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РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

 

Балахонова О.В., д.е.н., професор,  

професор кафедри бізнесу і права,,  

Вінницький інститут Університету «Україна»;  

Головачова А.А., магістрант 2-го року підготовки,  

спеціальність «Менеджмент»,  

Вінницький інститут Університету «Україна»   

   

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЦІНИ ПІДПРИЄМСТВА     

 

METHOD OF FORMING OF MARKET PRICE OF ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті зазначено, що процес управління ціною підприємства складається 

з функцій: планування, організації, аналізу і контролю. Виділені напрямки управління ціною 

підприємства, які визначають основні завдання, що постають перед підприємством. Перший 

напрямок спрямований на здійснення загальної оцінки активів підприємства і джерел їх 

фінансування, величини і складу фінансових ресурсів. Другий напрямок передбачає детальну 

оцінку обсягу необхідних  ресурсів. Третій напрямок передбачає аналіз і оцінку 

довгострокових і короткострокових рішень інвестиційного характеру. 

Ключові слова: ціна підприємства, формування ціни підприємства, фактори впливу 

на ціну підприємства   

 

Abstract.  It is markedin the article, that the process of management of enterprise a price 

consists of functions: planning, organization, analysis and control. Directions of management a 

price are selected enterprises, which determine basic tasks which appear before an enterprise. The 

first direction is directed on realization of general estimation of assets of enterprise and sources of 

their financing, size, and will make financial resources. The second direction foresees the detailed 

estimation of volume of necessary  resources. The third direction foresees an analysis and 

estimation of long-term and short-term decisions of investment character. 

Keywords:  cost of enterprise, forming of cost of enterprise, factors of influence on the 

price of enterprise 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкових трансформацій зростає інтерес до 

нових, прогресивних управлінських концепцій, реалізація яких здатна забезпечити стабільне 

функціонування та сталий розвиток суб'єктів господарювання. До числа таких концепцій 

відноситься система управління підприємством на основі максимізації його вартості.  

Розробка адекватної вітчизняним економічним реаліям методології оцінки ціни 

підприємства, побудова вартісно-орієнтованої моделі управління суб'єктами господарювання 

має ґрунтуватися на надійному теоретичному фундаменті, потребує глибокого 

переосмислення багатьох економічних категорій, найважливішою з яких є категорія ціни 

підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ціни підприємства у вітчизняній та 

зарубіжній літературі є достатньо вивченими та дослідженими. Серед вітчизняних науковців 
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варто відзначити праці І.В. Івашковської, Л.В. Ефремової, О.В. Калініної, Р.О. Костирко, 

Н.А. Мамонтової, Т.В. Момот, Н.В. Тертичної, фундаментальні концепції оцінювання ціни 

підприємств розроблені такими зарубіжними науковцями: І. Ансофф, Т. Коупленд, 

Ф. Модільяні, М. Міллер, Дж. Муррін, У. Шарп,  Дж.Ван  Хорн тощо.   

Формулювання цілей. Метою дослідження є дослідження методики формування 

ринкової ціни підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Досягнення стратегічних цілей підприємства значною 

мірою залежить від ефективності управління процесом формування ціни підприємства: 

визначення загальної потреби в них, формування оптимальної структури, умов їх залучення. 

Під час визначення потреби в коштах для фінансування діяльності підприємство виходить із 

запланованих обсягів діяльності та ресурсного потенціалу, необхідного для виконання 

поставлених завдань. 

Процес забезпечення залучення  ресурсів з різних джерел відповідно до мети та 

завдань підприємства в обсягах, які відповідають фінансовим потребам підприємства, 

полягає в ефективному управлінні формуванням власних і позикових  ресурсів. 

Управління  ресурсами підприємства має будуватися таким чином, щоб підприємство 

могло здійснювати виробничу діяльність, отримувати прибуток, достатній для виконання 

своїх зобов’язань перед бюджетом, кредиторами, партнерами й постачальниками, для 

оновлення та розширення своєї діяльності. Іншими словами, управління  ресурсами повинно 

забезпечити стійке фінансове становище підприємства, його ліквідність і рентабельність. І 

визначальним вихідним моментом тут є раціональність формування та використання  

ресурсів, що особливо важливо в умовах інноваційного розвитку економіки. 

Зазначимо, що найбільшого поширення набула класична інтерпретація практики і 

теорії управління з функціональних позицій, заснована на наступних двох аксіомах:  

1) основу управління складає процес, який однаковий для всіх підприємств і має 

універсальний характер;  

2) процес управління складається з ряду дій, тобто основних функцій управління, які в 

сукупності формують єдине ціле. 

Зміст процесу управління  ресурсами підприємства можна представити як систему 

трьох взаємозалежних і взаємодоповнюючих часткових процесів (підсистем), які 

виділяються відповідно до трьох аспектів – функціонального, прийняття рішень, 

інформаційного. 

Вихідною базою є функціональний аспект, відповідно до якого процес управління 

ціною підприємства складається з функцій: планування, організації, аналізу і контролю. При 

цьому ресурси підприємства виконують три основні функції: 

1) формування, підтримка оптимальної структури і нарощування економічного 

потенціалу підприємства;  

2) забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності;  

3) забезпечення участі підприємства  у здійсненні соціальної політики. 

У найбільш загальному вигляді управління  ресурсами спрямовано на загальний 

аналіз і планування майнового і фінансового стану підприємства; забезпечення підприємства 

фінансовими ресурсами (управління джерелами формування); розподіл фінансових ресурсів 

(інвестиційна політика і управління активами). 

Виділені напрямки управління одночасно визначають і основні завдання, що постають 

перед підприємством. У рамках першого напрямку здійснюється загальна оцінка активів 
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підприємства і джерел їх фінансування; величини і складу фінансових ресурсів, необхідних 

для підтримки досягнутого ресурсного потенціалу підприємства та розширення його 

діяльності; джерел додаткового фінансування; системи контролю за станом і ефективністю 

використання  ресурсів. 

Другий напрямок передбачає детальну оцінку обсягу необхідних  ресурсів; форм їх 

надання (довгостроковий чи короткостроковий кредит, готівка); методів мобілізації 

фінансових ресурсів; ступеня доступності і часу надання фінансових ресурсів (доступність 

фінансових ресурсів може визначатися умовами договору; фінансові ресурси мають бути 

доступними в потрібному обсязі та в потрібний час); витрат, пов’язаних із залученням 

даного виду фінансових ресурсів (процентні ставки, інші формальні і неформальні умови 

надання даного джерела коштів); ризику, який пов’язаний з даним джерелом  ресурсів (так, з 

позиції підприємства капітал власників як джерело  ресурсів є менш ризикованим, ніж 

термінова позика банку). 

Третій напрямок передбачає аналіз і оцінку довгострокових і короткострокових рішень 

інвестиційного характеру: оптимальність перетворення  ресурсів в інші види ресурсів 

(матеріальні, трудові, грошові); доцільність і ефективність вкладень в основні засоби, їх склад і 

структура; оптимальність оборотних коштів (в цілому і за видами); ефективність фінансових 

вкладень. 

Прийняття рішень з використанням зазначених оцінок виконується в результаті 

аналізу альтернативних рішень, що враховують компроміс між вимогами ліквідності, 

фінансової стійкості і рентабельності. 

З практичної позиції ресурси являють собою один з найважливіших важелів, за 

допомогою якого відбувається вплив на економіку підприємства. Цей вплив здійснюється за 

допомогою фінансового механізму, що представляє собою систему організації, управління і 

планування фінансових відносин, способів формування та використання  ресурсів. 

Таким чином, управління  ресурсами має передбачати оптимальність і доцільність 

трансформації  ресурсів в інші види ресурсів (в основні засоби, оборотні кошти й фінансові 

вкладення) і спрямування їх на розрахунки з потенційними контрагентами. Ухвалення 

рішення в даній області повинно виконуватися в результаті аналізу альтернативних рішень, 

що враховують компроміс між наявним обсягом  ресурсів, фінансовою політикою, 

пріоритетами розвитку підприємства на сучасний момент і терміновістю його боргів. При 

цьому необхідно враховувати наступні фактичні показники, що характеризують ціну 

підприємства: 

• вихідні дані про базовий стан підприємства, у тому числі відомості про розпочаті в 

попередньому періоді заходи щодо будівництва, реконструкції, розширення або технічного 

переозброєння; 

• економічні нормативи, що забезпечують вимоги інтенсивного, ощадливого ведення 

господарства – зниження витрат на виробництво, скорочення тривалості будівництва, 

реконструкції й освоєння потужностей, що знову вводяться; 

• показники, які відображають цілі розвитку підприємства й, насамперед, попит, 

замовлення на випуск, собівартість і ціни на продукцію, обсяги продажу, прибуток; 

• дані про реалізацію проектів розвитку підприємства, відомості про об’єкти 

капітального будівництва спеціального призначення, введення яких викликане 

застосуванням нової техніки або технології; 

• дані про обсяги й джерела фінансування виробництва (і відтворення). 
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Відразу варто зробити застереження, що визначення потреби у фінансових ресурсах за 

окремими напрямками використання на рівні конкретних кількісних показників неможливо, 

що обумовлено невизначеністю розвитку підприємства в ринкових умовах, неминучістю 

окремих коректувань у фінансовій стратегії й тактиці розвитку підприємства, можливою 

зміною орієнтирів у фінансовій політиці підприємства, ризиком неотримання й 

недоодержання окремих видів фінансових ресурсів (прибутку, дотацій і компенсацій) і 

пов’язаному із цим ризиком зростання фінансових труднощів, тобто ризиком можливого 

непогашення зобов’язань перед контрагентами.  

Сюди можна віднести й невизначеність зовнішніх умов розвитку – зміни цін на 

товарно-матеріальні цінності, основні засоби, темпи інфляції й реалізаційні ціни на 

продукцію. При цьому слід зазначити, що потреба у  ресурсах підприємства на кожний 

поточний момент індивідуальна. 

У зв’язку з цим, потребу у  ресурсах за напрямами їх використання реально визначити 

лише на рівні якісних показників, що містить у собі наступні моменти: визначення шляхів 

досягнення цілей підприємства, аналіз варіантів, вибір оптимального варіанта. 

Тому, ми пропонуємо наступну послідовність визначення шляхів найбільш 

раціонального ресурсного потенціалу: 

• ідентифікацію цілей підприємства на найближчу (короткострокову) перспективу; 

• визначення наявного обсягу фінансових ресурсів і реального надходження 

фінансових ресурсів найближчим часом; 

• розміщення пріоритетів у використанні фінансових ресурсів на сучасний момент, 

на коротко- і довгострокову перспективу; 

• аналіз варіантів використання коштів; 

• аналіз упущених вигод різних варіантів розподілу фінансових ресурсів; 

• вибір оптимального варіанта використання коштів на основі обраних критеріїв; 

• забезпечення необхідної гнучкості та маневреності при використанні обраного 

варіанта, що полягає у можливості коригування даного варіанта залежно від зміни 

внутрішніх і зовнішніх умов господарювання. 

Складність послідовності розподілу ресурсного потенціалу залежить від того, 

наскільки відомі ймовірності можливих фінансово-господарських ситуацій, тобто, вибір 

варіанта визначення потреби у  ресурсах простіше, якщо фінансово-господарські ситуації 

прогнозуються легко. Становище складнішає тоді, коли дані ймовірності невідомі.  

У цьому випадку необхідно знати, які оцінки відносних значень можливих фінансово-

господарських ситуацій і яка величина ризику при альтернативних шляхах використання 

фінансових ресурсів. В цьому випадку доцільним є використання експертних оцінок для 

встановлення ймовірностей майбутніх фінансово-господарських ситуацій і обирання на їх 

основі варіанта вкладання ресурсів при мінімальному чи припустимому рівні ризику. 

Висновки.  Отже, вибір варіанта з високим ступенем ризику може бути обумовлений 

цілями довгострокового інвестування ресурсів у будь-які інвестиційні проекти або великими 

затримками платежів, що потребують термінового погашення (в цьому випадку більша 

частина фінансових ресурсів спрямовується на погашення боргу і в розпорядженні 

підприємства залишається лише незначна частина  ресурсів, що дозволяє забезпечити тільки 

поточні фінансові потреби підприємства). 
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Таким чином, запропоновані нами рекомендації щодо організації раціонального 

розподілу ресурсів на підприємстві, дозволяють використовувати ресурсний потенціал з 

врахуванням найбільшої економічної вигоди.  
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

STAGES OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL DEFENCE OF 

POPULATION OF UKRAINE 

 

Анотація. У статті наведено тенденції, що продукують визначення пріоритетних 

напрямків загальної соціальної політики держави. Досліджено соціальну політику держави. 

Визначено напрями внутрішньої політики країни, яка забезпечує захист прав людини, 

створюючи передумови для розширеного відтворення людиною своєї діяльності, а також 

суспільної системи в цілому. Наведено етапи розвитку системи соціального захисту 

населення.  

Ключові слова: соціальний захист, соціальні гарантії, соціальна система   

 

Abstract.  Tendencies which product determination of priority directions of general social 

policy of the state are resulted in the article. Probed social policy of the state. Certainly directions of 

domestic policy of country which provides defence of human rights, creating pre-conditions for the 

extended recreation the man of the activity, and also public system on the whole. The stages of 

development of the system of social defence of population are resulted.. 

Keywords:  social defence, social guarantees, frame of society  

 

Постановка проблеми. На нинішньому векторі розвитку соціальної сфери країни, 

спостерігаються тенденції, що продукують визначення пріоритетних напрямків загальної 

соціальної політики держави.  

Їх становлення обумовлено стратегічними цілями економічного розвитку України, за 

основу яких проголошено досягнення: макроекономічної стабільності держави; досягнення 

стійких темпів зростання ВВП; суттєвого поліпшення добробуту працездатного та 

непрацездатного населення; здійснення модернізації діючої соціальної інфраструктури; 

суттєвого підвищення якості послуг із соціального захисту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед різних аспектів соціальної політики 

держави в перехідний період проблеми забезпечення соціального захисту населення є 

постійно пріоритетними. Тому соціальна політика є визначальним напрямом внутрішньої 

політики держави, яка забезпечує захист прав людини, створює передумови для розширеного 

відтворення людиною своєї діяльності, а також суспільної системи в цілому. Ця проблема 

привертає увагу дослідників соціальних відносин. Серед них: В. Бідак, В. Гайдуцький, 

Л. Гончарук, Е. Лібанова, О. Палій, В. Скуратівський, А. Сіленко, С. Сіденко та інші.  

