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Section 1.  
ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT

Мостовенко Анастасія Іванівна
студентка факультету фінансів та обліку

Київського національного торговельно- економічного університету
м. Київ, Україна

Назарова Каріна Олександрівна
доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київський національний торговельно- економічний університет

м. Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ В АНАЛІЗІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

Наразі світ перебуває у постійному розвитку, підприємницька ді-
яльність не стає виключенням. Постійна трансфомація ведення діяль-
ності підприємств, оновлення ведення обліку, розвиток нових напрямів 
діяльності породжує нові проблеми, які потребують пошуку нових 
шляхів їх вирішення. Одним з найважливіших аспектів для успішної 
діяльності підприємства є постійний аналіз його діяльності, черпання 
та використання інформації отриманої під час його провадження.

Аналіз господарської діяльності (далі АГД) — комплексне вивчен-
ня економічної діяльності підприємств, об’єднань, установ за певний 
період з метою підвищення її ефективності [1].

У сьогоденні ручне проведення АГД є давно вже не актуальним, 
більшість, як окремих спеціалістів, так і підприємств, вже давно 
почали використовувати інформаційні технології у процесі аналізу.

Інформаційне забезпечення — це сукупність форм документів, нор-
мативної бази і реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення і форм 
організації інформації, яка циркулює в системі автоматизованого 
оброблення економічної інформації чи в інформаційній системі [2].
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Сучасні основні вимоги до інформаційного забезпечення [3]:
– інформаційне забезпечення має бути достатнім для використан-

ня всіх функцій інформаційної системи;
– для кодування інформації, що використовується як на об’єкті 

управління, так і на вищому її рівні, необхідно використовувати 
погоджені класифікатори;

– інформаційне забезпечення цієї інформаційної системи має 
бути поєднане з інформаційним забезпеченням інших систем, 
з якими воно взаємодіє;

– форми документів і відеокадрів, які вводяться системою, мають 
відповідати вимогам стандартів, технічним характеристикам 
терміналів, а також погоджені з замовником;

– сукупність інформаційних масивів організовуються у вигляді 
бази даних на машинних носіях;

– інші вимоги.
Основною базою для розрахунків є саме система бухгалтерського 

обліку, що ведеться на підприємстві. Основною перевагою сучасних 
інформаційних систем є їх постійний зв’язок з актуальними даними 
інформаційної бази підприємства, що дає змогу досить швидко ана-
лізувати не лише ретроспективний, а й оперативний. Таким чином 
система інформаційного забезпечення, яка є складовою частиною сис-
теми автоматизованого збирання та обробки інформації, забезпечує [3]:

– актуальність інформації, оскільки вона отримується та обробля-
ється в ритмі виробництва і відображає реальний стан об’єкта 
управління на певний момент часу;

– об’єктивність даних;
– повноту відображення процесів та явищ;
– погодженість та інформаційну єдність показників, їхній взає-

мозв’язок і взаємозалежність.
Термін «інформаційне забезпечення» включає [4]:
1. Інформацію, яка необхідна для управління економічними про-

цесами, та яка міститься в базах даних інформаційних систем;
2. Створення інформаційних умов функціонування системи, за-

безпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів 
пошуку, отримання, збереження, накопичення, передавання, обробки 
інформації, організація банків даних.

На початку розвитку інформаційних технологій програма Excel 
була найрозповсюдженішою, але згодом було розроблено багато як 
вітчизняних, так і іноземних програм націлених на АГД та наяв-
ністю взаємозв’язків з інформаційною базою підприємства. До та-
ких програмних забезпечень можна віднести: Oros Analytic, Alcar 
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Strategic Financial Planning System, Business Insight, ithink, iDecide 
2000, Advanced Financial Statement Analysis, ІНЕК — Аналітик, Audit 
Expert, Project Expet. Нажаль жодна з наведених програм не задоволь-
няє повністю потреби сучасних підприємств, але відповідно і має свої 
переваги. При обранні потрібного забезпечення у першу чергу варто 
звертати увагу на діяльність аналізованого підприємства та на цілі 
проведення АГД [5].

Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності вклю-
чає такі поняття як інформація, інформаційний потік (внутрішній та 
зовнішній), інформаційна система, інформаційна технологія, кому-
нікативне середовище, канали руху інформації, носії та передавачі 
інформації [4].

Основою ж для проведення АГД є саме інформація. Інформація — 
це дані та відомості, представлені у різних видах. Основними показ-
никами якості інформації для проведення АГД є [4]:

– повнота (інформація викладена у достатньому обсязі для про-
ведення АГД);

– доступність (можливість процедур отримання необхідної ін-
формації);

– актуальність (на момент проведення використання інформації 
ступінь зберігання та значущості інформації має бути високим);

– своєчасність (на момент проведення АГД інформація наддається 
у зазначені терміни);

– точність (характеризується ступенем близькості параметра 
аналітичної оцінки і його дійсного значення, що відображається 
інформацією);

– достовірність (інформація відображає реальний стан об’єкта 
достатньо точно);

– зрозумілість (можливість однозначного трактування інформа-
ції);

– істотність (інформація має бути достатньо важливою й рівно-
цінною до використаних для її одержання та обробки ресурсів).

В цілому, цінність інформації визначається цілою сукупністю кри-
теріїв, які можуть змінюватися відповідно до цілей її використання 
та безпосередньо особливостей об’єкту, що аналізується.

Загалом, можна висловити думку, що інформаційні системи є 
невід’ємною частиною сучасного проведення аналізу господарської 
діяльності підприємства. Хоча, наразі інформаційні технології у да-
ному напрямку є неідеальними, але з часом, шляхом постійного удо-
сконалення, розвитку й оновлення інформаційне забезпечення почне 
задовольняти куди більший спектр потреб сучасних підприємств. 
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Таким чином варто сказати, що розвиток відбувається однозначно 
у вірному напрямку, до найбільш повного сучасного забезпечення 
аналізу господарської діяльності.
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Кременчуцький національний університет
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Кременчуцький національний університет
 імені Михайла Остроградського

м. Кременчук, Україна

Чорна Марія Олександрівна
студентка денної форми навчання 

факультету Економіки і управління
Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського
м. Кременчук, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Бухгалтерський облік, як спеціальна інформаційна технологія, 
спрямована на задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх користу-
вачів в обліковій інформації. Кінцевим продуктом функціонування 
подібної технології вважається бухгалтерська звітність.

Становлення бухгалтерської звітності вважається незмінним су-
часним етапом, який стартував в кінці XV століття з виходом у світ 
перших облікових технологій класифікації та обробки облікових 
даних і надання облікової інформації у вигляді, який придатний для 
прийняття управлінських висновків.

В умовах глобалізації економічних відносин з’являються нові 
тенденції розвитку бухгалтерського обліку і звітності.

Так, на думку проф. С. Ф. Легенчука провідними тенденціями 
становлення бухгалтерської звітності вважаються:
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– необхідність надання інформації перспективного і прогнозного 
характеру;

– орієнтація в наданні бухгалтерської звітності не на певну групу 
користувачів, а створення «загальної користувальницької» 
орієнтації бухгалтерської звітності [1, с. 61–62].

Тенденції і спрямованості подальшого становлення системи бухгал-
терської звітності можливо ідентифікувати, виходячи з тих завдань, 
які вважаються дослідниками більш актуальними.

Процес стандартизації в обліковій сфері триває вже кілька десяти-
літь і проходить в напрямку глобалізації [2, с. 43]. Стандартизована 
область фінансової звітності та її аудиту як для компаній державного, 
так і недержавного сектора. Не можна не звернути увагу на проблему 
розробки внутрішніх стандартів обліку.