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження етапів розвитку системи 

соціального захисту населення України. 
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Виклад основного матеріалу. Запровадження соціально-економічних реформ, що 

своїми діями спрямовані на посилення людського потенціалу країни, збільшення рівня 

соціальної захищеності населення, суттєвого поліпшення його фізичного здоров’я на даний 

час та у майбутньому, поступового послаблення всіх негативних наслідків кризової 

економічної ситуації, а також компенсування наслідків несприятливого демографічного 

стану, і є тими основними напрямами виконання програми державного регулювання 

соціального захисту.  В даних умовах спостерігається стрімке зростання ролі та важливості 

економічного механізму соціального захисту, що спрямований на удосконалення 

мотиваційних методів та реалізації економічних стимулів, з метою розвитку політики 

соціального захисту у структурі всієї соціальної інфраструктури держави. Мотивація заходів, 

що намагаються вживатися урядом, в основному орієнтована на вирішення тільки 

короткострокових завдань у напрямку  стабілізації всієї соціальної інфраструктури, нажаль є 

недостатньо ефективними. До цього додається занадто високий рівень вимог із сторони 

населення до напрямків «соціалізації» всієї інфраструктурної галузі, яка складається із 

соціальної політики держави, і що у свою чергу  утримує її в межах інерційного сценарію 

розвитку. Соціальні реформи запроваджуються з величезними труднощами та протиріччями, 

постійно виникають проблемні питання в регулюванні діяльності установ соціального 

захисту. 

Існуюча недостатність дослідження питань, що спрямовані на дослідження 

економічного механізму реалізації завдань соціального захисту зокрема і розвитку соціальної 

інфраструктури взагалі, призводить до прийняття  невірних управлінських рішень, процесів 

девальвації (разом з знеціненням) намічених соціальних цілей, а також, послабленням всієї 

системи управління. І тому, відбувається наростання в сфері соціального захисту елементів 

невизначеності та хаотичності.  

Сучасна система організації соціального захисту населення розпочинається ще з XVI 

ст., що наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Етапи розвитку системи соціального захисту населення  

№ 

з/п 

Період (роки) 

започаткування 
Зміст нововведення 

1 2 3 

1. XVI–XVII ст. Відмічається становлення національностей багатьох держав і розвитком 

громадянського суспільства  

2. 1917 р. В законодавчих актах містяться перші відомості про загаль-ні принципи 

«соціального захисту». Було задекларовано та законодавчо закріплено соціальні 

права для всіх суб’єктів трудового ринку. Введено у дію Положення «Про 

страхування на випадок безробіття», відповідно до якого роботодавці 

зобов'язувалися вносити у Всеукраїнський фонд безробіття не менше трьох 

відсотків від суми засобів, що йдуть на виплату заробітної плати 

3. 1918 р. Нагальні питання соціального захисту працюючого насе-лення ставали стрижнем 

державної політики в галузі со-ціальної допомоги. В Україні почала формуватися 

загаль-нодоступна та безкоштовна система медичного обслу-говування населення, 

до якої було включено аптечні уста-нови та будинки відпочинку. Було утворено 

Всеукраїнсь-  кий фонд соціального забезпечення, діяльність якого виз-началася 

Положенням про соціальне забезпечення трудя-щих. Відповідно до нього виплати 

тепер почали одержувати всі трудящі, що працювали за наймом, а також фрон-

товики-інваліди та їх родини, хоча цей підхід до соціального забезпечення був 

виборчим 
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Продовження табл. 1 

4. 1920 р. Спостерігається більш чітке розмежування функцій і повноважень різних відомств 

щодо соціального захисту трудя-щих, зокрема, було здійснено видання різного 

роду допо-моги 

5. 1925–1926 рр. У сфері соціального захисту держава орієнтувалася в основно-               му на 

потреби міста і робітничого класу як соціальної бази влади 

6. 1928 р. Перші пенсії за віком було встановлено у робітників тек-стильної промисловості. 

Відповідно до Постанови Цент-рального Виконавчого Комітету й Ради Народних 

Комісарів країни «Про забезпечення в порядку соціального стра-хування з нагоди 

старості» пенсійне забезпечення вводилося й для працівників таких галузей 

промисловості як вірська, металургійна, електротехнічна та транспортна 

7. 1950–1960 рр. У результаті масштабних соціальних перетворень, здійснених у країні підвищився 

життєвий рівень народу, пок-ращилася система соціального захисту 

8. 1980 р. Система соціального захисту, що склалася в країні охопила широкі верстви 

населення, надавши всім нуж денним мінімум соціальних гарантій. Але соціальний 

розвиток УРСР за роки радянської влади був досить супе-речливим. Хоча такий 

тип соціального захисту забезпечу-  вав мінімум соціальних гарантій для всіх 

нужденних гро-мадян, однак витратна мобілізаційна економіка робила не-міцними 

соціальні здобутки народу. І це, насамперед, відбилося на добробуті його життя, 

що на початку 80-х років почав знижуватися. Країна все більше потребувала 

реформування соціальної системи. Спроби такого реформування були здійснені у 

період перебудови, а також у 90-ті роки за умов самостійного розвитку України 

9. з 2000 р. і по 

сьогоднішній час 

В Україні було прийнято кілька законів, постанов, рішень, положень, якими 

регулюються соціальні відносини та соціальний захист різних категорій 

громадян, враховуючи теоретико-практичні напрацювання науковців, що 

спеціалізуються у галузі соціального захисту  

 

Здійснивши аналіз історичних передумов розвитку соціального захисту, що наведено 

у табл. 1, можна стверджувати, що кожний з наведених періодів відзначається значними 

покращеннями умов соціального захисту населення. І тому, ми бачимо, що за основу 

розвитку соціального захисту населення було покладено запровадження соціальної 

справедливості, яка своїми діями надає змоги запровадити покращити життя населення. 

Що стосується наукового плану відображення економічного механізму соціального 

захисту, то він являється засобом регулювання абсолютно усіх господарських процесів, із 

властивими тільки йому специфічними економічними формами, а також, разом з методами 

впливу на виконання  діяльності усіх соціальних галузей. Також, у даній категорії 

відображається  проявляння відносин, що віддзеркалюють стан конкретних зв’язків, разом з 

стосунками в процесі діяльності та функціонування всієї загальної соціальної 

інфраструктури держави.  

Висновки. Наведені етапи становлення системи соціального захисту за своїм 

характером були призначені для забезпечення економічно-нормативних процесів, що 

спрямовані на забезпечення захисту населення. 
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ГЕНЕЗИС ОСНОВНИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

GENESIS OF THE BASIC STAGES OF DEVELOPMENT OF PROPERTY 

ASSETTURE 

 

Анотація. У статті відмічено актуальність удосконалення системи управління 

власним капіталом, як основного першоджерела інформації для прийняття майбутніх 

інвестиційних рішень. Наведена роль власного капіталу в процесі забезпеченні підприємства 

власними ресурсами, необхідними для продовження його господарської діяльності. 

Узагальнено напрямки трактування власного капіталу. Предоставлено генезис основних 

етапів розвитку власного капіталу. 

Ключові слова: власний капітал підприємства, структура власного капіталу  

 

Abstract.  Actuality of improvement of control the system by a property asset is marked in 

the article, as a basic original source of information for acceptance of future investment decisions. 

The role of property asset is resulted in a process providing of enterprise own resources, necessary 

for continuation of him economic activity. Generalized directions of interpretation of property asset. 

Genesis of the basic stages of development of property asset is resulted. 

Keywords:  property asset of enterprise, own capital structure 

 

Постановка проблеми. Необхідною умовою успішного функціонування існуючих на 

сьогоднішній день сучасних організаційних та правових форм підприємницької діяльності 

виступає проведення наукових досліджень, мета яких полягає в розробці та удосконаленні 

існуючої теорії та методологічних принципів діючої практики управління власним 

капіталом. Реалізація умов забезпеченості правдивості та повноти висвітлення всіх 

господарських операцій, які стосуються розмірів участі засновників організацій як підчас 

утворення власного капіталу, так і підчас його трансформації з обґрунтованих причин, таких 

як: зміна складу засновників, можливості вилучення засновниками власних часток капіталу, 

необхідність проведення різних форм реорганізації. Усе вище перелічене можливо виключно 

на основі застосування науково-обґрунтованих методів та прийомів управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження складного та комплексного 

підходу до управління власним капіталом, порядок та методологія його відображення у 

аналітичних показниках конкретного підприємства обґрунтовано заслуговує на увагу 

зарубіжних вчених-економістів (Баверк Е.,  Бругенберг В., Кейнс Дж.М., Кутер М., Ларсон 

Керміт Д., Недерица А., Пачоли Лука, Тостера В.Ф., Хендриксена Є.С.  тощо). Багато 

відомих вітчизняних науковців, завжди акцентували увагу на важливості питання управління 

власним капіталом (Александренко М.Д., Бакуменко  О.А., Бутинець Ю.Ф., Бутко А.Д., 
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Буєвич С.М., Вівчар О.Й., Гончар I.I., Гура Н.О., Єдинак Т.С., Ільницький Ю., Корягін М.В., 

Пантелеєв В.П., Черемісова Т.А. та ін.).  

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження основних етапів розвитку власного 

капіталу. 

Виклад основного матеріалу. За умов швидкоплинної глобалізації світового 

господарства, що спонукається стрімким розвитком міжнародних економічних відносин, 

постійним створенням акціонерних товариств, транснаціональних компаній, спільних 

підприємств, виникає потреба у визначенні об’єктивних критеріїв визнання місця і ролі 

власного капіталу в національній економіці України.  Власний капітал є основною 

економічно-правовою базою існування будь-якого підприємства, першоджерелом його 

функціонування, становлячись у подальшому вирішальним правовим регулятором у спірних 

питаннях зі зобов’язань товариств перед його учасниками, а також кінцевим економічним 

гарантом платоспроможності в разі банкрутства.  

Реалізація стратегічних завдань з управління процесом господарювання в сучасних 

умовах виходу з економічної кризи диктує свої вимоги до формування наукового підходу 

процесу початкового фінансування діяльності підприємства, та обґрунтовує необхідність 

модифікування  положень економічної теорії його розвитку. Застосування у практику 

діяльності основних категорій економічної теорії разом з регулюванням мікро- та 

макроекономічних процесів спонукає до удосконалення системи управління власним 

капіталом, як основного першоджерела інформації для прийняття майбутніх інвестиційних 

рішень, вибору оптимальних обсягів діяльності, що забезпечуватиме здійснення 

максимальної окупності витрат та отримання прибутку. 

Відмінною рисою посткризової економіки є актуалізація на державному рівні питання 

забезпечення прибутковості вкладеного власного капіталу, що вимагає розбудови 

ефективного механізму господарювання на рівні підприємства як основного об’єкту 

вкладених коштів в початкові інвестиції. Досягти цього можливо тільки за рахунок 

раціонального управління власним капіталом підприємства. При відсутності своєчасної та  

достовірної інформації про складові власного капіталу підприємства спостерігається 

неефективне управління майном підприємства, його нераціональне використання, разом з 

невиконанням статутних вимог.  

Все це спонукало до затвердження Міністерством економіки України  Стратегії 

розвитку України «Україна 2020: Стратегія національної модернізації», за якою 

передбачалося на основі удосконалення методів фінансування реалізацію завдань 

оптимального використання разом з розширеним відтворенням матеріально-технічної бази 

підприємств. Але, станом на сьогоднішній день є ускладнення даного процесу частковою 

відсутністю належної інформаційної бази з питань управління власним капіталом 

підприємства, і що у свою чергу гальмує цілісність  управлінського процесу в цілому по 

країні. Беручи до уваги значення даного питання у загальнодержавному аспекті, постає 

нагальна необхідність подальшої розробки відповідної системи (обліково-аналітичного 

спрямування) що забезпечуватиме раціональне управління власним капіталом із 

визначенням відповідних вимог, а саме: - достовірного надання інформації про складові 

власного капіталу; - затвердження чіткого переліку інформаційне забезпечення з прийняття 

рішень щодо розміщення власного капіталу, та адекватної системи оцінки ефективності його 

використання. 

Згідно економічного змісту роль власного капіталу полягає в процесі забезпеченні 
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підприємства власними ресурсами, необхідними для продовження його господарської 

діяльності. Внесками до власного капіталу можуть бути: майно, земельні ділянки, грошові 

кошти, або будь-що інше, що має грошову оцінку. Аспекти трактування власного капіталу, 

за його економічною сутністю розглядаються в трьох напрямках (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сутність власного капіталу: аспекти трактування 

 

Як атрибут економічних взаємовідносин власний капітал у правовому аспекті 

передбачає, що його розмір визначає межі мінімальної матеріальної відповідальності, які 

підприємство має за своїми зобов’язаннями. Сформований підхід до розуміння сутності 

власного капіталу враховує зміну завдань і принципів господарської діяльності та 

економічну основу здійснення інвестування в діяльність підприємств – відповідний 

технічний та соціально-економічний ефект. Перші згадування про власний капітал, як про 

головне підґрунтя діяльності підприємств, відбулось у XVII ст. У подальших етапах 

спостерігається модифікування його економічної сутності, яке продовжується і до 

сьогоднішнього дня. Генезис основних етапів розвитку власного капіталу наведено у табл. 1.  

 

Таблиця 1 

Генезис етапів розвитку власного капіталу 

Період Роки Характеристика етапів 

1 2 3 

Дореволюційний Кінець ХVII – 1917 р. 

Концепція власного капіталу була нере-гульованою, 

ліберальною. Взірцем же для реформування 

акціонерного законодавства Росії тієї доби розглядалося 

законодавство Німеччини та Франції, які дотримувалися 

прокредиторської й регульованої концепції власного 

капіталу 

Радянський 
1917–1991 

рр. 

1922 – 

кінець 30-х 

рр. ХХ ст. 

Чітко закріплена прокредиторська кон-цепція власного 

капіталу 

Кінець                 

30-х рр. – 

друга 

половина 

80-х рр. 

ХХ ст. 

Акціонерна форма господарювання не ви-

користовується. У цей час статутному ка-піталу 

надається головним чином обліково-бухгалтерське 

значення 

З червня 

1990 р. 