На думку Л. С. Корабельнікової, необхідно застосовувати комп-
лексний підхід для створення внутрішніх стандартів формування 
облікової інформації [3, с. 24]. Причому стандартизація характерна 
також і для сфер, близьких до облікової і роблять свій вплив на неї. 
Прикладом можуть служити міжнародні стандарти підзвітності, які 
вже широко поширені в світі. Серед них слід особливо підкреслити 
прийняття такого стандарту (який передбачає сертифікацію), як 
стандарт ISO 37001 до: 2016 «Система управління протидією хабар-
ництву». Стандарт створювався для формування єдиного пакету вимог 
до організації антикорупційної комплаенс- програми.

Провідними причинами становлення звітності вважаються:
– появи неупереджених віянь, пов’язаних зі зміною фінансових 

укладів (формацій, цивілізацій), ускладненням домашньої робо-
ти компаній і фінансових ринків, а також відповідним усклад-
ненням системи бухгалтерського обліку, як інформаційної моде-
лі фірми, що функціонує в мінливому зовнішньому середовищі;

– іманентність тенденції стосовно бухгалтерської звітності як 
складової облікової системи. Іманентні тенденції розвитку бух-
галтерської звітності притаманні будь-якій складовій системи 
бухгалтерського обліку, що прогресивно розвиваються.

У складі іманентних тенденцій можна відзначити належні види:
– диференціація звітності, має на увазі появу нових видів бух-

галтерської звітності в залежності від зростаючих запитів ко-
ристувачів. Диференціація бухгалтерської звітності, як риса 
становлення пояснюється важливим рівнем адаптивності облі-
кової системи до зовнішніх умов її функціонування. Звичайним 
вважається поява в бухгалтерській звітності такого синтетич-
ного об’єкта обліку як гудвіл, якого не було в балансах до тих 
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пір, поки були відсутні операції, що стосуються об’єднання 
бізнесу;

– зведення спільної системи стереотипів складання економічної 
звітності, заснованої на єдиних принципах і способах бухгал-
терського обліку;

– поява нових і зміна пріоритетності існуючих форм звітності. 
З широким розвитком біржової роботи на початку ХХ ст. і швид-
ким розвитком ринків інвестиційних грошових коштів, спосте-
рігається зміна пріоритетності форм звітності.

За методологічними рівнями бухгалтерського обліку в розвитку 
звітності можливо виділити наступні тенденції:

– організаційні тенденції: стосуються організаційних якостей 
зведення системи звітності на масовому, муніципальному рів-
ні і на рівні певної фірми. До цих тенденцій можна віднести 
гармонізацію, стандартизацію та конвергенцію бухгалтерської 
звітності;

– змістовні тенденції: стосуються конфігурації розкладів до вну-
трішнього (змістовного) заповнення показників бухгалтерської 
звітності, конфігурації її об’єкта і предмета з урахуванням пере-
дових інтеграційних віянь становлення облікових систем в світі. 
До цих тенденцій має бути віднесений перехід від економічної 
до вбудованої звітності, тобто одночасне відображення грошових 
і нефінансових показників з метою розширення інформаційного 
поля фірми;

– техніко- організаційні тенденції пов’язані з розвитком техніко- 
технологічного базису процесу складання та оприлюднення 
фінансової звітності. Дана тенденція характеризується появою 
та впровадженням в обліковій роботі «віртуальної звітності» 
(доступ та подання крізь Інтернет), «Хмарні облікові техно-
логії» (використання серверів для розміщення облікових баз 
даних компаній), «онлайн — Бухгалтерія» (комплексна об-
робка облікових даних та їх оприлюднення в мережі Інтернет), 
«онлайн- подання звітності» (передача і правки звітності в ме-
режі Інтернет) і т. п.

Як показали проведені дослідження система бухгалтерської 
звітності вважається сигнальним інструментом, який відображає 
взаємозв’язок між обліковою системою та існуючими запитами ко-
ристувачів облікової інформації. Розвиток бухгалтерської звітності 
є перманентним явищем, яке характеризується постійною появою 
нових тенденцій.
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БЕЗПЕКИ

У новітніх глобалізаційних умовах існування стан захищеності 
окремого індивіду від внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз 
є важливою складовою національної безпеки. Динаміка і характер 
розвитку інформаційного суспільства створюють нові та підсилю-
ють існуючи виклики і небезпеки, які спрямовані на особистість як 
найуразливіший суб’єкт інформаційно- комунікаційних відносин [1].

Інтенсивність використання гіперглобальних комунікаційних ме-
реж, транскордонність інформаційного суспільства викликає численні 
деструктивні явища, інформаційні ризики й загрози, які зумовлюють 
наявність прямої залежності між ними та постійно виникаючими про-
блемами національної безпеки [2]. Все це актуалізує сучасні тенденції 
реалізації «трикутника» інтересів основних суб’єктів інформаційно- 
комунікаційних відносин в галузі забезпечення інформаційної без-
пеки, зокрема: особистості, суспільства і держави.

Відзначимо, що постійний розвиток та вдосконалення системи 
інформаційно- комунікаційних технологій є наслідком її ускладнен-
ня та найчастіше відображають неготовність суб’єктів протидіяти 
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сучасним кібератакам (перш за все, це стосується численних ко-
ристувачів Інтернету). Треба зазначити, що результатом цих адрес-
них кібератак є ситуація, коли суб’єкт, який здійснює кібератаку 
(хакер), отримує повний контроль над мобільним чи стаціонарним 
інформаційно- комунікаційним пристроєм а, отже, й доступ до всієї 
інформації про власника, включаючи конфіденційну інформацію, що 
є прямою загрозою національній безпеці країни. Такі цілеспрямовані 
атаки часто націлені саме на користувачів, що мають певний політико- 
фінансовий або інший статус та володіють важливою інформацією 
державного значення [3].

Для розробки механізмів протидії зазначеним негативним тен-
денціям постає нагальна необхідність згрупувати основні види та 
форми загроз й запропонувати шляхи їх подолання, які спрямовані на 
формування та зміцнення національної безпеки в сфері інформаційно- 
комунікаційних технологій (табл. 1).

Таблиця 1
Виявлення та шляхи подолання загроз інформаційному 
суспільству як фактор зміцнення національної безпеки

№ 
з/п

Види загроз Форми загроз
Комплексні шляхи подолан-

ня загроз як фактор зміц-
нення національної безпеки

1. З а л е ж н о  в і д 
мети, переслі-
дуваної суб’єк-
т о м ,  я к и й 
здійснює за-
грозу

 – вплив на свідомість та пси-
хологічний стан члена ін-
формаційного суспільства;

 – надання деструктивного 
впливу, що може завдати 
шкоди здоров’ю особистості;

 – оволодіння особистою (кон-
фіденційною) інформацією 
з метою використання її в 
протиправних цілях;

 – поширення ідеології теро-
ризму, радикальних ідей 
в інформаційно- комуніка-
ційних мережах;

 – фінансове шахрайство;
 – розвиток антигромадських 
стереотипів поведінки

 – виявлення суб’єкту який 
здійснює загрозу та здійс-
нення відповідних заходів 
щодо припинення його 
протиправних дій;

 – роз’яснення інформацій-
ному суспільству основ-
них способів уникнення 
загроз та засад демократії 
і свободи, які є головним 
політичним курсом краї-
ни;

 – впровадження механізмів 
економічної та фінансової 
безпеки

2. В залежності 
від джерела за-
грози

 – злочинці та злочинні угру-
повання, діяльність яких 
спрямована на крадіжку 
інформації, персональних 
даних, розкрадання чужого 
майна шляхом шахрайства 
у інформаційній сфері;