Була відновлена можливість створення акціонерних 

товариств і знову закріп-люється прокредиторська 

концепція капі-талу 

Сучасний З 1991 р. – до сьогодення 

Про кредиторська (німецька) концепція ста-тутного 

капіталу, яка все-таки й донині за-лишається 

незавершеною, надто лібе-ральною 

Вартість, що продукує 

додаткову вартість 

Атрибут відносин 

власності 

Вартість власних джерел 

фінансування активів 

підприємства 

Економічний аспект Правовий аспект Обліковий аспект 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
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Як видно з табл. 1, формування наукового напрямку акціонерного підприємства в 

Україні відбувалося під впливом теоретико-методологічних концепцій, які склалися та 

розвивалися на Заході у другій половині XIX ст., а також на основі глибокого осмислення 

національної господарської практики. Історичне трактування природи власного капіталу на 

основі врахування вітчизняних українських умов добре корелює з сучасним розумінням 

акціонерного товариства інституціональною теорією і необхідністю нейтралізації зовнішніх 

негативних ефектів його функціонування.  

Висновки.  Отже, існування сучасної прокредиторської концепції власного капіталу в 

українському законодавстві зумовлено історичними причинами, але вона також досконально 

не відповідає економічним умовам і потребує подальшого вдосконалення. 
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МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА КОМУНАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ     

 

A METHOD OF THE FINANCIAL PLANNING IS ON COMMUNAL 

ENTERPRISES 

 

Анотація. У статті досліджено основні чинники ролі планування в умовах сучасного 

ринкового господарства. Наведено переваги застосування фінансового планування на 

комунальних підприємствах. Обґрунтована  класифікація планування, яка будується в 

залежності від різних критеріїв і ознак. Виділені види фінансового планування. Досліджена 

різниця між тактичним і стратегічним плануванням. Наведені етапи фінансового планування 

на комунальних підприємствах. Узагальнено принципи фінансового планування. 

Ключові слова: фінансове планування, фінансова стійкість, фінансовий стан   

 

Abstract. In the article probed basic factors of planning role are in the conditions of modern 

market economy. Advantages of application of the financial planning are resulted on communal 

enterprises. Classification of planning, which is built depending on different criteria and signs, is 

grounded. The types of the financial planning are selected. A difference is probed between the 

tactical and strategic planning. The stages of the financial planning are resulted on communal 

enterprises. Generalized principles of the financial planning. 

Keywords:  financial planning, financial firmness, financial state 

 

Постановка проблеми. Для прийняття обґрунтованих управлінський рішень в процесі 

фінансового планування дуже важливо володіти інформацією про фінансово-господарський 

стан підприємства на даний момент та перспективи його розвитку в майбутньому. Саме тому 

актуальним є питання створення системи кількісної оцінки фінансових показників, що дасть 

можливість управляти його  рівнем. Необхідність регулювання рівня фінансових показників 

обумовлена як необхідністю стимулювання його підвищення, так і необхідністю 

нейтралізації негативних впливів ринкового середовища на діяльність суб’єкта.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження фінансового планування 

проводилися такими вітчизняними та зарубіжними науковцями, як О.Г. Біла, М.Д. Білик, 

І.А. Бланк, Р. Брейли та С. Майерс, А.М. Ковальова, В.В. Ковальов, В.П. Савчук, Е.А. Уткін, 

Д. Ханн, К.В. Щіборщ та ін. 

Проте, багато питань теорії і практики фінансового планування як в зарубіжній, так і в 

вітчизняній літературі розроблені не повною мірою. Потребує більш детального наукового 

аналізу методика фінансового планування в системі прийняття стратегічних рішень 

комунального підприємства.  

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження методики  фінансового планування 

на комунальному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Фінанси висвітлюють всі напрямки діяльності 

комунального підприємства, а фінансове планування представляє ці напрямки у відповідних 

фінансових показниках, що застосовуються керівництвом для ефективного управління, як 

економікою країни в цілому, так і окремого взятого підприємства.  

Функція планування в системі управління комунальним підприємством є однією з 

головних, центральних функцій, що визначає кінцеві результати виробничо-збутової, 

економічної, фінансової й інвестиційної діяльності. У процесі планування визначаються 

основні напрямки розвитку комунального підприємства. На основі маркетингових 

досліджень підприємство визначає види й обсяги продукції, що планує випускати, потребу в 

ресурсах та ефективність їх використання. Планування забезпечує підприємству основу для 

прийняття оптимальних управлінських рішень, знижує ризик та сприяє пошуку найбільш 

придатних напрямів дій.  

Завдання фінансового планування – виявлення загальної потреби комунального 

підприємства у фінансових ресурсах, у такому об’ємі, що буде забезпечувати йому 

нормальну діяльність на ряду з виконанням зобов’язань перед своїми кредиторами, такими 

як, банки, бюджет тощо. Також фінансове планування слугує унеможливленню 

понаднормативних та понадпланових витрат фінансових ресурсів, як по окремими 

підрозділам, так і по підприємству в цілому. Планування об’єднує структурні підрозділи 

комунального підприємства спільною метою, надає всім процесам односпрямованості й 

скоординованості, що дозволяє найбільш повно й ефективно використовувати наявні 

ресурси, комплексно, якісно та своєчасно розв’язувати різноманітні завдання управління. 

Основними чинниками зростаючої ролі планування в умовах сучасного ринкового 

господарства є: рухливість зовнішнього середовища; збільшення розмірів підприємства та 

розширення напрямів його діяльності; зростаюче значення часу; обмеженість ресурсів; 

комплексність господарських завдань та ін.  

Застосування планування створює такі важливі переваги: дає можливість передбачити 

різні майбутні ситуації та заздалегідь підготувати альтернативні варіанти плану розвитку 

комунального  підприємства; поліпшує координацію дій в організації; сприяє більш 

раціональному розподілу ресурсів; чітко розмежовує обов’язки та відповідальність 

працівників підприємства за виконання планових завдань; поліпшує контроль в організації та 

ін.  

Успішна робота комунального підприємства значною мірою залежить від 

забезпеченості його необхідними ресурсами та ефективності їх використання. Здійснення 

цього можливе на основі планування.  
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Предметом планування на комунальному підприємстві є його ресурси. У процесі 

планування встановлюються їх необхідність, оптимальна кількість, напрями та термін 

використання, режим споживання, засоби поповнення.  

Таким чином, фінансове планування охоплює найважливіші сторони фінансово-

господарської діяльності комунального підприємства, забезпечує необхідний контроль за 

утворенням і використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів, створює умови для 

зміцнення фінансового стану підприємства.  

Отже, фінансове планування – це сукупність дій, щодо складання фінансових планів, 

що включає всі напрямки діяльності підприємства. Воно дає можливість визначити 

можливий потенціал підприємства, оптимально  пов’язати наявні можливості підприємства 

щодо його діяльності з попитом і пропозицією, що склалися на ринку. 

Важливе теоретичне і практичне значення має науково обґрунтована класифікація 

планування, яка будується в залежності від різних критеріїв і ознак.  

Виділяють такі види фінансового планування: тактичне планування; стратегічне 

планування. 

Різниця між тактичним і стратегічним плануванням представлена в табл. 1.  

 

Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика тактичного та стратегічного планування 

Тактичне планування Стратегічне планування 

Пов’язане з короткостроковими періодами  Пов’язане з довгостроковими  

періодами  

Характеризується певною вузькістю  Характеризується широтою розмаху  

Тактичне планування займається вибором 

засобів для виконання намічених цілей, які 

задаються на вищому рівні управління  

Стратегічний план підрозділу може бути 

тактичним для підприємства  

 

Визначенням цілей і вибором засобів для їх реалізації займається стратегічне 

планування. Для досягнення найбільшого успіху необхідне як тактичне, так і стратегічне 

планування.  

Всі види фінансового планування перебувають у взаємозв’язку і здійснюються у 

певній послідовності.  

На першому етапі аналізуються фінансові показники діяльності комунального 

підприємства за попередній період на основі найважливіших фінансових документів річної 

звітності. Основна увага приділяється таким показникам, як обсяг реалізації, витрати, розмір 

отриманого прибутку. Проведений аналіз дає можливість оцінити фінансові результати 

діяльності комунального підприємства і  визначити проблеми, що стоять перед нею.  

Другий етап включає формування загальної фінансової стратегії на довгострокову 

перспективу. Цей етап передбачає складання основних прогнозних документів: прогноз звіту 

про фінансовий стан, звіту про сукупний дохід, руху грошових коштів, які відносяться до 

перспективних фінансових планів.  

Таким чином, існує багато видів планування в залежності від різних критеріїв та 

ознак. Кожен з планів може мати стратегію і тактику його реалізації. Вони відрізняються 

метою розроблення, змістом, терміном, охопленням сфер впливу. Тактичні плани 

деталізують стратегічні, однак сфера їх спрямованості більш вузька. Здійснення фінансового 

планування здійснюється на основі п’яти послідовних етапів: аналіз фінансової ситуації, 
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розробка фінансової стратегії підприємства, складання, коригування поточних фінансових 

планів, розробка оперативних фінансових планів.  

На сьогодні якість планування в Україні у цілому перебуває на дуже низькому рівні, 

що призводить до прийняття неналежне обґрунтованих управлінських рішень, а отже, до 

неочікуваних і нерідко небажаних результатів. Виправити таке становище у фінансовому 

плануванні можна лише у разі чіткого дотримання принципів та здійснення планування 

загальноприйнятими методами.  

Характер і зміст планової діяльності на комунальному підприємстві визначають 

принципи планування, правильне дотримання яких створює передумови для ефективної 

роботи підприємства й зменшує ймовірність негативних результатів планування.  

Дослідження та синтез існуючих підходів до визначення принципів фінансового 

планування, розуміння його сутності та ролі в контексті сучасних тенденцій розвитку 

економічних систем та підходів до управління ними дозволило нам виділити дві групи 

принципів: загальні та спеціальні.  

Загальні принципи фінансового планування являють собою загальні положення, на 

яких базується процес планування незалежно від його функціонального спрямування.  

Принцип єдності (холізму) передбачає системний характер фінансового планування, 

тобто наявність окремих елементів в системі фінансового планування, взаємозв’язок між 

ними та спрямованість всіх елементів на досягнення єдиної мети.  

Наступний принцип – принцип участі залучення до процесу фінансового планування 

фахівців з різних функціональних підрозділів, так як фінансовий план агрегує показники за 

різними аспектами діяльності підприємства.  

Принцип безперервності полягає в постійності процесу планування в межах 

встановленого циклу та змінності фінансових планів з періоду в період.  

Принцип гнучкості полягає у здатності фінансового планування змінювати свою 

спрямованість залежно від змін зовнішнього та внутрішнього середовища.  

Принцип точності полягає в забезпеченні максимальної точності  планових 

показників, їх конкретизацію на рівні оперативного фінансового планування.  

Принцип альтернативності передбачає проведення багатоваріантних планових 

розрахунків і вибір найкращої альтернативи розвитку підприємства  

Принцип адекватності полягає у виборі найбільш придатних і адекватних моделей і 

методів фінансового планування, що враховують закономірності розвитку окремих 

економічних явищ і процесів.  

Принцип ефективності полягає у забезпеченні одержання певних вигід, додаткового 

ефекту в результаті організації фінансового планування. Цей принцип передбачає 

необхідність оцінки витрат на організацію фінансового планування та їх співставлення з 

ефектом від його впровадження.  

Зважаючи на те, що фінансове планування є важливою функцією фінансового 

менеджменту на підприємстві, тобто реалізується в певній специфічній області управління, 

його організація має базуватись на відповідних спеціальних принципах.  

Методика планування – це сукупність методів, прийомів розробки, обґрунтування та 

аналізу прогнозів, стратегічних програм і планів усіх рівнів і часових горизонтів, системи 

розрахунків планових показників, їх взаємного узгодження. Наприклад, методика складання 

обороту продукції, розрахунку потреби в затратах, фінансового плану і т. п.  
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Висновки. Таким чином, процес фінансового планування характеризується загальними 

і спеціальними принципами. Причиною такої ситуації є розгляд фінансового планування, як 

окремого процесу, так і в системі функцій фінансового менеджменту. Також слід визначити, 

що існують багато методів фінансового планування: метод системного підходу та 

раціонального вибору, метод моделювання, конкретно-історичний, комплексний підхід, 

методи спеціальних досліджень. Підприємство само повинно визначити, якими саме 

методами їм будувати планування на підприємстві в цілому, та фінансове окремо.  
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БЕЗГОТІВКОВІ  РОЗРАХУНКИ  ЯК  СКЛАДОВА  РИНКУ БАНКІВСЬКИХ 

ПОСЛУГ 

 

CURRENT CALCULATIONS AS A COMPONENT OF THE BANKING SERVICES 

MARKET 

 

Анотація. Розглянуто теоретичні аспекти безготівкових розрахунків в Україні. 

Досліджено сучасний стан розвитку ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури 

України. Визначено переваги та недоліки практичного використання платіжних карток для 

безготівкових розрахунків. Зроблено висновки щодо тенденцій та перспектив розвитку 

безготівкових розрахунків в Україні. 

Ключові слова: безготівкові розрахунки, платіжна система, готівкові платежі, 

система електронних платежів, платіжна картка, мобільний платіжний інструмент. 

 

Abstract. The theoretical aspects of non-cash payments in Ukraine are considered. The 

current state of development of the market of payment cards and payment infrastructure of Ukraine 

is investigated. The advantages and disadvantages of the practical use of payment cards for non-

cash payments are identified. The conclusions about trends and prospects of the development of 

non-cash payments in Ukraine are made. 

Keywords: cashless payments, payment system, cash payments, electronic payments 

system, payment card, mobile payment instrument. 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкової економіки в Україні стимулює зміни у 

системі грошових розрахунків між суб’єктами фінансових відносин. Грошові розрахунки 

можуть здійснюватися як готівкової, так і безготівкової форми. Використання безготівкових 

розрахунків набуває значного зростання досягають значної економії витрат на їх здійснення. 

Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяють банківські установи, у 

безготівковій формі розрахунків також зацікавлена й держава – використання безготівкових 

розрахунків зменшує потребу в обороті грошових знаків держави. 

Національний банк підтримує рух економіки України до безготівкових розрахунків і 

сприяє розвитку платіжної інфраструктури, встановлює правила для здійснення 

безготівкових розрахунків та сприяє їх безпеці та надійності. 

Безготівкові розрахунки – швидкий, зручний та безпечний спосіб оплати товарів та 

послуг. Розширення сфери безготівкових розрахунків сприяє прозорості платежів та 

економічному росту країни. 