 – постійний моніторинг ін-
формаційно- комуні ка цій-
них джерел з метою вияв-
лення та запобігання пору-
шення адміністратив ного 
та кримінального зако-
нодавства країни у сфері
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Продовження табл. 1
 – злочинці та злочинні угру-
повання, що поширюють в 
глобальному інформацій-
ному просторі різні форми 
сексуального насильства та 
здійснюють торгівлю забо-
роненими наркотичними 
засобами і психотропними 
речовинами

розповсюдження заборо-
неної інформації;

 – створення нових та удо-
сконалення існуючих за-
собів захисту носіїв інфор-
мації з метою їх розпов-
сюдження серед суб’єктів 
інформаційно- кому ніка-
ційних відносин

3. Загрози в мере-
жі Інтернет

 – небезпечні інтернет- сайти 
(ряд пошукових сервісів 
передбачають різні способи 
інформування користувачів 
про рівень благонадійності 
того чи іншого сайту);

 – фішингові сайти;
 – шкідливе програмне забез-
печення;

 – спам-розсилки;
 – шахрайські сайти, рекла-
мовані з метою отримання 
прибутку (фінансові піра-
міди, так звані лже-вірус-
ники, фальшиві інтернет- 
магазини та ін.);

 – інтернет- майданчики, спря-
мовані на вплив на індиві-
дуальну свідомість молоді

 – удосконалення нор ма тив-
но- правового поля країни 
щодо контролю за мере-
жею Інтернет та роз пов-
сюдженням в неї заборо-
неної інформації та сайтів;

 – підвищення інформацій-
ної грамотності суспіль-
ства та суб’єктів господа-
рювання в сфері захисту 
особистої і корпоративної 
інформації від злочинців;

 – повне блокування підоз-
рілих сайтів, які можуть 
загрожувати національній 
безпеці країни;

 – виявлення та притягнення 
до відповідальності осіб, 
які займаються розпов-
сюдженням забороненої 
інформації і шахрайством 
на теренах Інтернету

4. Загрози на-
ц і о н а л ь н і й 
безпеці у ін-
формаційній 
сфері новіт-
нього типу

 – загрози від файлів cookies, 
які можуть чинити пря-
мий або непрямий вплив 
на політичні погляди в ін-
формаційному суспільстві, 
а також інші загрози націо-
нальній безпеці;

 – загрози, спрямовані на 
трафік віртуальної валюти 
Bitcoin;

 – загрози конфіденційно сті 
персональних да них внас-
лідок новіт ньої техноло-
гії он лайн- реклами Real- 
TimeBidding (RTB)

 – розробка нових техноло-
гій щодо блокування за-
вантажень файлів cookies 
на інфор мацій но- комуні-
каційні пристрої;

 – можлива заборона віртуаль-
ної валюти Bitcoin на усій 
території країни у зв’язку з 
неможливістю її контролю-
вати з боку уповноважених 
державних органів;

 – своєчасне реагування на 
виникаючі нові загрози 
та небез пеки у мінливому 
інфор маційно- комуні ка-
цій ному просторі

Джерело: розроблено автором на основі [3–6]
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Таким чином, можна зробити висновок, що глобальний характер 
інформаційного розвитку, формування транснаціональної інфор-
маційної інфраструктури та інформаційного суспільства породжує 
чимало нових і непростих проблем, пов’язаних із забезпеченням наці-
ональної безпеки в сфері застосування та неналежного користування 
інформаційно- комунікаційними технологіями. Вирішення багатьох 
з цих проблем можливе лише на засадах вдосконалення відповідного 
національного законодавства, а також багатостороннього міжнарод-
ного співробітництва, послідовного висунення пропозицій, здатних 
поставити під національний та міжнародний контроль джерела загроз 
інформаційній безпеці.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

Введение. Роль инфраструктуры в становлении и развитии аграрно-
го сектора неоспорима. Международный опыт подтверждает, что инфра-
структура формируется в соответствии с растущими потребностями об-
щества. Понятие инфраструктуры впервые было использовано в военной 
науке в 1940-х годах для обозначения объектов и структур, обеспечи-
вающих жизнеспособность вооруженных сил. Хотя концепция инфра-
структуры использовалась в начале двадцатого века, мы все еще видим 
разные подходы к этой концепции. Согласно К. П. Журавлевой под 
инфраструктурой понимается совокупность организационно- правовых 
форм, охватывающих движение товаров и услуг, акты купли- продажи, 
или совокупность институтов, систем, услуг, предприятий, выполняю-
щих определенные функции для обслуживания рынка и оказываемым 
им услуг. [1, с. 182]. Более уместно характеризовать инфраструктуру 
как набор зон обслуживания, связанных с нормальным функциониро-
ванием производственного процесса. Инфраструктура удовлетворяет 
больше общественных потребностей, чем индивидуальных.

Этапы создания инвестиционного климата в аграрной  
инфраструктуре Азербайджанской Республики

В Азербайджанской Республике действуют два закона, регулиру-
ющих инвестиционную деятельность:
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 • Закон Азербайджанской Республики» Об инвестиционной дея-
тельности», утвержденный Указом Президента Азербайджан-
ской Республики № 952 от 13 января 1995 года.

 • Закон Азербайджанской Республики» О защите иностранных 
инвестиций», утвержденный Указом Президента Азербайд-
жанской Республики № 57 от 15 января 1992 года.

В соответствии с ними правительство Азербайджана подписало 
соглашения с 41 зарубежной страной об устранении двой ного нало-
гообложения, поощрении инвестиций и взаимной защите.

На этапах создания инвестиционного климата в аграрной инфра-
структуре Азербайджанской Республики первостепенное значение 
имеет привлечение инвестиций в аграрную инфраструктуру. Рост 
прямых инвестиций в сельскохозяйственную инфраструктуру играет 
решающую роль в экономическом развитии. В этом отношении пра-
вительство проводит политику «открытых дверей» для привлечения 
инвестиций в сельскохозяйственную инфраструктуру.

Создание новых рабочих мест в регионах, строительство объектов 
инфраструктуры, а также усиление социальной защиты наших граж-
дан — главные приоритеты аграрной политики. Степень достижения 
целей зависит от объема инвестиций в основной капитал в сельском хо-
зяйстве. С другой стороны, ограниченные финансовые ресурсы сельских 
предпринимателей для расширения своей деятельности, высокий спрос 
на химические средства защиты, физическое и моральное устаревание 
большей части используемой техники и оборудования, отсталость ин-
ституциональных институтов, а также инфраструктуры по сравнению 
с развитыми странами, высокие затраты и другие проблемы сегодня 
увеличивают потребность в инвестиционных ресурсах в сельском хо-
зяйстве. Наряду с этим, необходимо также учитывать сезонность сель-
скохозяйственного производства, разброс продукта по территории и то 
обстоятельство, что продукт находится вне рынков сбыта, количество 
осадков, водоснабжение и т. д. Все это напрямую связаны с инвестицион-
ными ресурсами в сельском хозяйстве. В связи с этим рассмотрим инве-
стиции в основной капитал в сельском хозяйстве страны в 2002–2019 гг.

Как видно из данных таблицы, в 2002–2006 гг. доля инвестиций 
в основной капитал в сельском хозяйстве в общем объеме инвестиций 
в основной капитал по стране не достигла даже процентного уровня. 
Как видно из таблицы, самый высокий предел был в 2010 году (4,35%), 
в 2012 году (4,21%) и в 2017 году (3,54%), а в 2018–2019 годах он 
составлял 4%. Наблюдения подтверждают, что доля инвестиций в ос-
новной капитал в сельском хозяйстве значительно отстает от между-
народных норм. Так, в развитых странах доля инвестиций в основной 
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капитал в сельском хозяйстве составляет не менее 15–20% от доли 
инвестиций в основной капитал в стране.