За даними НБУ, загальна кількість платіжних карток в Україні станом на 01 жовтня 

2019 року зросла на 9% в порівнянні з початком 2019 року і становила 64,7 млн шт. з яких 
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60% це активні платіжні картки [9]. Причому 22% активних платіжних карток – це 

безконтактні та токенізовані картки (їх кількість за 9 місяців зросла майже на 70% – до 6,7 

млн шт. та 1,9 млн шт. відповідно). Безготівкові операції з використанням безконтактних та 

токенізованих карток разом становили третину від загальної кількості та обсягу 

безготівкових операцій у торговельній мережі (33% та 32,8% відповідно). 

Виходячи з вище зазначеного, дослідження розвитку безготівкових розрахунків в 

Україні є актуальною темою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням теоретичних та практичні 

аспектів розвитку безготівкових розрахунків займаються такі науковці як: Євдокімова М.О., 

Коваленко Д.І.,  Коць О.О., Лагутін В.Д., Мороз А.М., Петрук О.М., Поддєрьогін А М.  та ін. 

Інформаційну базу роботи склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, 

статистичні збірники, посібники, підручники, періодичні видання та ресурси мережі 

Інтернет. 

Метою дослідження є вивчення стану та причини розвитку ринку безготівкових 

розрахунків в Україні , а також виявлення напрямів покращення його функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до інструкції про безготівкові 

розрахунки в Україні в національній валюті, безготівкові розрахунки - перерахування певної 

суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування 

банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу 

банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі 

розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді [2]. 

Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто в 

сфері безготівкового грошового обороту. Безготівкові розрахунки поділяються на 

міжгосподарські та міжбанківські, які обслуговують, відповідно, відносини між клієнтами 

банків та між банками [3, с 154]. 

Застосування тієї чи іншої форми розрахункових документів визначається 

особливостями господарських взаємовідносин підприємств, спрямоване на   зміцнення 

договірної дисципліни, забезпечення безперебійних платежів і прискорення обігу грошових 

коштів. 

Підґрунтям здійснення безготівкових операцій в Україні є Конституція України, 

Господарський Кодекс, Цивільний Кодекс, Закон України «Про банки і банківську 

діяльність»; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закон 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів». Інструкції Національного 

Банку України «Про безготівкові розрахунки в України в національній валюті». 

Враховуючи складні умови, анексія Криму та військові події на сході України, які 

суттєво вплинули на стан банківської системи України, з 10 серпня 2019 року набрала 

чинності постанова НБУ від 06.08.2019 р. №103, якою викладено у новій редакції  

Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній 

валюті в особливий період[4]. Відповідно до положення, залежно від рівня ризику для 

банківської системи, масштабу загрози, інших факторів визначаються три етапи 

функціонування особливого періоду: 

1. Банки в умовах першого етапу особливого періоду здійснюють розрахунки через 

систему електронних платежів (СЕП) Національного банку у порядку, установленому 

нормативно-правовим актом Національного банку, який регулює безготівкові розрахунки в 

Україні в національній валюті; 

https://docs.dtkt.ua/doc/1045.18214.0
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2. Національний банк в умовах другого етапу особливого періоду має право прийняти 

рішення про обмеження, зупинення здійснення безготівкових розрахунків у банках, які 

зареєстровані (або мають відокремлені підрозділи) у місцевостях, у яких введено воєнний 

стан; 

3. Національний банк в умовах третього етапу особливого періоду в разі введення 

воєнного стану на всій території України приймає рішення щодо здійснення безготівкових 

розрахунків тільки через визначені уповноважені банки. 

Національний банк визначатиме перелік уповноважених банків і щороку (або за 

потреби) буде уточнювати цей перелік. 

Безготівкові розрахунки в господарському обороті України здійснюються за такими 

формами розрахункових документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-

дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; платіжними вимогами; інкасовими 

дорученнями [9, c.23]. Розрахунки між організаціями проводяться в безготівковій формі 

шляхом переказу коштів з банківських рахунків однієї юридичної особи на рахунки іншого 

на підставі розрахункових документів. Підприємства як учасники розрахунків, самостійно 

визначають форми зазначених документів з обов'язковими реквізитами.  

Для оплати товарів, послуг, перерахування коштів та інших операцій з грошовими 

коштами в сучасних умовах широко використовується спеціальний засіб платежу у вигляді 

банківської платіжної картки. 

Платіжна картка – це спеціальний платіжний засіб у вигляді виготовленої і виданої 

пластикової або іншого виду картки для оплати товарів та послуг, перерахування коштів зі 

своїх рахунків на рахунки інших осіб, одержання готівки у касах банків, у банкоматах та 

інших розрахункових операцій за договором між банком і клієнтом [7, с. 52]. 

Платіжна картка – інструмент доступу до рахунку (у вигляді пластикової чи іншого 

виду картки). Платіжна картка може бути особистою чи корпоративною. 

Мобільний платіжний інструмент – інструмент доступу до рахунку, реалізований в 

апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою. 

Платіжна картка та мобільний платіжний інструмент дозволяють: 

• розрахуватися за товари і послуги; 

• переказати кошти іншій особі; 

• отримати готівку. 

Перехід України на розрахунки з використанням пластикових карток є необхідною 

умовою розвитку економіки нашої країни. У світовій практиці вже досить довго вдало 

використовується даний вид платіжних інструментів і в даний час йде процес пошуку нових 

типів платіжних систем, які максимально задовольняли б усі сторони, що беруть участь у 

грошовому обігу. Позитивні тенденції, що складаються на ринку пластикових карт, 

незважаючи на наявні проблеми, дозволяють будувати оптимістичні прогнози на найближчу 

перспективу, як за кількісними показниками, так і за якісними характеристиками.  [6, с. 118]. 

Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають своїм клієнтам 

можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, за 2018 

рік зросла майже на 34,9 тис. од. (на 20,1% порівняно з 2017 роком) і на 1 січня 2019 року 

становила 208,7 тис. од.. 

Загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням 

платіжних карток, емітованих українськими банками, за 9 місяців 2019 року становила 

3 651,7 млн шт., а їхній обсяг – 2 582,7 млрд грн. Якщо порівняти з аналогічним періодом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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2018 року, кількість операцій зросла на 29%, а сума – на 27%[10]. 

За кількістю переважали безготівкові операції – 2 991,7 млн шт. (81,9%), тобто вісім із 

десяти операцій із платіжними картками були безготівковими. Водночас обсяг безготівкових 

операції становив 1 282,6 млрд грн, що склало 49,7% від усіх операцій із картками. 

У розрізі карткових платіжних систем кількість активних карток у платіжній системі 

Master Card становила 26,0 млн шт. (70,3% від їх загальної кількості), у Visa – 10,5 млн шт. 

(28,5%), у НПС "ПРОСТІР" – 0,5 млн шт. (1,2%), у інших – 0,004 млн шт. (0,01%). 

Розподіл безготівкових операцій із використанням платіжних карток за підсумками 9 

місяців 2019 року свідчить, що найбільша кількість операцій припадала на розрахунки в 

торговельній мережі – 51%. За обсягами безготівкових операцій домінували перекази з 

картки на картку – 41%. 

Подальше збереження активної маркетингової політики кредитних організацій і 

платіжних систем, розширення функціональності банківських продуктів з використанням 

пластикових карток підвищить популярність цього платіжного інструменту серед населення, 

отже, інтенсивність його застосування у повсякденному житті, дозволить збільшити обсяги 

безготівкових розрахунків у сфері роздрібних платежів в Україні. 

Як і кожна система, система безготівкових розрахунків за допомогою платіжних 

карток має переваги та недоліки практичного використання які представлено у таблиці 1 [8, 

с.676]. 

Спираючись на зазначені переваги та недоліки практичного використання платіжних 

карток для безготівкових розрахунків напрямами вдосконалення та розвитку ринку 

платіжних карток в Україні є:  

1) оптимізація витрат часу на опрацювання даних за операціями з використанням 

платіжних карток;  

2) вдосконалення захисту платіжних карток від шахрайства; 

3) використання новітніх інформаційних та фінансових технологій;  

4) адаптація до українських реалій та використання на практиці закордонного досвіду 

стимулювання розвитку ринку платіжних карток;  

5) вдосконалення українського законодавства, яке регулює емісію та використання 

електронних грошей[8, с.677]. 

Упродовж 2018 року мало місце розширення платіжної інфраструктури для 

проведення безготівкових операцій. За 2018 рік мережа торговельних платіжних терміналів 

зросла на 20,2% до 279,0 тис. шт. (станом на 1 січня 2019 року). Також набула розширення 

безконтактна платіжна інфраструктури. Цьому сприяла популяризація таких інноваційних 

сервісів як Apple Pay та Google Pay, що розпочали свою роботу в Україні. Від початку 2019 

року мережа торговельних POS-терміналів в Україні зросла на 14,1% – до 318,4 тис. од., із 

них 89% торговельних POS-терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної 

оплати (станом на 01 січня 2019 року – 79,4%)[10].  
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Таблиця 1 

Переваги та недоліки практичного використання платіжних карток для безготівкових 

розрахунків 

Критерії Переваги Недоліки 

Надійність 

Викрадену карту можна заблокувати, 

некоректно здійснені розрахунки можна 

відмінити або уточнити, тоді як викрадену 

готівку повернути майже неможливо. 

Безготівкові розрахунки піддаються 

шахрайству та хакерським атакам. 

Зручність 

Можливість користування банківськими 

послугами цілодобово та дистанційно, 

зокрема через мережу Інтернет. 

Випадки збоїв у роботі POS-терміналів або 

банкоматів, несправність обладнання чи 

недосконалість програмного забезпечення 

унеможливлюють розрахунки за продукцію. 

Анонімність 

Персоніфікованість усіх розрахунків та 

фінансово-кредитних установ, що задіяні в 

них. 

Відсутність анонімності, яка наявна під час 

готівкових розрахунків. 

Локалізація 

Наявність угод між фінансово-кредитними 

установами про прийняття платіжних карт 

до розрахунків (зокрема, за кордоном). 

Обслуговування лише в окремих 

банкоматах та окремих країнах, відсутність 

POS-терміналів або банкоматів у точках 

продажів. 

 

За кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їхнього обслуговування 

домінують Київ, Дніпропетровська та Харківська області. Загальна кількість банкоматів та 

програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) в Україні залишилася майже 

без змін та станом на 01 жовтня цього року склала 19,7 тис. шт. та 16,6 тис. шт. відповідно. 

Таким чином, для багатьох комерційних банків система електронних платежів та 

використання пластикових карток стали новим напрямом бізнесу, а для суб’єктів 

економічних відносин – зручним способом розрахунків. 

Висновки. Виходячи з вище зазначеного, активне використання електронних 

платіжних засобів, поява нових продуктів і технологій потребує подальшого розвитку 

інфраструктури, а також необхідності підвищення фінансової грамотності та довіри суб’єктів 

господарювання до банківської системи. Системні зміни, зростання економіки, 

стимулювання виведення зарплат з тіні, розширення платіжної інфраструктури сприятиме 

подальшому розвиненню безготівкових платежів.  

Розвиток українського ринку безготівкових розрахунків сприятиме становленню 

ринкових відносин. Як свідчить практика, вибір форми безготівкових розрахунків 

орієнтований на розвиток бізнесу кожного учасника ринку. Застосування безготівкових форм 

розрахунків дозволяє підвищити мобільність розрахунків, що впливає на платоспроможність 

підприємств і їх фінансову стійкість. 
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
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Анотація. У статті розглянуто типи  цифрових трансформаціях, що впливають на 

національну економіку України,змінюючи бізнес моделі промислових підприємств та якість 

життя суспільства. Визначено стадії переходу українського суспільства, підприємництва та 

державних установ на цифрові технології. Зазначено ключові розділи адженди України на 

шляху цифровізації національної економіки. Підкреслено наявність синергетичних та 

емерджентних ефектів цифрової трансформації. Охарактеризовано ключові елементи 

концептуальної схеми цифрової трансформації бізнес-моделі промислових підприємств, які 

дозволяють концентрувати увагу на соціальному та індустріальному блоці, що дає 

можливість адаптувати діяльність промислових підприємств максимально ефективно та 

забезпечує гнучкість реагування управлінських рішень в трансформаційному середовищі. 

http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Economics/1_140787.doc.htm
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Uproz/2011_9/u1109boh.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/102.pdf
https://bank.gov.ua/news/all/populyarnist-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-zrostaye-zavdyaki-innovatsiyam
https://bank.gov.ua/news/all/populyarnist-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-zrostaye-zavdyaki-innovatsiyam
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Abstract. Article deals with the types of digital transformations that affect national 

economy of Ukraine, changing business models of industrial enterprises and quality of life 

societies. Stages of transition Ukrainian society, business and state institutions to digital 

technologies have been determined. Selected Agenda and Concept of Digital Economy as the main 

directions in way of digitalization national economy of Ukraine. The presence of synergistic and 

emergent effects of digital transformation is accented. Key elements of conceptual scheme of digital 

transformation business model of industrial enterprises, which allow focusing on social and 

industrial block, which gives opportunity to adapt the activity of industrial enterprises as effectively 

as possible and provides flexibility of response management decisions in transformation 

environment. Predicted results of digital transformation of the country and industrial enterprises are 

highlighted. 

Keywords: technological innovations, digital technologies, transformation, digitization, 

business model of industrial enterprise. 

 

Постановка проблеми. Цифрові трансформації як глобальний тренд світової 

економіки, відкривають унікальні можливості для розвитку промислових підприємств та  

підвищення якості життя суспільства України в цілому. Поступово посилюється перехід 

українського суспільства, підприємництва та державних установ на цифрові технології, 

стаючи ключовою аджендою на шляху до процвітання й добробуту країни. Цифрова 

трансформація впливає на бізнес-моделі,та в цілому на економіку кожної країни світу, 

ініціюючи синергетичні та емерджентні ефекти. 

Центральне місце у цифровій трансформації займають процеси автоматизації не 

тільки підприємств, організацій, державних установ та урядових організацій, а і суспільства 

й особистості (що пов’язано із роботою організму людини).  

За результатами досліджень McKinsey Global Institute потенційних наслідків 

цифровізації та їх вплив на національну економіку Сполучених Штатів визначено, що 

частина робочих місць скорочується, а натомість прогнозується чистий позитивний приріст 

кількості робочих місць у стратегічній перспективі до 2030 р. [8] Фахівці McKinsey Global 

Institute зазначають, що «автоматизація не відбувається у вакуумі», тому драйвером в цьому 

процесі як раз є суспільство.  Під час трансформаційних процесів важливою є специфічна 

якість «здатність адаптуватись і процвітати в умовах змін», саме це нас очікує сьогодні та й у 

найближчих перспективах.   

Україна не є виключенням глобального тренду. Індустрія 4.0 та інноваційні цифрові 

технології масово провадять як на державному рівні у програмах розвитку країни, так і на 

корпоративних рівнях, що відображається на стратегічних напрямах та ідеях бізнесу. 

Відповіддю на трансформаційні зміни економіки країни та суспільства є актуалізується 

досліджень практичного напряму викликів цифровізації та їх вплив на рівень розвитку 

промислових підприємств.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика впливу процесу 

діджиталізації та цифрових технологій діяльність компаній та їх бізнес-моделі була 

розглянута українськими та іноземними науковцями. Войнаренко М.П., Джулій Л.В., 

Кузьміна О.М., Янчук Т.В. [1]  визначили шляхи управління розвитком інноваційних бізнес-

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/4/133-148


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (13) 2020 

30 

процесів за умов використання автоматизованих інформаційних систем, О.М. Томашевський, 

Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В. І. Дудук [3] дослідили теоретичну сутність та історичний 

розвиток інформаційних технологій та методичні основи моделювання бізнес-процесів. 

Колин К.К. дослідив соціалізацію інформації. Незважаючи на роботу, проведену 

дослідниками цифрових технологій щодо їх впливу на продуктивність праці та розвиток 

моделей організації бізнесу, що лежать в основі діючих систем управління сучасними 

промисловими підприємствами, їх результати дотепер не здатні забезпечити проривного 

зростання операційної ефективності. Методологічне опрацювання питання можливості 

трансферу успішного досвіду застосування цифрових технологій для підприємств різних 

галузях економіки потребує додаткових науково-практичних зусиль. Розробка комплексної 

концептуальної схеми цифрової трансформації бізнес-моделі промислових підприємств, 

прийнятної для реалізації в практиці викликає ще більшу складність. У цих умовах розробка 

науково-обґрунтованих і практично значущих рекомендацій в області методичного 

забезпечення цифрової трансформації бізнес-моделі промислових підприємств позитивно 

вплине на діяльність учасників індустріального ринку і економіки в цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвитку цифрової трансформації 

економіки України та бізнес-моделей на сьогодні приділяється багато уваги у боку уряду та 

наукового світу. За даними рейтингу Міжнародного союзу електрозв’язку (International 

Telecommunication Union, ITU) рівень ICT Development Index Україна у рейтингу 

знаходиться лише на 79 позиції, коли у 2013 р. рівень України був на 68 позиції. Тому 

враховуючи спадну динаміку рейтингу ICT України урядом прийнято рішення щодо 

«цифрової трансформації». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  у грудні 

2016 року презентували проект «Цифрова адженда України – 2020» [4] що стала 

основоположною моделлю для формування напрямів політики, першочергових сфер й 

ініціатив та проекту «цифровізації» України на найближчі 3 роки. У проекті визначені 

основні принципи розвитку цифрового середовища для розбудови цифрової економіки 

України. Визначено напрями впровадження ініціатив щодо трансформації державних 

організацій через «цифровізацію» основним стратегічним технологіям. На сьогодні в Україні 

існує більше 1000 ІТ-підприємств, у яких працює понад 100 тис. ІТ-фахівців: розробників, 

тестувальників, продакт-менеджерів та інших.  

Другим кроком стала прийнята Концепція розвитку цифрової економіки та 

суспільства на 2018-2020 р., що схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 

січня 2018 року № 67-р, під цифровізацією  суспільства та держави розуміють «насичення 

фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження 

електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну 

взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Цифровізація є 

визнаним механізмом економічного зростання завдяки здатності технологій позитивно 

впливати на ефективність, результативність, вартість та якість економічної, громадської та 

особистої діяльності» [5]. 

Під впливом розвитку інформаційних технологій продуктивність стрімко зростає, 

водночас, відбувається розширення інтелектуальних можливостей, що знаходять своє 

відображення на пов’язаних із ними продуктами. Це все генерується у нову еру IT - 

конкуренції. Технології змінюють не тільки ланцюг доданої вартості продуктів та послуг, а і 

стратегічні рішення учасників виробничих та інноваційних бізнес-процесів. В результаті 

створюється синергія та/або проявляються емерджентні властивості економічної системи.   

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/4/133-148
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Еволюційні трансформації цифрового і фізичного світу набувають такої форми:  

1. Cyber-фізичні системи (CFS) дозволяють об’єднати обчислювальні та фізичні 

(механічні або електронні) можливості. CFS дають можливість здійснювати обмін 

інформацією, проводити моніторинг, контроль, досягати оптимізації та автономності. 

Наприклад, автономна автоматизована інтелектуально-виробнича лінія з виробничими 

процесами. Такі КФС за всякчас пов’язані із фізичними особами через Інтернет.  

2. Системи Cyber-людина (CHS) є інтегрованими інформаційними технологіями у 

організми людей. Наприклад, інформаційні датчики про стан здоров’я або інноваційні 

комп’ютерні дисплеї та тактильні інтерфейси, що створені для осіб з порушенням зору. 

Цифрова трансформація впливає на бізнес-моделі та поведінку суб’єктів 

господарювання в ній. Коли власники бізнесу, посередники та клієнти стають 

поінформованими, змінюються їх рішення, оцінки та покупки. Виникає конкуренція за 

інтерфейс кінцевого користувача, що в значній мірі не залежить де компанії знаходиться в 

ланцюгу цифрової трансформації. Перехід на «цифру» впливає на встановлені відносини з 

клієнтами, а також на всі інноваційні бізнес-процеси, концентруючи увагу на потребах 

клієнта. 

Цифрова трансформація бізнес-моделі промислових підприємств може відбуватись на 

рівні окремих ланок виробничого ланцюга вартості, а може кардинально змінювати бізнес. 

Розширюються можливості інтелектуальних, розумних та інноваційних продуктів пов’язаних 

між собою. Така емерджентна генерація має назву «Інтернет речей» та відкриває нову еру 

конкуренції. Звичайне конкурентне середовище трансформується під впливом зміни природи 

«речей», що водночас змінює і конкурентні перетворення.  

Після трансформації конкурентного середовища наступає етап трансформації 

технологічної інфраструктури, яка називається «Технологічний стек» і має багаторівневу 

структуру. Наприклад, вона може містити в собі модифіковану технологію, програмні 

додатки і операційну систему, мережеві комунікації, хмари, боти, тощо. 

Основними цифровими технологіями сьогодні є BioTech, NanoTech, BlockChain, 

RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технології, GovTech, e-ID. Серед який 

найпопулярнішими в Україні інноваційними трендами сучасного соціально-економічного 

середовища є цифровими технології, товари, продукти, послуги та інструменти такі як: 

інтернет речей,  електрокари, хмарні технології, 3D друк, Big data, BlockChain, RetailTech, 

FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технології, GovTech, e-ID, TeleHealth, 

ePrescription, е-демократія, Digital-страхування, BioTech, NanoTech [6] 

В основі побудови концептуальної схеми цифрової трансформації бізнес-моделі 

промислових підприємств лежить послідовність етапів, що розроблена німецькими 

економістами D. Schallmo, C. A. Williams & L. Boardman [10] у 2017 році та удосконалена 

елементами в розрізі соціального та індустріального блоку й зазначеними ключовими 

інструментами системи, яка дає можливість адаптувати діяльність промислових підприємств 

максимально ефективно та забезпечує гнучкість реагування управлінських рішень в 

трансформаційному середовищі. 

Отже, на рис. 1. розглянута послідовність процесів становлення цифрових 

трансформацій в Україні та етапи формування концептуальної схеми цифрової 

трансформації бізнес-моделі промислових підприємств, ключові зміни та інструменти 

реалізації цифрових процесів. 
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Рис. 1 Етапи формування концептуальної схеми цифрової трансформації бізнес-

моделі промислових підприємств. Авторська розробка 

 

Цифровізація як глобальний тренд світової економіки має значну кількість 

інтерпретацій та впливає на усі сектори національної економіки й економічної діяльності 

суб‘єктів господарювання на основі цифрових технологій. Основними драйверами 

глобальних трансформаційних викликів є наявність в економічній системі інноваційних 
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технологій та бізнес-процесів, що мають ознаки прикладних інструментів, наприклад: 

мережі, цифрові дані, цифровий доступ клієнтів, автоматизація. 

Ключовими інструментами цифрової трансформації національної економіки стають 

набір конкретних заходів і сервісів, наприклад цифрові дані. Це створення певної бази 

відцифрованих даних для полегшення їх обробки та аналізу, що мають на меті спрощення 

процедур прогнозування та прийняття управлінських стратегічних рішень. Автоматизація в 

контексті трансформаційних змін об‘єднує в собі класичні технології та штучний інтелект. 

Таке поєднання і дозволяє працювати системі автономно й самоорганізовано. 

Позитивними ефектами є зменшення помилок та інтенсифікацію бізнес-процесів із 

зниженням експлуатаційних витрат. Такі інструменти, як цифровий доступ клієнтів  

відкривають прямий доступ до клієнта через мобільну Інтернет мережу. Це спрощує 

процедуру та підвищує рівень прозорості та надання послуг. Мобільна та дротова мережа 

ланцюга доданої вартості дозволяє посилити комунікацію та синхронізувати роботу збутово-

посередницьких ланцюгів. Позитивними характеристиками цифровізації мережі є 

інтенсифікація оборотів оборотного капіталу, зменшення часу виробництва та інноваційних 

циклів. Проте перелік інструментів цифровізації економіки постійно розширюється, так як 

економічній системі притаманні синергетичні та емерджентні характеристики.  

Одним із прикладів цифрової трансформації є компанія Airbus, яка розробила біонічні 

компоненти літальних апаратів А350 – кронштейни біонічного типу, які пройшли успішно 

випробування. Вироблено кронштейн був на 3D-принтері з титанового порошку. Такий склад 

деталі дозволяє посилити функції міцності. До переваг застосування цифрових технологій у 

виробництві кронштейна для літака, слід віднести: скорочення витрати палива, зниження 

матеріаломісткості та ваги деталі (на 30%); мобільність виробництва (на місці).  

На національному рівні інноваційні прикладні технології створюють Digital Reality, 

що характеризується інституціональними, соціальними, індустріальними змінами в 

суспільстві та державі, створюється «нова» економіка з цифровими характеристиками. 

Ключовими інструментами «Цифрової» економіки,  на нашу думку, є BioTech, NanoTech, 

BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-маркетинг, Grid-технології, GovTech, e-ID. 

Впровадження таких технологій у державі змінює розуміння цифрової реальності не тільки 

уряду, а і суспільства в цілому.  

При ефективному застосуванні та впроваджені в національній економіці інструментів 

цифрової реальності відбувається у підприємницького середовища прояв цифрових амбіцій.   

Це наступний етап цифрової трансформації, до якого промислові підприємства 

адаптуються завдяки сприятливому підприємницькому середовищу. Рівень сприятливості 

задає готовність підприємницьких структур до змін та їх гнучкість.  

Цифрові амбіції задають темп та визначають цілі трансформаційних змін, щодо часу, 

фінансів, простору, якості. Цифрова амбіція дозволяє обрати елементи, які будуть задіяні в 

конкретній бізнес-моделі промисловості. Наприклад, інтеграція цифрового і фізичного світу 

у системах CFS та CHS, про які йшлось раніше у статті. На цьому етапі трансформації 

завдяки цифровим інноваціям та технологіям може виникати «Інтернет речей», 

застосовуватись «Штучний інтелект», «Нейронет» тощо. 

І тоді, промислові підприємства отримують сигнал взаємодії щодо встановленні 

пріоритетів бізнес-моделі на рівні свого цифрового потенціалу.  

Цифровий потенціал це  найкращі практики та виробничі фактори розвитку, що 

можуть сприяти цифровому процесу  трансформації на промислових підприємствах. І тут 
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виникають серйозні питання системних характеристик щодо волатильності, невизначеності 

uncertainty, складності complexity, неоднозначності ambiguity усіх виробничих та бізнес-

процесів на промислових підприємствах. Реалізація цифрового потенціалу визначається як 

початковий етап посттрансформаційної бізнес-моделі. З метою послаблення ризиків 

ефективної реалізації цифрового потенціалу слід здійснювати аналітичні процеси в розрізі 

таких складових: проектування та інженерія, управління виробництвом, управління якістю, 

управління логістикою, дизайн та інженерія: котирування, концепція, вимоги та планування 

продукції, дизайн та інженерія продуктів, управління технічним обслуговуванням. Для 

кожного елемента посттрансформаційної бізнес-моделі розробляються різні логічно 

об‘єднані варіанти.  

Окремо слід зазначити про наявні негативні результати становлення цифрової 

трансформації бізнес-моделі промислових підприємств: 

1. Відсутність потреби у основних засобах; 

2. Відсутність потреби у запасах та складських приміщеннях; 

3. Відсутність потреби у створенні змісту мережі або медія; 

4. Відсутність потреби майнових прав. 

Під час імплементації цифрового виробництва здійснюється аналіз варіантів дизайну 

посттрансформаційної бізнес-моделі, проводиться їх оцінка і порівняння з існуючою бізнес-

моделлю та доопрацювання поетапне її супроводження. Здійснюється розробка варіантів 

дизайну в межах цифрової реалізації, бюджетування ресурсних можливостей промислового 

підприємства та розробляється процесна карта інтеграції інновацій на всіх етапах ланцюга 

доданої вартості. 

Реверсним етапом трансформаційних змін у бізнес-моделях промислових підприємств 

є імплементація цифрового суспільства, коли під впливом нових продуктів та послуг 

створюються нові можливості для працевлаштування, соціального ліфта, комфортних умов 

для життя суспільства, посилюється привабливість економіки для висококваліфікованих 

кадрів, та відбувається зростання купівельної спроможності, стає доступною медична 

допомога, державні послуги та навчання. Такі характеристики трансформаційних змін у 

суспільстві одночасно змінюють і вимоги до промислового виробництва, що впливає на їх 

бізнес-модель. 