Посредством построения математической функции инвестиций 
в сельское хозяйство можно определить степень влияния инвестиций 
в основной капитал в сельском хозяйстве на уровень производства 
продукции. Как теоретически, так и практически эту функцию можно 
построить по-разному. Например, как зависимость инвестиций в ос-
новной капитал в сельском хозяйстве от объема сельскохозяйствен-
ного производства, от нормы рентабельности в сельском хозяйстве, 

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве 

(в миллионах манатов)

Годы Всего инвести-
ций в основной 

капитал

Инвестиции 
в основной капи-

тал в сельском 
хозяйстве (I)

Сельскохозяй-
ственная про-

дукция (Y)

Удельный 
вес, %

2002 2,107.0 18.5 1342.9 0.88

2003 3,786.4 37.4 1450.5 0.99

2004 4,922.8 35.0 1572.7 0.71

2005 5,769.9 40.7 1844.8 0.71

2006 6,234.5 58.3 2115.5 0.94

2007 7,471.2 243.3 2918.6 3.26

2008 9,944.2 336.5 3505.9 3.38

2009 7,724.9 266.6 3805.5 3.45

2010 9,905.7 431.0 3877.7 4.35

2011 12,799.1 437.3 4525.2 3.42

2012 15,407.3 648.8 4844.6 4.21

2013 17,850.8 574.3 5244.6 3.22

2014 17,618.6 363.9 5225.8 2.07

2015 15,957.0 355.4 5635.3 2.23

2016 16,772.8 325.1 5632.4 1.94

2017 17,430.3 617.8 6580.0 3.54

2018 17244.9 764.4 7010,0 4.4

2019 17184.3 722.4 7836.7 4,2

Источник: www.stat.gov.az
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процентных ставок и т. д. По нашему мнению, в общем виде это можно 
представить следующей математической формулой:

0 *I I b Y= +                                                      (1)

здесь; I  — инвестиции, 0I  — автономные инвестиции, Y  — сельско-
хозяйственное производство, b  — предельная склонность.

Таким образом, на основании таблицы 1 при выполнении расчетов 
с помощью программного пакета eviews были получены следующие 
расчеты.

İ=1583.280 + 7.403518*b
(348.4) (0,82)

R2 = 83,5 DW = 0,98
International Scientific Journal “Internauka” https://inter-nauka.com/ 

International Scientific Journal “Internauka” https://inter-nauka.com/ 

Dependent Variable: MK   
Method: Least Squares   
Date: 05/03/21   Time: 12:00   
Sample: 2002 2019   
Included observations: 18   
MK=C(1)+C(2)*IK   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 1583.280 348.4124 4.544269 0.0003 
C(2) 7.403518 0.822289 9.003544 0.0000 

R-squared 0.835160     Mean dependent var 4164.928 
Adjusted R-squared 0.824857     S.D. dependent var 2006.480 
S.E. of regression 839.7126     Akaike info criterion 16.40844 
Sum squared resid 11281877     Schwarz criterion 16.50737 
Log likelihood -145.6759     Hannan-Quinn criter. 16.42208 
F-statistic 81.06381     Durbin-Watson stat 0.981621 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Данные показывают, что стандартные отклонения уравнения намного 

меньше полученных коэффициентов. Коэффициент обнаружения также 

показывает, что модель адекватна на 83,5%. Хотя коэффициент DW модели 

несколько ниже, однако это дает некоторые основания что-то сказать о 

построенной модели. Исследование показывает, что в среднем объем 

автономных инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве ежегодно 

должен составлять не менее 1583 миллиона манатов. 

Банковские кредиты, используемые для финансирования инвестиций 

в основной капитал с целью достижения эффективности и экономического 

развития, также играют важную роль в развитии сельского хозяйства. 

Предприниматели неохотно вкладывают средства в сельское хозяйство, 

потому что оно считается сектором с высоким уровнем риска, а норма 

рентабельности или прибыли невысока. Привлечение банковских кредитов 

в сельское хозяйство также часто бывает неэффективным. Это связано с 

тем, что процентные ставки по кредитам слишком высоки. Однако 

Национальный фонд поддержки предпринимательства в нашей стране 

предоставляет кредиты сельскому хозяйству в нашей стране на 

определенных льготных условиях. Принимая во внимание определенные 

финансовые ограничения сельскохозяйственных рабочих, руководство 

Данные показывают, что стандартные отклонения уравнения 
намного меньше полученных коэффициентов. Коэффициент обна-
ружения также показывает, что модель адекватна на 83,5%. Хотя 
коэффициент DW модели несколько ниже, однако это дает некото-
рые основания  что-то сказать о построенной модели. Исследование 
показывает, что в среднем объем автономных инвестиций в основной 
капитал в сельском хозяйстве ежегодно должен составлять не менее 
1583 миллиона манатов.
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Банковские кредиты, используемые для финансирования ин-
вестиций в основной капитал с целью достижения эффективности 
и экономического развития, также играют важную роль в развитии 
сельского хозяйства. Предприниматели неохотно вкладывают сред-
ства в сельское хозяйство, потому что оно считается сектором с высо-
ким уровнем риска, а норма рентабельности или прибыли невысока. 
Привлечение банковских кредитов в сельское хозяйство также часто 
бывает неэффективным. Это связано с тем, что процентные ставки по 
кредитам слишком высоки. Однако Национальный фонд поддержки 
предпринимательства в нашей стране предоставляет кредиты сель-
скому хозяйству в нашей стране на определенных льготных услови-
ях. Принимая во внимание определенные финансовые ограничения 
сельскохозяйственных рабочих, руководство страны предоставляет 
сельскохозяйственным работникам определенные льготы не только 
в плане кредита, но и в плане налогов.

Международный опыт показывает, что каждая страна заинтересо-
вана в привлечении наряду с внутренними инвестициями иностран-
ных инвестиций для развития экономики страны. Например, опыт 
Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. 
Основными преимуществами инвестирования в Азербайджанскую 
Республику для иностранных инвесторов являются:

– наличие выгодных условий и юридических гарантий для ин-
весторов;

– высокий уровень прямых иностранных инвестиций в регионе 
на душу населения;

– создание открытой экономика;
– предоставление налоговых льгот сельхозпроизводителям;
– богатые природные ресурсы;
– выгодное стратегическое положение;
– наличие местной рабочей силы.
Принимаемые государством меры по улучшению инвестиционного 

климата в стране для социально- экономического развития Азербайд-
жанской Республики и достигнутые успехи высоко оцениваются вли-
ятельными международными организациями, ведущими мировыми 
инвесторами. В результате Азербайджан как развитая страна всегда 
находится в центре внимания.
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АГРАРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Введение. Создание агропромышленной системы в Азербайджане 
в соответствии с требованиями модернизированной новой экономи-
ческой системы зависит от целенаправленного развития предпри-
нимательской деятельности в стране. Наблюдения показывают, что 
в результате проводимой в последние годы политики диверсификации 
доля добавленной стоимости в ненефтяном секторе в ВВП достигла 
69% [1].