Висновки. Отже, цифровізація бізнес-процесів та становлення цифрової економіки 

набуває особливої інтенсифікації, вона становиться все більш актуальною та необхідною. 

Проте, слід виважено ставитись до інформаційно-комунікаційних технологій, так як вони 

мають двобічний характер – як позитивний, так і негативний. Це стосується і конкретних 

обставин, і їх реалізації в конкретному місці, і звичайно економічних прибутків/збитків. 

Враховуючи те, що сьогодні в світі вже існує перший екземпляр квантового комп`ютера та 

здійснюються випробування інших, така революційна інновація може вплинути на перебіг 

інформаційно-комунікаційних подій. Тому головне місце в проекті «Цифрова адженда 

України – 2020» має зайняти саме кібербезпека національної економіки (особливо 

фінансового сектора), так як кібербезпека є гарантом в інформаційно-комунікаційних 

технологіях.  

Отже, сучасне українське суспільство перебуває на новій стадії розвитку, де головну 

роль виконує інформація, а також економіка, що будується на ній. Сьогодні неможливо 

уявити галузь економіки та й людську діяльність в цілому, в якій би не застосовувалися 

комп’ютерна техніка та, відповідно, інформаційні системи та інформаційні технології. 
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 Застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє підвищити рівень 

інформаційного забезпечення процесів управління та його ефективність, а також несе 

важливу роль, оскільки без них економіка, бізнес, окремо взяті підприємства 

залишатимуться серед відстаючих.  Новітні технології, зокрема боти та хмари, значно 

полегшують систему управління бізнес-процесами, дозволяють ефективніше та якісніше 

розв’язати поставлені завдання.  
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PATENT TAX SYSTEM: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

Аннотация. В данной статье авторами проанализированы структура и сущность, так 

называемой, патентной системы налогообложения РФ, как одного из видов ныне 

существующих специальных налоговых режимов. Выявленные авторами преимущества и 

недостатки такой патентной системы налогообложения могут в дальнейшем способствовать 

совершенствованию налоговой системы в целом и, соответственно, разработке новых 

механизмов эффективного наполнения бюджетов различных уровней. 

Ключевые слова: патентная система налогообложения, специальные налоговые 

режимы, налоговый кодекс РФ, малый бизнес, бюджет. 

 

Abstract. In this article, the authors analyze the structure and essence of the so-called patent 

tax system of the Russian Federation, as one of the types of currently existing special tax regimes. 

The advantages and disadvantages of such a patent tax system identified by the authors can further 

contribute to improving the tax system as a whole and, consequently, developing new mechanisms 

for effectively filling budgets at various levels. 

Keyword: patent tax system, special tax regimes, tax Code of the Russian Federation, small 

business, budget. 

 

Постановка проблемы. В современной рыночной экономике малому бизнесу 

отводится довольно-таки значительное место. Но для его полноценного развития 

необходимо на государственном уровне реализовать целый ряд мер, в частности, 

направленных на поддержку его предпринимательской деятельности и соответствующего 

стимулирования таковой. Именно в связи с этим, в РФ были разработаны и введены в 

практику налогового администрирования специальные налоговые режимы, к которым в 

научных публикациях и специальной литературе, как правило, относят [4]: 

1) единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – глава 26.1 Налогового кодекса РФ; 

2) упрощенная система налогообложения (УСН) – глава 26.2 Налогового кодекса РФ; 

3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД) – глава 26.3 Налогового кодекса РФ; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) 

– глава 26.4 Налогового кодекса РФ; 
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5) патентная система налогообложения (ПСН) – глава 26.5 Налогового кодекса РФ. 

В данной статье нами осуществлена попытка проанализировать структуру и сущность 

патентной системы налогообложения, а также выявить имеющиеся в наличии ее 

преимущества и недостатки. В РФ патентная система налогообложения функционирует с 

2013 года. Принципы и процессы ее администрирования регулируются главой 26.5 

Налогового кодекса РФ [1]. В частности, указанная выше система налогообложения, которая 

классифицирована, как некий специальный налоговый режим, предполагает получение 

субъектом предпринимательской деятельности специального разрешительного документа – 

патента. Такой документ (патент) дает право предпринимателю осуществлять на законных 

основаниях определенный вид бизнес-деятельности, который может быть действительным от 

одного до двенадцать месяцев.  

Данный налоговый режим является весьма популярным в предпринимательском 

сообществе. Это обусловлено тем фактом, что, по мнению представителей так называемого 

«малого бизнеса», в этом случае имеется возможность, на вполне законных основаниях, в 

некотором роде, минимизировать затраты. Кроме этого, оптимизируются система 

взаимоотношений с различного рода контролирующими государственными структурами и 

органами местного самоуправления. Особенность патентной системы налогообложения – ее 

режим может быть применим лишь для сообщества индивидуальных предпринимателей, 

средняя численность работников у которых не превышает пятнадцать человек. Таким 

образом, иные предпринимательские структуры не имеют законного права осуществлять 

бизнес-процессы, воспользовавшись такого рода специальным налоговым режимом. Более 

того, если сумма дохода от реализации, полученная от всех видов деятельности 

индивидуального предпринимателя превышает уровень в 60 миллионов рублей, то он обязан 

перейти на иной режим налогообложения. 

Целью данной статьи является анализ структуры и сущности, так называемой, 

патентной системы налогообложения РФ, как одного из видов ныне существующих 

специальных налоговых режимов. Кроме этого, выявленные авторами преимущества и 

недостатки такой патентной системы налогообложения могут в дальнейшем способствовать 

совершенствованию налоговой системы в целом и, соответственно, разработке новых 

механизмов эффективного наполнения бюджетов различных уровней. 

Изложение основного материала. Основная идея введения специальных налоговых 

режимов налогообложения вообще и патентной системы в частности в РФ заключается в 

том, что индивидуальным предпринимателям с достаточно низким уровнем годового дохода 

упрощаются условия взаимодействия с различными административными и 

контролирующими органами. Тем самым, представители данного бизнес-сообщества 

получают возможность уделить больше времени именно удовлетворению своих насущных 

предпринимательских потребностей и, в конечном счете, увеличивать совокупный доход и 

обеспечивать достойный уровень качества своей жизни.  

В данном случае, законодатель, вводя такого рода специальный налоговый режим, 

рассчитывает на так называем синергетический эффект, который, в данном случае, 

проявляется за счет практической реализации следующего принципа: «состоятельные 

граждане-предприниматели ‒ богатое и процветающее государство». На практике, данная 

схема весьма далека от идеала и весьма эффективно работала бы в случае наличия 

соответствующей финансовой и налоговой культуры у отдельных граждан, радеющих за 

процветание своей страны и общества целом. Существенная часть предпринимательского 
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сообщества весьма прохладно относятся к решению насущных проблем территориальных 

общин в частности и государства в целом. Их интересует лишь собственное благополучие. 

Хотя, законодатель, предвидя своего рода «иждивенческие настроения» определенной 

части представителей малого бизнеса, в некотором роде подстраховался, обязав 

индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих на патентной системе 

налогообложения, уплачивать фиксированные взносы за себя лично и тех работников, 

которые осуществляют трудовую деятельность у таких ИП. 

Необходимо так же отметить, то не все представители малого бизнеса могут 

применять указанный выше специальный режим налогообложения. Здесь определяющим 

является вид деятельности, которым занимается или же только планирует заниматься 

индивидуальный предприниматель. То есть, патентная система налогообложения может 

быть применена по отношению лишь к тем видам деятельности, которые определены 

пунктом 2 статьи 346.43 Налогового кодекса (НК). Однако, и реализация определенного вида 

бизнес-деятельности из указанного в НК перечня не является гарантом того, что она будет 

подпадать под специальный режим налогообложения во всех без исключения регионах и 

субъектах Федерации.  

К тому же, власти субъектов РФ вправе изменять перечень патентных видов 

деятельности, к которым может быть применен такого рода специальный режим 

налогообложения, в частности в отношении реализации ИП бытовых услуг (пп. 2 п. 8 ст. 

346.43 НК РФ). В случае, если отсутствуют определенные виды предпринимательской 

деятельности в федеральных нормативных документах, то вполне возможно, что они 

зафиксированы в региональных или муниципальных подзаконных актах, действующих на 

некоторых территориях или при выполнении целого ряда условий осуществления бизнес-

процессов [2]. 

Каковы же, по нашему мнению, преимущества и недостатки введения и реализации на 

практике так называемой патентной системы налогообложения (ПСН)? К основным 

преимуществам данного специального режима можно отнести: 

• переход к такому режиму налогообложения является добровольным и 

осуществляется на определенный срок, который сам для себя определяет ИП самостоятельно 

(от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года), что достаточно выгодно для тех 

представителей бизнес-сообщества, у которых соответствующий вид деятельности носит, 

как правило, сезонный характер; 

• простой и вполне понятный алгоритм расчета финансовых ресурсов, которые 

необходимо перечислить в бюджет (действительно, данная система налогообложения 

отличается от иных максимально упрощенным порядком взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами власти, по сути дела, предпринимателю нет 

необходимости что-либо рассчитывать, поскольку, приобретая патент он одновременно с 

этим получает платежное поручение с фиксированной в нем суммой, которую необходимо 

оплатить и указанием сроков такой оплаты); 

• необходимость оплатить всего лишь одну сумму в бюджет, равную стоимости 

полученного патента на реализацию предпринимательской деятельности, причем, эта сумма 

не зависит от фактического совокупного дохода ИП (предприниматель официально 

освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц, налога на добавленную 

стоимость и прочих, но обязан регулярно платить в бюджет определенную фиксированную 

за право применения специального режима налогообложения); 
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• упрощен порядок ведения бухгалтерского и налогового учета (предприниматель 

лишь ведет учет доходов в соответствующей книге);  

• фактически, отсутствует необходимость предоставления налоговой декларации в 

налоговые органы; 

• наличие возможности использования пониженных страховых тарифов к 

вознаграждениям, выплачиваемым наемным работникам (исключение составляют те виды 

деятельности, которые указаны в пп. 19, 45-47 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса);   

• предпринимателю заранее известен объем так называемой «налоговой нагрузки». 

К основным недостаткам применения указанного выше специального режима 

налогообложения, по нашему мнению, можно отнести: 

• авансирование в оплате стоимости патента (индивидуальный предприниматель 

должен оплатить полученный патент либо в полном объеме, либо одну третью его часть, в 

зависимости от срока выдачи патента, но не позднее 25 дней с момента его приобретения, а 

за такое время достаточно сложно «раскрутить» малый бизнес и может сложиться ситуация, 

что доход предпринимателя даже не покроет стоимость патента);  

• отсутствие возможности вычета из стоимости патента суммы страховых взносов, 

которые были уплачены им за себя и работников в Пенсионный фонд и Фонд социального 

страхования, как это предусмотрено для действующим законодательством; 

• при осуществлении нескольких различных видов бизнес-деятельности или в случае 

ее реализации в разных субъектах Федерации предпринимателю необходимо приобрести 

одновременно несколько разрешительных документов на каждый из видов деятельности или 

же в каждом отдельном регионе соответственно; 

• наличие ограничений по совокупному доходу от реализации предпринимательской 

деятельности (в соответствии с условиями применения патентной системы 

налогообложения, сумма дохода от реализации товаров и услуг ИП не должна превышать 60 

миллионов рублей за текущий календарный год, а численность его наемных работников не 

может быть более пятнадцать человек, вне зависимости от вида бизнес-деятельности – п. 2 

статьи 346.43 Налогового Кодекса);  

• патентную систему налогообложения могут применять только лишь 

индивидуальные предприниматели, а не предприятия, учреждения и организации, что 

ставить последних в неравные условия осуществления ими бизнес-деятельности.  

Выводы. Таким образом, из выше приведенного следует, что патентная система имеет 

совокупность существенных преимуществ осуществления предпринимательской 

деятельности. Не лишена она и целого ряда недостатков. Следовательно, гражданин, 

планирующий заниматься бизнесом, должен внимательно изучить все аспекты, оценить и 

взвесить, возможно получив, при этом, квалифицированную консультацию в органах 

налоговой службы.  

Поскольку, только реализовав системный анализ совокупности существующих 

достоинств и недостатков различных систем и режимов налогообложения, можно обеспечить 

целесообразность и эффективность дальнейших целенаправленных действий в условиях 

рыночных экономических отношений, тем самым решив вопросы успешного достижения 

соответствующих целей и, одновременно с этим, обезопасив свое благосостояние от 

финансового краха. 
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Аннотация. В современных условиях, формируемых системным кризисом 

капитализма, большое значение приобретают, в том числе, вопросы прогрессивного 
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международных экономических отношений и внутренней политики. Применение 
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Abstract. In modern conditions formed by the systemic crisis of capitalism, issues of 

progressive regional development, for the needs of which it is possible to use effective forms of 

international economic relations and domestic politics, are of great importance. The use of our own 

experience is one of the determining conditions for translational motion. In this regard, the article 

considers the activities of a Russian industrialist, merchant, initiator of many economic projects and 

a propagandist for the development of the Russian North of the 19th century, Mikhail 

Konstantinovich Sidorov. The author studies the historical continuity in the development of his 

undertakings in the Soviet and subsequent periods, proposing to apply the existing experience in 

solving the problems of regional development at present. 

Keywords: regional development, effective development of the Russian north, M.K. 

Sidorov, economic exhibition activity, historical continuity. 

 

Постановка проблемы. В условиях очередной научно-технической революции 

(четвёртой неоиндустриальной парадигмы), системного (терминального) кризиса 

капитализма, завершения глобализации особое значение приобретают вопросы 

регионального развития. Их решение предполагает разработку соответствующих 

государственным интересам программ, использующих накопленный ранее опыт, который не 

всегда востребован по идеологическим причинам или в связи с малой известностью. 

Изучению имеющихся наработок в сфере внутренних и международных экономических 

отношений с учётом экономической выставочной деятельности, рассматриваемых в 

исторической ретроспективе, и посвящена данная статья. 

Анализ  последних  исследований  и публикаций. Интересующая автора проблематика 

за единичным исключением [1], оказалась малоизученной [2]. В основном, учёные и 

публицисты уделяли внимание отдельным сторонам деятельности М.К. Сидорова внутри 

страны или за рубежом, вне контекста увязки международных экономических отношений и 

регионального развития, не уделяя внимание вопросам исторической преемственности и 

государственного управления экономической выставочной деятельностью.  