Развитие предпринимательства в стране отражается на улучшении 
бизнеса. Правительство Азербайджана сделало многое для развития 
бизнеса и, как следствие, значительно улучшило свои позиции в рей-
тинге Всемирного банка Doing Business. В настоящее время Азер-
байджан занимает 63-е место среди 189 стран, но его потенциал очень 
велик. Мы даже достигли первой десятки по некоторым направлениям.  
Наша страна занимает 10-е место по регистрации собственности (по ме-
тодике 2015 г.) и 7-е место по регистрации предприятий. Однако другие 
показатели предпринимательства и условий ведения бизнеса в рей-
тинговой таблице Всемирного банка не внушают оптимизма [2].

В целях дальнейшего развития агроперерабатывающего сектора 
государство уделяет особое внимание реализации инвестиционных 
проектов, предоставлению льготных кредитов, и деятельность в этом 
направлении расширяется. Примером таких мер поддержки является 
предоставление государством льготных кредитов за счет средств На-
ционального Фонда Поддержки Предпринимательства [3].

Оценка современного состояния аграрно- перерабатывающей от-
расли. Сельскохозяйственное сырье специализируется на производстве 
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готовой продукции для перерабатывающей промышленности. Сюда 
входят следующие отрасли промышленности: пищевая, алкоголь-
ная, табачная и текстильная. В следующей таблице представлены 
объемы производства переработанной промышленной продукции за 
2000–2019 гг.

Таблица 1
Объем производства (млн. долларов)

2000 2005 2010 2015 2019

Производство пищевых продуктов 831,8 1385,4 2436,2 1498,4 2108,7

Производство напитков 30,5 91,8 215,4 114,5 254,8

Производство табачных изделий 22,4 38,6 28,2 16,0 146,4

Текстильная промышленность 31,1 44,1 37,2 18,1 179,0

Источник: Государственный статистический комитет

Как следует из таблицы 1, все позиции обрабатывающей промыш-
ленности за последние пять лет резко выросли, что является резуль-
татом более успешной политики правительства.

Можно с уверенностью сказать, что перерабатывающая промыш-
ленность является локомотивом аграрного сектора. Основными поку-
пателями, развивающими сельское хозяйство, а также обеспечиваю-
щими сельскохозяйственную продукцию в основном рынком сбыта, 
являются именно перерабатывающие предприятия. В стране есть 
перерабатывающие предприятия, которые соответствуют современ-
ным стандартам, но их недостаточно. Как известно, текущее состо-
яние и развитие перерабатывающих предприятий сильно зависят от 
предпринимательской среды в стране.

То, что сегодня количество предприятий обрабатывающей промыш-
ленности в стране не сталкивается с производством сельскохозяйствен-
ной продукции, а точнее недостаточно, говорит о том, что эта отрасль 
нуждается в больших объемах инвестиций. Отметим, что недостаточное 
количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продук-
ции в Азербайджане и отставание некоторых из них от современного 
спроса приводит к замедлению уровня роста производства существу-
ющей продукции, потере определенной части продукции, негативно 
сказывается на обеспечении потребителей разнообразной местной про-
дукцией. В связи с этим необходимо обеспечить полную реализацию 
имеющихся возможностей, в частности, улучшение предприниматель-
ской и конкурентной среды, предотвращению потерь произведенной 
продукции, максимальному использованию имеющегося биологического 
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потенциала, производство только сельскохозяйственной продукции, 
превращение ее в готовые потребительские товары путем переработки 
и доставка покупателям, биологические, технические и организацион-
ные — экономические факторы в едином и органическом стекле.

Из-за разнообразия продукции, выращиваемой в сельском хо-
зяйстве, различается и состав продукции агроперерабатывающей 
промышленности. Мука, сахар, масло, крахмал, консервированные 
фрукты и овощи, а также чайная промышленность перерабатывают 
сельскохозяйственные культуры.

Хлебопекарная, макаронная, кондитерская, концентратная про-
мышленность занимаются переработкой полуфабрикатов от первичной 
переработки в конечные продукты. Одной из категорий продукции, 
включаемой в агроперерабатывающую промышленность, является 
производство алкогольных и безалкогольных напитков и сигарет [4].

Восстановление виноградарства и выращивания табака, создание 
мощностей по переработке этих продуктов и, наконец, возвращение 
традиционных рынков для вина и табачных изделий значительно 
повысит эффективность существующих земель в стране.

В советское время местные табачные фабрики снабжались табаком 
только за счет местного сырья. Тысячи семей занимались выращивани-
ем табака в Исмаиллинской, Габалинской и Шеки- Закатальской зонах.

Похожая ситуация может быть отнесена к виноградарству. В свое 
время азербайджанское вино занимало важное место на соседнем рос-
сийском рынке. Это правда, что в то время нас считали одной страной, 
и плановая экономика решала рынок. Но у каждого периода свои тре-
бования. Сегодня два основных фактора — цена и качество — это основа 
для того, чтобы занять место на российском рынке. Учитывая все это, 
я хотел бы завершить наши размышления следующими предложениями.

Выводы
– Поддержка приоритетных направлений в переработке сельско-

хозяйственной продукции и содействие в создании агроперера-
батывающих комплексов и структурных изменений является 
приоритетом. В настоящее время рынок виноградарства и та-
бачных изделий очень слаб. Поэтому фермеры не могут долж-
ным образом заниматься производством винограда и табака. 
Для этого было бы целесообразно предоставить большую часть 
льготных кредитов (60–70%), выделяемых из Национального 
Фонда Поддержки Предпринимательства, предпринимателям, 
работающим в этой сфере. Если посчитать стоимость современ-
ных средних перерабатывающих заводов для нашей страны в 
5–10 млн. долларов, это будет означать, что Национальный 
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Фонд Поддержки Предпринимательства будет предоставлять 
в долг около 20 перерабатывающих заводов в год, что приве-
дет к значительному оживлению в агропромышленный сектор 
страны. При этом следует снизить годовые процентные ставки 
по кредитам в этой сфере с 6% до 2–3%, продлить льготный 
период и смягчить условия кредита, короче говоря, он должен 
быть доступен для предпринимателей, работающих в регионы.

– Необходимо очень серьезно бороться с монополией, прекратить 
дела предпринимательства, покровительствующие высокопо-
ставленным чиновникам, создать здоровую конкурентную среду 
при создании и разработке предприятий агро-промышленности. 
Перерабатывающими предприятиями должны заниматься про-
фессиональные предприниматели, способные выводить свою 
продукцию на зарубежные рынки.

– Эффективность технических растений и винограда значительно 
выше, чем у зерновых растений. Более эффективным было бы 
восстановление посевной площади виноградников и технических 
растений. Если в 70–80-е годы XX века слава азербайджанского 
вина, пережившего пик своего развития, снова вернётся к себе, 
это приведет к многочисленному валютному притоку в страну.

– В 1997 году Азербайджан подал заявку на вступление во Всемир-
ную торговую организацию. Уже 24 года ведутся неэффективные 
переговоры с организацией. Если мы присоединимся к этой 
организации, иностранные инвестиции в страну увеличатся, и 
параллельно будет увеличиваться количество предприятий по 
переработке сельхозпродукции, что в конечном итоге приведет 
к увеличению сельскохозяйственного производства.

Литература

1. Комитет по статистике Азербайджанской Республики. URL: https://
www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/

2. Всемирный банк «Doing business». URL: https://russian.doingbusi-
ness.org/ru/doingbusiness

3. Итоговый отчет Национального Фонда Помощи Предприниматель-
ству Азербайджанской Республики за 2016 год. URL: http://edf.gov.az/

4. Садыгов Ю. М. Текущая ситуация и перспективы развития агропро-
мышленного сектора в Азербайджане // Издательский дом «Европа». Баку, 
2018. 85 с.



-27-

Section 4.  
ECONOMICS OF TOURISM

Поколодна Марія Миколаївна
кандидат географічних наук, доцент

Харківський національний університет імені О. М. Бекетова
м. Харків, Україна

Салій Вікторія Сергіївна
магістр спеціальності 242 Туризм

Харківського національного університету імені О. М. Бекетова
м. Харків, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ  
ТА ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДОЗНАВЧИХ  

ЕКСКУРСІЙ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Природознавчі екскурсії — це різновид тематичних екскурсій які 
мають на меті розширення природничо- наукових знання, виховання 
любові до рідного краю, розвиток естетичного смаку, виступають 
змістовною формою відпочинку та екологічної освіти і виховання. 
Оскільки місцем проведення таких екскурсій здебільшого виступають 
відкриті природні простори і відповідно проходять вони на свіжому 
повітрі їх актуальність, особливо в період всесвітньої ковід- кризи 
зростає. Крім того зростанню інтересів суспільства до природничої 
тематики та збереження навколишнього природного середовища спри-
яють і про-екологічні настрої в прогресивних верствах суспільства. 
Саме тому дослідження особливостей та потенціальних можливостей 
організації та проведення даного виду екскурсій є актуальним питан-
ням для сучасного етапу розвитку екскурсійної діяльності.

За змістом природознавчі екскурсії поділяються на оглядові та 
тематичні. Тематичні екскурсії в свою чергу можуть бути: ботаніч-
ними, зоологічними, гідрологічними, геологічними, по унікальних 
пам’ятках природи.
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Щодо оглядових екскурсій, то їх зміст розкриває географічне 
положення певних територій та її природні умови: геологічна будова 
і корисні копалини, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ. Огля-
дова екскурсія повинна будуватися по підтемах, що поєднуються між 
собою логічними переходами, що відбивають взаємозв’язок предметів 
і явищ у природі. Завжди в такі багатотемні природничі екскурсії 
включена підтема охорони навколишнього природного середовища 
та раціонального використання природних багатств.

Щодо тематичних екскурсій, то серед них ботанічні екскурсії є 
найбільш поширеними. Так потенціал Харківській області дозволяє 
організувати наступні екскурсії: «Дендрологічний парк Харківського 
національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва», «Крас-
нокутський дендрологічний парк».

При проведенні зоологічних екскурсій потрібно розкрити вплив 
біологічних умов на видовий склад, розвиток, чисельність, міграцію 
тварин. Щодо прикладів таких екскурсій у Харківській області, то це 
«Екскурсія до Державного музею природи Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна (відділ хребетних тварин)», 
«Екскурсія до Екопарку Фельдмана», «Екскурсія до Харківського 
зоологічного парку» та інші.

Щодо гідрологічних екскурсій, то вони переважно організовуються 
до узбережжя морів, водоспадів, озер чи річок. На Харківщини мож-
на організовувати екскурсії до парку Саржин Яр, де протікає річка 
Саржинка та до скверу Стрілка. Крім того, є гідрологічні пам’ятки 
природи, одне з яких — це джерело ім. Г. С. Сковороди, що розташо-
ване між смт. Бабаї та Високий, у лісовому масиві.

Стосовно геологічних екскурсій, то вони знайомлять із походжен-
ням і будівлею Землі, багатствами надр, розповідають про значення 
корисних копалин. У Харкові це можуть бути: «Екскурсія до Дер-
жавного музею природи Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна (геологічний відділ)», «Екскурсія до геологічної 
пам’ятки природи — гори Кременець м. Ізюм».

Далі зупинимося більш детально на особливостях розробки та 
методиці проведення природознавчих екскурсій.

Опис природи в природознавчих екскурсіях може мати як науко-
вий так і літературний характер. В такому випадку в екскурсії зачи-
туються вірші, уривки прози, створені письменниками та поетами 
під час перебування в різних куточках природи, або безпосередньо 
в місцевості проведення екскурсії.

Об’єкти природознавчих екскурсій знаходяться в постійному 
русі, у взаємозв’язку, змінюють свій вигляд (луг навесні й восени, 
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море в штиль і шторм), а об’єкти або природні явища іноді не можна 
показати в натурі (ми чуємо спів птахів, але їх самих не бачимо). На 
це випадок потрібно ретельно готувати та відпрацьовувати прийоми 
використання та демонстрації матеріалів портфеля екскурсовода. 
Портфель природничої екскурсії може включати: аудіозаписи, віде-
оматеріали, фотозображення, різні колекції.

При підготовці екскурсії важливо враховувати транспортну та 
пішохідну безпечну доступність до екскурсійного об’єкту, зручність 
для огляду та спостереження.

У програмі екскурсійного обслуговування обов’язково необхідно 
запланувати відпочинок екскурсантів на природі (у лісі, біля водойми, 
на лузі), під час якого можна проводити інтерактивні заходи та прийом 
їжі. Спеціально для цього, наприклад, в національних- природних 
парках Харківської області існують обладнані рекреаційні зони.

Не менш важливою особливістю природознавчих екскурсій є під-
готовка вступної частини, тобто вироблення та донесення до екскур-
сантів вимог та рекомендацій щодо правил поводження та дотримання 
вимог безпеки на природних об’єктах.

Природно, що у тематичних екскурсіях основна тема розкрива-
ється в кінцевому пункті тому, що під час переїзду об’єктів, зв’я-
заних з нею, може і не бути. Проте на шляху проходження групи 
зустрічаються об’єкти, що викликають інтерес в екскурсантів, про 
які екскурсовод дає довідки, тому важливим при підготовці даної 
екскурсії є дбайливе вивчення і відбір необхідної шляхової інфор-
мації та ілюстративних матеріалів «портфеля екскурсовода» до неї. 
Здебільшого такі матеріали носить краєзнавчий характер. Головною 
вимогою до змісту шляхової інформації є те, що в ній не повинний 
повторюватися матеріал екскурсії, що буде викладатися в кінцево-
му пункті даного маршруту. Досить часто природничу екскурсію 
поєднують з відвіданням тематичного музею чи окремої тематичної 
музейної експозиції.

З методичних прийомів розповіді в природознавчих екскурсіях 
найбільше часто прибігають до опису, характеристики і пояснення, 
завдяки яким можна розкрити причинні зв’язки між об’єктами приро-
ди. Глибше пізнати навколишню природу допомагають спостереження 
за рослинами, тваринами і явищами природи.

При показі об’єктів природи застосовується природничо- науковий 
аналіз, порівняння по подібності і розходженню. У природознавчих 
екскурсіях широко використовується прийом зорової реконструкції.

До природознавчих екскурсії по Харківської області належать такі 
які вже користуються популярність серед споживачів це: «Екскурсія 
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до НПП «Гомільшанські ліси», «Екскурсія до НПП «Слобожанський», 
«Екскурсія до НПП «Дворічанський» + Кицівська пустеля».

Отже, вище описані особливості природознавчих екскурсій слід 
враховувати під час їх розробки та проведення. Адже Харківська об-
ласть має ще значний потенціал для організації даного виду тематич-
них екскурсій, зокрема це регіональні ландшафтні парки, біостанція 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, пам’ятки природи в різних районах області, 
рекреаційні території біля Печенізького водосховища та Ізюму.
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ПРОИЗВОДСТВА

Выявление общих тенденций развития отраслей и согласование 
этих тенденций с гипотезами роста элементов конечного продукта яв-
ляется одной из основных целей прогнозных расчетов межотраслевой 
структуры агропромышленного комплекса.