Формулирование целей. Стремясь восполнить этот пробел, автор считает 

целесообразным обратиться к личности и деятельности Михаила Константиновича 

Сидорова, русского купца, промышленника, инициатора многих региональных 

экономических проектов XIX века и пропагандиста освоения Севера. Многие новации М.К. 

Сидорова были успешно применены и развиты в новых исторических условиях: в 1930 – 

1950, 1990-х гг. прошлого столетия в рамках деятельности партийных, государственных 

органов по решению задач экономического характера, а значит, могут быть использованы и в 

настоящее время. 

Изложение основного материала исследования. Русский промышленник, купец, 

общественный деятель М.К. Сидоров во второй половине XIX в. собирал выставочный 

материал и организовывал его экспонирование на различных мероприятиях с целью 

привлечению внимания к богатствам северного края и реализации проектов по его развитию. 

Он мечтал об экономически эффективном освоении российского севера и практически всю 

свою жизнь посвятил этой деятельности. За свою деятельность был удостоен орденов 

святого Станислава II степени, Императора Франца-Иосифа, святой Анны II степени, святого 

Владимира II степени и других, являлся почетным президентом Африканского института для 

уничтожения рабства и невольничества (Париж), почетным членом Императорского 

географического общества (Вена), членом Национальной Академии земледелия, мануфактур 
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и промышленности (Париж), Полярного географического общества (Бремен), Русского 

географического, Вольно-экономического и других обществ, всего 25, включая 19 русских и 

6 иностранных научных обществ [3].  

 
Рис. 1. Михаил Константинович Сидоров [4] 

 

Родился Михаил Константинович Сидоров в Архангельске в 1823 г.  в купеческой 

семье. Был одним из инициаторов учреждения частного банка для помощи русским 

предпринимателям в организации морского сообщения между Европой и Сибирью, однако 

не встретил поддержки губернских властей, выступавших за поощрение внедрения 

иностранного капитала в местную экономику. По причинам конфликта с местными властями 

вынужден был выехать в Красноярск, где становится поверенным в делах  русского 

предпринимателя Василия Николаевича Латкина (1810-1867), который стал позднее купцом 

1-й гильдии в Царском Селе под Санкт-Петербургом. 

 
Рис. 2. Василий Николаевич Латкин [5] 
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В.Н. Латкин многое сделал для экономического развития русского Севера, в целом, и 

Коми края, в частности, способствовал зарождению выставочной деятельности  и оказал 

немалое влияние на М.К. Сидорова. Уже в 1862 г. на Всемирной выставке в Лондоне они 

экспонировали печорскую лиственницу и сибирский графит (найденный на Курейке, притоке 

Нижней Тунгуски), за что были удостоены медалей и диплома Королевского 

географического общества. По окончании выставки экспоненты успешно продали два груза 

печорской лиственницы для постройки броненосного фрегата «Каледония». 

В Красноярском крае Сидоров предпринимает безуспешные попытки организации 

сибирского университета, наталкиваясь на негативное отношение к нему местных властей, 

ищет и находит в 1850 г. на Подкаменной Тунгуске золото.  

Став состоятельным человеком, он помог осуществиться многим экспедициям, 

изучавшим Приенисейский край и Русский Север. В 1864 г. Сидоров решает прекратить 

добычу золота и направить все свои силы и средства на «пропаганду освоения сокровищ 

Севера» с расчетом на бурное промышленное развитие края, в первую очередь за счет 

организации транспортного сообщения между Сибирью и Европой. В предлагаемом проекте 

упор делался на вывоз сибирского графита для сталелитейной промышленности России, что 

было важно для стратегической безопасности (в то время страна импортировала графит) и 

экспорта этого полезного ископаемого в Европу. Однако в очередной раз наталкивается на 

сопротивление властей, считавших, что северный регион не имеет хозяйственных или 

промышленных перспектив. Тем не менее, предприниматель за счет собственных средств в 

1862-1863 гг. снарядил три экспедиции, открывшие водное и сухопутное сообщение между 

Сибирью и Европейской Россией.  

С именем М.К. Сидорова связаны попытки организации изысканий и нефтедобычи на 

реке Ухте. К разработке месторождения ухтинской нефти в Печорском крае он приступил в 

1868 г. Нефть в сыром виде отправляли через Архангельск в Центральную Россию и за 

границу. Но собственные вложения не  окупались по причине больших транспортных 

издержек. Правительство не поддержало его и в этом начинании, сделав ставку на 

тогдашнего нефтяного магната Р. Нобеля. Эта первая скважина на реке Ухте сохранилась до 

нашего времени под названием «Сидоровская». 

С именем М.К. Сидорова связаны также поставки печорской лиственницы в Англию, 

Голландию, Испанию и другие европейские страны, развитие пароходства на Печоре, 

проектирование новых транспортных путей (водных: Печора-Обь, железнодорожных: 

Щугор-Ляпино, Зауралье), поиск и прокладывание вводно-сухопутного пути от Енисея к 

Печоре через Салехард (Обдорск), который мог бы послужить общему комплексному 

развитию северного района. Этот путь также использовался М.К. Сидоровым для доставки 

экспонатов на российские и зарубежные выставочные мероприятия. М.К. Сидоров 

разрабатывал планы развития горного промысла на Новой Земле, образцы пород которой 

экспонировались на различных выставках. Он выступал по всем актуальным вопросам 

изучения, социально-экономического и транспортного освоения Русского Севера, боролся 

против проекта передачи иностранцам всего частного предпринимательства в этом регионе. 

Михаил Константинович сокрушался: «Иностранцы не дремлют и стараются отнять у 

нас все самые выгодные отрасли промышленности... Если администраторы будут 

парализовать действия русских промышленников, то вся отечественная промышленность 

будет в руках иностранцев. Что же тогда будет с нашим Отечеством?» [6]. 

В 1867 г. Сидоров вновь поднимает вопрос о развитии Севера России и обращается к 
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наследнику российского престола, будущему императору Александру III, с призывом 

осваивать северные территории разумно и грамотно. В числе прочих вопросов он предлагает 

принять меры для инициации морского пути из сибирских рек в Европу (Великий Северный 

морской путь). Однако поддержки не получил и вновь предпринял усилия по привлечению 

внимания потенциальных зарубежных партнеров к богатствам Севера и освоению морского 

пути в Европу. 

К этому времени Сидоров уже экспонировал чудеса туруханской природы и 

печорскую лиственницу на Всемирной выставке в Лондоне (1862 г.) и некоторый опыт 

участия в таких представительных мероприятиях имел. При этом он использовал 

комплексный подход к демонстрации экспонатов (древесные продукты леса, полезные 

ископаемые и изделия из них). 

Именно М.К. Сидоров устроил в 1867 г. впервые выставку «предметов с Севера» в 

Санкт-Петербурге на своей обширной квартире, чтобы в том же году принять участие во 

Всемирной выставке в Париже. На обеих выставках экспонировались: (1) печорские 

лиственница, кедр, пихта; (2) изделия из брусяно-точильного камня: точила, брусья, 

жернова; (3) оленьи шкуры в различных видах; (4) питательные вещества, употребляемые 

для замены хлеба при недостатке его в неурожайные годы населением реки Печоры: мох 

болотный, пихтовая древесная кора, мука из рябиновых листьев, мука из соломы, сосновая 

древесная кора, и «праздничный хлеб» из сосновой коры наполовину с примесью рисовой 

муки; шерстяные изделия: перчатки и рукавицы, вязанные крестьянками деревни Хабариха 

из местной овечьей шерсти, окрашенной местными красками; (5) а также каменный уголь. 

Выставку в Санкт-Петербурге с интересом и уважением посетили члены царствующей 

фамилии, сенаторы, министры, другие лица [7]. 

Парижская 1867 г. Всемирная выставка произведений земледелия, промышленности и 

художеств представила 52 тысячи экспонатов, в том числе 1382 российских, которые 

получили 476 наград. Участие в этой выставке было довольно успешным, о чем 

свидетельствует награждение М.К. Сидорова медалью [8].  

На Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге 1870 г. М.К. 

Сидоровым в рамках специального павильона была представлена следующая печорская 

продукция – медная и серебросвинцовая руда с Усть-Цильмы, консервы (семга, огурцы) в 

банках, ягоды, грибы, хлеб. Павильон вновь был посещен членами царской семьи, 

сенаторами, а также министрами, учеными, иностранцами. Российское правительство по 

итогам этой выставки наградило М.К. Сидорова орденом святого Станислава II степени. 

В этот период Сидоров проводит в столице так называемые «Северные вечера для 

ознакомления деятелей по Северу между собой» - клубные встречи государственных 

деятелей, членов Общества содействия русскому торговому мореходству, северных 

промышленников, представителей торгово-промышленного капитала в антураже 

выставленных экспонатов (полезные ископаемые, изделия из них, северные продукты 

питания и напитки, чумы, представители северного населения). На встречах обсуждались 

актуальные политические, экономические и социальные проблемы, шел обмен информацией 

о научных и промысловых экспедициях.  

Интерес к Коми краю возрастает в ходе и по завершении Венской Всемирной 

выставки (1873 г.) [8]. На выставке М.К. Сидоров представил отдельный павильон и 

экспонировал: (1) «нефтяные изделия» с реки Ухты: горную смолу, очищенную нефть, 

доманик и изделия из него, горные породы их буровой скважины; (2) фауну и флору Печоры, 
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графит с Верхнего Енисея. Павильон почтили своим присутствием «государи: австрийский, 

российский, бельгийский, черногорский, братья австрийского императора, кронпринцы, 

ученые». По результатам участия в этой выставке М.К. Сидоров был награжден царским 

правительством России орденом святой Анны II степени, а организационный комитет 

выставки вручил ему орден императора Франца-Иосифа.  

Участие в этих выставочных мероприятиях было не бесследным [9]. В 1872 г. на 

Печору с целью изучения транспортных возможностей региона и его природных богатств 

прибывает австрийская экспедиция. В 1874–1875 гг. в Печорском  крае работает английская 

экспедиция. Дело в том, что в период работы Венской выставки доверенные лица М.К. 

Сидорова, включая Ю.И. Кушелевского, обсуждали с заинтересованными лицами в числе 

прочих вопросов идею трассы соединения Оби и Печоры. Проект впоследствии не получил 

своего развития, так как власти не дали соответствующего разрешения. 

Тем не менее, деятельность М.К. Сидорова по обеспечению участия в выставках 

продолжалась. Уже в 1876 г. на Филадельфийской Всемирной выставке в экспозиции М.К. 

Сидорова представлены: (1) горючие сланцы; (2) неочищенная нефть и нефтяная земля; (3) 

уголь с подземного пожара, продолжавшегося с 1700 г.; (4) манекены жителей Енисея, 

Печоры и Новой Земли в праздничных одеждах; а сам экспонент награжден медалью 

организационного комитета [10]. 

В 1878 г. М.К. Сидоров представляет свои традиционные экспонаты на Парижской 

Всемирной выставке, по итогам участия в которой он удостоился медали оргкомитета, а 

также диплома и медали Парижской Академии наук [11].  

Принимаемые им меры по развитию Севера и способов вхождения территории в 

систему мировых коммуникаций сыграли положительную роль, и за несколько лет до смерти 

Михаила Константиновича на Русском Севере и по сибирским рекам началось грузовое 

судоходство. 

К сожалению, отсутствует информация об участии «предметов с Севера» в рамках 

экспозиции М.К. Сидорова или вне нее в последующих всемирных выставках: Сиднейской 

1879 г., Лондонской 1886 г., Парижских 1889, 1900 гг., Колумбийской выставки в Чикаго 

1893 г. Одна из причин заключается в том, что в конце 1870-х гг. М.К. Сидоров разорился. В 

дело хозяйственного освоения региона он, считая лишь крупные проекты, вложил 1700000 

рублей - большую часть прибыли от сибирской золотодобычи. Около 190000 рублей он 

передал на выплату пособий сибирякам – участникам Крымской войны, учреждение 

Ломоносовской стипендии, исследования русских морей и издание карт, приобретение книг 

и коллекций для учебных заведений [12].  

М.К. Сидоров скончался 12 июля 1887 г. в Германии, растратив все свои средства на 

пропаганду богатств Севера и поддержку его освоения. Михаил Константинович  похоронен 

на  Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга рядом с могилой                                 

М. В. Ломоносова. В настоящее время могила утеряна. 

Газета «Новое время» через неделю после кончины М.К. Сидорова писала: «В нашем 

обществе так редки примеры увлечения, настойчивости и последовательности в 

продвижении известных идей, что люди, подобные Сидорову, должны возбуждать 

удивление, имена их должны с благодарностью сохраняться для потомства» [13]. Его именем 

названы самая высокая гора архипелага Шпицберген, группа островов у западных берегов 

Новой Земли, поселок в Западной Сибири на берегу реки Таз [14].  

Оценивая значение деятельности Михаила Константиновича Сидорова, следует 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (13) 2020 

46 

помнить о том, что он явился родоначальником экономической выставочной деятельности 

Коми края, с успехом демонстрировал «предметы с Севера» на российских и всемирных 

выставках. Именно он пытался связать выставочную деятельность с экономическим 

развитием Печорского региона. Информация о природных ресурсах края и возможностях их 

освоения была распространена среди потенциальных инвесторов в лице государства, 

российских и зарубежных компаний, но не получила необходимой поддержки по причине 

отрицательного отношения властей к промышленному освоению Севера страны. Из-за этого 

не были реализованы представленные и нашедшие отклик на выставках выгодные 

предложения развития российского Севера с участием внутреннего и внешнего капитала.   

Накопленный опыт представления экономического потенциала, реализации проектов,  

пропаганды научно-технических достижений и их внедрения в практику в интересах 

социалистического строительства в Коми АО/АССР был успешно применён уже в советский 

период [15]. Облеченная партийно-государственным руководством и включенная в систему 

централизованной плановой экономики, выставочная деятельность оказывала воздействие на 

интеграционные связи в рамках Совета экономической взаимопомощи, в частности с 

Народной Республикой Болгарией, а также на взаимовыгодное сотрудничество с 

капиталистическими странами (Федеративная Республика Германия) [16].  