В данной статье выясняются причины, выявляющие наличие 
рассматриваемого важного свой ства, которые дадут возможность 
в дальнейшем сформулировать общесистемные критерий отбора аль-
тернативных уравнений для включения в схему прикладной прогноз-
ной модели. Для моделей, содержащих показатели среднегодовых 
производственных фондов, другой причиной может быть использо-
вание коэффициентов пересчета прироста основных фондов отраслей 
в среднегодовое выражение [3].

Хорошо известная модель с коэффициентами капиталоемкости 
и технологической структуры отраслевых капитальных вложений 
[2; 5]

( )1( ) , 0,1,...,t t t t t t t tx a x b k x x y t T+= + − + =                      (1)

где �ta  — матрица коэффициентов прямых затрат размерности n×n, 

tb  матрица технологической структуры основных капитальных 
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вложений размерность n×n, 
1

1
m

ijk
i

b
=

=∑ , ( )1,j k=  tk  — диагональная

матрица коэффициентов капиталоемкости, ty  — заданный вектор ко-
нечного продукта, tx  — искомый вектор валовых выпусков отраслей. 
По этой модели вычислительные эксперименты требуют значительно 
меньших условий, связанных с подготовкой экзогенной информации 
и с разработкой алгоритма расчетов. Если все коэффициенты модели 
неизменны, то из (1) получим два взаимосвязанных баланса формиро-
вания потребности в продукции отраслей, исходя из заданных объемов 
конечного продукта и потребностей производственного строительства.
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( ) ( ) ( )

1 1
1

1 1
1 1 1 11

,

,

t t t t

t t t t

x H a bk x x H a y

x H a bk x x H a y

− −
+

− −
+ + + +−

= − − + −

= − − + −
                   (2)

Далее будем иметь

( ) ( ) ( )1 1
1 1 1 1,t t t tx H a bk x x H a y

− −
+ + + +∆ = − ∆ −∆ + − ∆

или

1 1 1 1,t t t t t tx x x y y y+ + + +∆ = − ∆ = −                             (3)

Умножим обе части (3) слева на матрицу bk и обозначим через 

1t tZ bk x += ∆  часть конечного продукта фондосоздащих отраслей, иду-
щую в году t на обеспечение производственных капитальных вложений

( ) ( ) ( )1 1
1 1t t t tZ bk H a Z Z bk H a y

− −
+ += − − + − ∆ ,                   (4)

где ( ) ( )1
1t t tbk H aZ Z Z

−
+= − −  — часть конечного продукта фондо-

создающих отраслей, связанная с обеспечением прироста полных 
затрат всех отраслей под наращивание объема производства в году 
t + 1 по сравнению с годом t; ( ) 1

1 ttbk H a y V
−

+− ∆ =  — часть конечно-
го продукта фондосоздающих отраслей, направляемая на прирост 
полных затрат всех отраслей для наращивания объема конечного 
потребления в году t + 1 по сравнению с годом t. Поскольку в матрице 
b только две ненулевые строки, n-векторы иt tZ V  имеют только две 
ненулевые координаты для фондосоздающих отраслей. Поскольку 
векторы 1 иt tZ Z+  имеют только две ненулевые координаты, спра-
ведливо равенство

( ) ( ) ( ), 1 ,7 7, 1 7, ,14 14, 1 14,ij j t jt i t t i t t
j

A Z Z A Z Z A Z Z+ + +− = − + −∑         (5)
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где ijA  — соответствующий элемент матрицы (H–a)–1, отсюда получа-
ем систему двух разностных уравнений первой степени относительно  

14,7, и ttZ Z .

( ) ( )

( )

7, 7, ,7 7, 1 7, 7, ,14 14, 1 14, 7, , 1

14, 14, ,7 7, 1 7, 14, ,14 14, 1 14, 14, , 1

t i i i t t i i i t t i i ij j t
i i i j

t i i i i t i i i i t i i ij j t
i i i j

Z b K A Z Z b K A Z Z b k A y

Z b K A Z Z b K A Z Z b K A y

+ + +

+ + +

= − + − + ∆

 
= − + − + ∆  

 

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 (6)

в матричной записи

7, 1 7,7, 7,11 12

14, 14,21 22 14, 1 14,

t tt t

t tt t

Z ZZ Vd d

Z Vd d Z Z
+

+

−     
= +      −     

.

В отличие от сильно выраженной матрицы b, коэффициенты 
которой измеряют потребность в продукции фондосоздающих от-
раслей, связанную с обеспечением единицы производственных ка-
питальных вложений, D является невыраженной. Из системы (6) 
определяется возможный объем продукции фондосоздающих отрас-
лей, направляемой в производственное строительство в году t + 1. 
Основой такого расчета являются объемы продукции в году t. Рас-
сматриваемая модель- полудинамическая, с прямой рекурсией, ее 
траектория- решение находится последовательно, шаг за шагом.

Предложим, что 
7, 7,

14,7 14,
и

t t

t

V Z

V Z

   
   
   

 известны в году t, с помощью (6) 

находим 1 1 1.иt t t tZ Z Z Z+ + +∆ = + ∆ . Такая схема дает основание для 

интерпретации 
7,

14,

t
t

t

Z
Z

Z

 
= 

 
 и 

7, 1
1

14, 1

t
t

t

Z
Z

Z

+
+

+

 
= 

 
 как инвестиционных 

ресурсов экономики в году t и соответственно t + 1. Для года t + 1 они 
определяются двумя группами факторов. К первой отнесем уровень 
этих ресурсов в предшествующем году, а также объемы прироста ко-
нечного продукта 1,ty +∆ ко второй — качественные и технологические 
факторы: коэффициенты полных затрат отраслей, капиталоемкости, 
а также показатели технологической структуры отраслевых капиталь-
ных вложений. Динамика объемов производства отраслей { }tx  носит 
при такой постановке модели подчиненный характер и определяется, 
как и в статическом межотраслевом балансе, по вектору конечного 
общественного продукта

( ) ( ) ( )1 1
t t t tx H a y H a Z y

− −= − = − +                               (7)
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Свой ства решения исходной модели во многом зависит от свой ств 
системы (6) и обусловлены двумя базисными гипотезами исследуемой 
модели: линейностью всех рассматриваемых экономических взаимос-
вязей и обязательностью полного использования всех ресурсов. В силу 
этих гипотез пропорции развития инвестиционных ресурсов определя-
ются соотношением между полной инвестиционной технологической 
структурой производства сельскохозяйственной продукции, с другой 
стороны ее переработки. Наиболее соответствующей задачи перспек-
тивных расчетов межотраслевой структуры АПК будет гипотеза, по 
которой 11 21 12 22( / ) ( / )d d d d< . Основанием для этого утверждения 
служат особенности межотраслевой структуры полных капитальных 
затрат на производство дополнительной единицы конечного продук-
та. Для системы (6) относительную неустойчивость (устойчивость) 
можно связывать с эластичностью структуры инвестиционных ре-
сурсов в году t+1 по отношению к их структуре в базовом году t. при 
определении прогнозных тенденций развития отраслей необходимо 
ориентироваться на трендовый характер используемой в модели экзо-
генной информации, которая необязательно полностью соответствует 
особенностям того или иного года. Гладкое решение в общем случае 
может быть обеспечено его относительной устойчивостью. Следова-
тельно, применение этой модели для прогнозирования предъявляет 
к экзогенной информации требование определенной согласованности 
между частными прогнозами отдельных параметров.
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ESSENTIAL FEATURES OF A SURROGACY 
CONTRACT IN UKRAINE

Surrogacy is characterized as a fairly safe and effective alternative 
to human procreation. Being one of the assisted procreation methods, 
surrogacy is being used increasingly often, giving rise to new ethical 
and legal challenges. Therefore, there is an urgent need for its proper 
legal regulation.

Failure of the law to develop in tandem with social norms may lead 
to new interpretations of existing laws. The most effective way to solve 
this problem within the framework of legal regulation is using a contract. 
Since family relationships have become even more unique due to the wide 
possibilities of assisted reproductive technologies (ART), they often do 
not fit into the limitations of regulatory legal acts. They can be more 
functionally regulated using a contract.

A surrogacy contract is not enshrined in regulatory enactments in the 
legislation of Ukraine. However, the Civil Code of Ukraine determines 
that the parties have the right to conclude a contract that is not provided 
for by acts of civil law but meets the general principles of civil law (part 
1 of Article 6) [1].

The provisions of Article 627 of the Civil Code of Ukraine provide for 
the freedom of contract. Thus, the parties are free to conclude a contract, 
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choose a counterparty and determine the terms of the contract, taking 
into account the requirements of the Civil Code of Ukraine, other acts 
of civil legislation, business customs, requirements of rationality and 
fairness [2, p. 74].

The contract regulates relations between potential parents and the 
surrogate mother and defines each of the parties’ rights, obligations, 
and responsibilities. The parties can determine the solution to various 
problematic issues that may arise during the implementation of surro-
gacy arrangements. The contract must be concluded on the terms and 
following the procedure defined in the second section of the Civil Code 
of Ukraine.

The parties to the surrogacy contract are a surrogate mother and po-
tential parents. The medical institution where the surrogacy program is 
implemented provides appropriate medical services, i. e., operates within 
the scope of the contract for the provision of medical services. The sur-
rogacy contract regulates the relationship between potential parents and 
the surrogate mother. The surrogate mother’s husband is not a party to 
the contract. However, his written consent regarding the participation 
of the legal spouse is mandatory, which is stipulated in the Order of the 
Ministry of Health No. 787 [3].

The features of the surrogacy contract are as follows:
– a surrogacy contract has certain features of a service contract, 

which is regulated by the provisions of the Civil Code of Ukraine. 
Therefore, within the framework of a surrogacy contract, servic-
es can be considered as the obligation of a surrogate mother to 
carry pregnancy and give birth to a child for potential parents 
who pay her compensation;

– the parties are exclusively individuals (potential parents and a 
surrogate mother);

– the contractor must provide the service personally under Part 1 
of Article 902 of the Civil Code of Ukraine (a surrogate mother 
personally carries the pregnancy and gives birth to a child for po-
tential parents). It is not possible to assign the obligation to per-
form the contract to another person.

According to Article 638 of the Civil Code of Ukraine, a contract is 
concluded if the parties agree on all the essential terms of the contract 
in due form. The essentials of the contract are the subject matter of the 
contract, conditions defined by law as essential or necessary for this type 
of contract, and those conditions on which an agreement must be reached 
upon the application of at least one of the parties [1]. The essential con-
ditions of the surrogacy contract include the following:
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1. Subject of the contract. Considering the subject of the surrogacy 
contract, scientists point out an ambiguous solution to the issue of the 
subject of such a contract. Some of them indicate its similarity with 
the service contract. Other scientists point out that the subject of the 
surrogacy contract is the actions of a surrogate mother who undertakes 
to carry the pregnancy and give birth to a child and provide her consent 
for genetic parents to register the child.

2. The next essential condition of the surrogacy agreement is the 
term. The moment of embryo implantation is proposed to be considered 
the beginning of the contract, and the transfer of the child to potential 
parents and payment of compensation to the surrogate mother — as the 
moment of termination of such a contract [4, p. 364].

3. A compensation for surrogate mother services should also be con-
sidered an essential condition of the surrogacy contract. In the case of 
a non-commercial (altruistic) surrogacy, compensation under the contract 
includes expenses such as payment for all medical procedures and con-
sultations and other expenses that may arise during the implementation 
of the surrogacy program. If commercial surrogacy is implemented, the 
surrogate mother, in addition to the expenses listed above, receives mon-
etary compensation, the amount of which is determined by the parties to 
the contract and fixed therein.

4. An essential condition is the form of the contract. According to Part 
1 of Article 639 of the Civil Code of Ukraine, a contract can be concluded 
in any form if the requirements for the form of the contract are not es-
tablished by law [1]. In addition, the Order of the Ministry of Health of 
Ukraine No. 787 as of September 09, 2013 On Approval of the Procedure 
for the Use of Assisted Reproductive Technologies in Ukraine provides 
for the presence of a notarized copy of the written contract (clause 6.11 
of Section VI Surrogate Motherhood) [3].

Thus, the surrogacy contract plays an important role in regulating 
all relations that arise within the framework of the surrogacy program. 
Due to the lack of a legally enshrined form of a surrogacy contract in the 
current legislation of Ukraine, discussions are underway about its legal 
affiliation to legally defined contracts. The essential conditions of this 
contract are the subject matter, term, form, and price. It is important 
to specify in the contract all the rights and obligations of all parties, 
possible force majeure, etc. It is necessary to enshrine the form of a sur-
rogacy contract in legislation, indicating that it must be notarized and 
registered by the state. Such measures are necessary to protect the rights 
and legitimate interests of both the parties to the contract and the child 
born by a surrogate mother.



Section 6. Law 

-38-

References

1. Civil Code of Ukraine. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-
15 (Accessed on May 5, 2021).

2. Holovashchuk A. P. Pravovi aspekty dohovoru pro surohatne materyn-
stvo [Legal Aspects of Surrogacy Contract]. Biuleten Ministerstva yustytsii 
Ukrainy. 2013. No. 9. P. 73–78.

3. Pro zatverdzhennia Poriadku zastosuvannia dopomizhnykh reproduk-
tyvnykh tekhnolohii v Ukraini: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 
vid 09.09.2013 r. № 787 [On Approval of the Procedure for the Use of Assist-
ed Reproductive Technologies in Ukraine: Order of the Ministry of Health of 
Ukraine No. 787 dated September 09, 2013]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/z1697-13 (Accessed on May 5, 2021).

4. Talanov Yu. Yu. Aktualni problemy surohatnoho materynstva v zakono-
davstvi Ukrainy [Topical Issues of Surrogacy in the Legislation of Ukraine]. 
Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. 2012. No. 1(56). 
P. 360–368.



-39-



Central European Education Institute (Bratislava, Slovakia)
National Institute of Economic Research (Batumi, Georgia)
Batumi Navigation Teaching University (Batumi, Georgia)

Regional Academy of Management (Kazakhstan)
Public Scientific Organization «Ukrainian Assembly of Doctorsof Sciences  

in Public Administration»(Kyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv, Ukraine)

Institute of Vocational Education of the National Academy  
of Pedagogical Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

Institute of Professional Qualifications (Kyiv, Ukraine)
supported by

Financial and Economic Scientific Union and Publishing house  
«INTERNAUKA» (Kyiv, Ukraine)

Abstracts of scientific papers

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:

«SCIENCE AND GLOBAL STUDIES»

Prague, Czech Republic

May 17, 2021

Published in original edition

________________________________________________________

Address: Ukraine, Kyiv, st. Pavlovskaya, 22, of. 22
Contact number: +38(044) 222-5-889

E-mail: info@frada.com.ua
http://frada.com.ua

http://inter-nauka.com

Signed to print 26.04.2021. Format 60×84/16
Offset paper. Garniture SchoolBookAC. Duplicator printing. 

Issue 100. Order № 435.
Negotiable price. Printed from the finished layout.

Printed by Publisher PLC «Center for Educational Literature» 
Certificate on making the subject of publishing in state register

of publishers, manufacturers and distributors of
publishing products: Series DK № 2458 от 30.03.2006