В 1990-е гг., в условиях переходного периода на основе выработанной 

Правительством Республики Коми системы государственного руководства экономическая 

выставочная деятельность была включена в арсенал эффективных средств реформирования 

народнохозяйственного комплекса, приобретая новые формы своей реализации в виде 

республиканских универсальных выставок в Финляндии, Венгрии, Москве и Кирове, 

постоянно действующей универсальной выставки «Коми ЭКСПО» [18], и дала конкретные 

экономические результаты, в том числе, долгосрочные, содействуя реализации 

экономических программ Правительства республики, в результате чего получила 

заслуженное признание в России и за рубежом. Эта система положительно оценивалась и 

поддерживалась субъектами хозяйствования, которые при государственной поддержке 

получили возможность не только развивать свои собственные проекты, но и эффективно 

взаимодействовать с российскими и зарубежными партнёрами. К сожалению, формат статьи 

не позволяет остановиться на этих вопросах подробнее. 

Выводы. В результате проведённого исследования автор пришёл к следующим 

выводам: в условиях четвёртой неиндустриальной парадигмы, системного кризиса 

капиталистической общественно-экономической формации, сопровождающихся переходом 

от глобализации к регионализации особое значение приобретают эффективные формы 

использования международных экономических отношений для развития административно-

территориальных образований. Их использование на основе имеющегося опыта может быть 

включено в состав различных стратегических документов регионов. При наличии 

эффективной модели развития, основывающейся на народовластии в рамках прогрессивной 

общественно-экономической формации, наработки и достижения прошлого с успехом могут 

использоваться для решения конкретных задач.  
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спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗШИРЕННЯ 

ФІЛІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ БАНКУ ЯК ФАКТОРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

CONCEPTUAL APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEM OF EXTENSION OF 

THE BRANCH BRANCH NETWORK AS A FACTOR OF ENSURING ITS 

COMPETITIVENESS 

 

Анотація. У статті розглянуто розвиток філіальних банківських мереж, як один із 

факторів конкурентоспроможності. Проведено аналіз обсягів кредитування фізичних та 

юридичних осіб українськими банками за останні роки. Приділено увагу динаміці і 

прогнозам приросту кількості філій та відділень банків України. Виділено тенденції і 

закономірності сучасної практики розбудови філіальної мережі банків. Розглянуто модель 

оцінки конкурентного рівня та на її основі проведено розрахунок рівня конкуренції 

роздрібного сегменту банківського бізнесу України. 

Ключові слова: банківська система, конкуренція, філіальна мережа, рітейл, сегмент 

ринку. 

 

Abstract. The article deals with the development of branch banking networks as one of the 

factors of competitiveness. The volume of lending to individuals and legal entities by Ukrainian 

banks has been analyzed in recent years. Attention is paid to the dynamics and forecasts of the 

increase in the number of branches and branches of Ukrainian banks. The tendencies and 

regularities of the modern practice of building a branch network of banks are highlighted. The 

model of competitive level estimation is considered and the competition level of retail segment of 

banking business of Ukraine is calculated on the basis of it. 

Keywords: banking system, competition, branch network, retail, market segment. 

 

Постановка проблеми. Банківський сектор України демонструє майже самі швидкі 

темпи росту в українській економіці, але в порівнянні з зарубіжними показниками ступінь 

структуризації вітчизняного банківського ринку далека від завершення. В цих умовах 

першочерговою задачею для банків стає забезпечення свого представництва в усіх регіонах 

країни, що неможливо без створення роздрібної банківської мережі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На вирішення проблеми розвитку соціально-

орієнтованих банківських продуктів спрямовані дослідження, викладені в роботах наступних 

авторів: Азаренкова Г.М., Васюренко О.В., Герасимовича А.М., Жукова Е.Ф., 

Коцовської Р.Н., Ричаківської В.І., Мороза А.М., Української Л.О., Савлука М.І., 

Панова Г.С., Примостка Л.О., Пуховкіна М.Ф., Спіцина І.О., Спіцина Я.О., Шевченка Р.І. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. В намаганні стати як можна ближче до 

своїх клієнтів, вітчизняні банки активно розвивають філіальні мережі. Філіальна мережа – 

невід’ємний атрибут життєдіяльності кожної банківської установи. Саме вона багато в чому 

визначає як організаційно-правові можливості банку, так і його фінансовий потенціал [3]. 

Розвиток банківської мережі є важливим фактором конкурентоспроможності, і 

українські банки почали визнавати, що без наявності достатньо широкої мережі працювати в 

рітейлі важко. Однак створення такої мережі потребує на першому етапі досить значних 

капіталовкладень. Тому питання визначення оптимальної кількості відділень банків у тому 

чи іншому регіоні набуває особливого значення, оскільки обумовлено воно, з одного боку – 

відмінностями у ресурсному потенціалі банків, а з іншого - відмінностями у рівнях 

економічного розвитку регіонів. 

На сьогодні більшість великих банків України все активніше займається рітейлом, 

оцінюючи роздріб як більш перспективний напрямок в порівнянні з обслуговуванням 

корпоративних клієнтів. Так, результати роботи банківської системи держави за 2018 рік 

свідчить про те, що приріст обсягів кредитування фізичних осіб вже в 2,36 рази перевищує 

приріст кредитного портфеля юридичних осіб (рис. 1). 
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Рис. 1 Обсяг кредитування фізичних та юридичних осіб українськими банками за 

2017-2018 рр., млн.грн. 

 

Доля кредитів наданих фізичним особам в загальному кредитному портфелі 

банківської системи України складає 29%. 

Ситуація, яка склалася на сьогодні в банківській системі країни, свідчить також і про 

те, що більшість банків першої тридцятки в надії залучити іноземного інвестора намагаються 

як можна швидше обзавестися відділеннями в усіх без виключення регіонах держави, тому 

що іноземні банки цікавляться покупкою в першу чергу великих роздрібних банків. 

Значною кількістю українських банків було заплановано в 2020 році подальше 

збільшення своїх мереж, іноді більш ніж у 2 рази (табл. 1). 

В цілому українськими банками у 2019 році було заплановано відкриття 2-2,5 тис. 

нових філіалів та відділень, що неминуче призведе до справжньої боротьби за роздрібного 

клієнта. В даній ситуації для банків актуальним стає питання визначення оптимальної 

стратегії розвитку власної роздрібної мережі, за відсутності якої вони можуть рано чи пізно 

зіштовхнутися з низкою проблем: визначення оптимального розміру та управління мережею, 

набір персоналу, ін. 
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Таблиця 1 

Динаміка і прогноз приросту кількості філій та відділень, шт. 

Банк 
Кількість підрозділів 

банків на 01.01.2018 р. 

Приріст за 

2018 р. 

Приріст за 

2019 р. (прогноз) 

Приріст, за 2019 

р. (прогноз), % 

ПриватБанк 2017 248 460 22,8 

Укрсоцбанк 522 29 38 7,2 

Укргазбанк 280 19 67 30,1 

Індекс-Банк 181 27 84 46,4 

«Форум» 95 56 105 110,5 

ТАС-Комерцбанк 94 59 125 132,9 

ПУМБ 48 1 29 60,4 

 

Важливою основою успіху для банку, що вирішив йти в регіони, є чіткий розподіл 

обов’язків між центральним офісом та його підрозділами, обоюдне розуміння важливості 

ролі кожного з них для досягнення загальних цілей. 

На думку спеціалістів, складні відносини між організаційними одиницями різних 

ієрархічних рівнів є однією з проблем банківського роздрібного бізнесу. Утім, зауважимо, 

що не існує універсального рецепту побудови взаємовигідних відносин між центральним 

офісом та підрозділами. 

Регіональні підрозділи безпосередньо поставляють банківські послуги їх кінцевим 

споживачам, тобто є обличчям установи. І якщо штат рядових співробітників найчастіше 

формується з місцевого населення, то керівництво регіональних підрозділів повинно бути 

часткою єдиної команди менеджерів банку та приймати пропоновані цінності корпоративної 

культури. Тому більшість банків, купуючи та відкриваючи свої представництва в регіонах, 

ставлять «своїх людей», і не віддають перевагу місцевим менеджерам [9]. 

На думку експертів, необхідно як можна більше повноважень віддавати обласним 

філіалам, які далі їх делегують по мережі відділень та точка збуту. Для великих системних 

банків прийняття рішень по невеликим кредитам, наприклад, на рівні центрального офісу не 

є першочерговою задачею. Відділення віддаються функції первісного збору, опрацювання та 

аналізу інформації о клієнтах, які потім використовуються як результати маркетингових 

досліджень в конкурентній боротьбі. 

Оптимальною та конкурентоспроможною є така асортиментна політика, коли по всіх 

регіонах використовується єдиний набір банківських продуктів, забезпечуючи тим самим 

єдиний вигляд бізнес-моделі всіх підрозділів, які об’єднані під однією торговою маркою. 

Навіть кожне безбалансове відділення повинне обслуговувати клієнтів повноцінно, виходячи 

з того переліку послуг, який пропонує банк в цілому. 

Щоб стати крупним рітейлером, банку необхідно володіти мережею у розмірі 500-

1000 філій та відділень. Разом з тим, створення філіальної мережі – досить капіталоємний 

проект. Багато банків мають стратегічний план виходу на національний ринок, але далеко не 

кожний з них може дозволити формування власної філіальної мережі з «нуля» в силу 

фінансових обставин. Витрати на створення роздрібної мережі банка можуть сягати до 500 

млн. дол. Крім цього, розмір капіталовкладень необхідних для організації нового відділення 

у місті – міліонері на Сході України, значно відрізняються від суми, яку необхідно затратити 

на відкриття подібного відділення у районному центрі Західної частини держави. 

Аналіз сучасної практики розбудови філіальної мережі свідчать про те, що наприклад, 

ці розрахунки для міста Вінниці дорівнюють: купівля приміщення (300-600 кв. м) – 5 тис. 

дол. США за 1 кв. м; оренда приміщення 35 – 50 дол. США за 1 кв. м; ремонт від 150 дол. 
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США за 1кв.м.; організація сховища – 7-30 тис. дол. США; організація депозитарію – від 50 

тис. дол. США; охоронно-пожежна сигналізація 20-80 тис. дол. США); установка ІТ- 

обладнання – 1 тис. дол. США на 1 робоче місце; телефонні мережі – від 2 тис. дол. США; 

система відео нагляду – від 3 тис. дол. США; організація серверної – від 3 тис. дол. США. 

Отож, для філії у м. Вінниці з кількістю працюючих 40 осіб сумарні початкові 

витрати (без врахування купівлі / оренди приміщення, отримання дозвільних документів) 

складатимуть 130 – 200 тис. дол. США і вище. 

Статті затрат на організацію безбалансового відділення такі, як і на створення філії. 

Різниця полягає лише у приміщеннях, які займає відділення, сховищі та кількості робочих 

місць. Приблизна площа безбалансового відділення складає 75 – 200 кв. м., кількість 

працюючих 5-20 чол. 

Але головне, у чому зацікавлений кожний бізнес, у тому числі і банківський, – це 

дохідність того чи іншого проекту. Нормативи до терміну окупності у різних банків різні. В 

середньому, на виведення нового відділення з «мінусів» дається від шести місяців до року. 

Для філій постійний плюс у графі «фінансовий результат» повинен стояти не пізніше 1-1,5 

року від початку діяльності. Якщо протягом декількох років структурний підрозділ не буде 

показувати позитивних результатів, його доцільно буде закрити. Запобігти цьому можна 

буде здійсненням постійного моніторингу в процесі розбудови мережі. 

Початковим кроком цих дій доцільно буде визначення рівня конкуренції у 

роздрібному сегменті банківського ринку за допомогою розрахунку індексу Герфіндаля – 

Гіршмана (формула 1) для таких послуг, як кредитування фізичних осіб українськими 

банками [2]: 


=

=
n

i

ih dI
1

2

,           (1) 

де і
d

 – частка і-го банку на ринку кредитування населення, %; 

п – загальна кількість банків на ринку кредитування населення. 

Показник і
d

 визначається за такого співвідношення: 
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де iQ
– оборот конкретної банківської послуги, який установа (філія) надає 

споживачам певної території; 


=

n

i

iQ
1 – сумарний обсяг тієї ж банківської послуги, яка надається споживачам усіма 

установами на цій території. 

Розрахунки, проведені за даними досліджуваних банків доводять, що рівень 

конкуренції у цьому сегменті банківського ринку досить високий для України і дорівнює 

0,12 при встановленій західними стандартами нормі – 0,18 (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Розрахунок рівня конкуренції роздрібного сегменту банківського бізнесу України на 

01.01.2019 р. 

Банки 

Обсяг кредитів, 

наданих населенню 

тис.грн., (Qі) 

Частка і-го суб’єкту 

на ринку, (dі) 
d2 

1 2 3 4 

ПриватБанк 6356621 0,211887367 0,044896256 

РайффайзенБанк 

«Аваль» 

4365206 0,145506867 0,021172248 

УкрСиббанк 3174235 0,105807833 0,011195298 

Укрсоцбанк 2976301 0,099210033 0,009842631 

ОТП Банк 1691805 0,0563935 0,003180227 

Укрексім банк 1677539 0,055917967 0,003126819 

Фінанси та Кредит 676065 0,0225355 0,000507849 

Укргазбанк 505156 0,016838533 0,000283536 

Кредитпромбанк 475921 0,015864033 0,000251668 

«Форум» 332614 0,011087133 0,000122925 

Інші банки 4036875 0,1345625 0,031685495 

Загальний обсяг 

кредитів, 

наданих населенню 

(Qзаг) 

30000000 1 0,128656714 

 

Це свідчить про нормальний рівень конкуренції сьогодні, але при цьому є достатні 

передумови для подальшого розвитку в цьому напрямі, тому що з подальшим її загостренням 

філіальна мережа може стати однією з конкурентних переваг банків у боротьбі за 

роздрібного клієнта. 

Висновки. Бурний ріст філіальних мереж зможе продовжуватися ще рік-два, після 

чого неминуче почнеться «відтік». Питання лише в тому, коли ринок стане насиченим, а 

віддача від відкриття нового відділення або філії буде мінімальною. Безумовно, враховуючи 

значну відмінність в фінансових потенціалах українських банків, неможливо розробити 

єдині критерії щодо доцільної кількості їхніх відділень та філіалів. При цьому можливим, на 

думку авторів, є розробка універсальних рекомендацій щодо розміру граничних розмірів 

філіальної мережі для банків різних груп, що, власне, і є предметом подальших наукових 

досліджень. 
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УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

 

MANAGEMENT OF EQUITY CAPITAL OF THE ENTERPRISE 

 

Анотація. У роботі розглянуто сутність власного капіталу та управління власним 

капіталом підприємства. Визначено мету, завдання та принципи управління власним 

капіталом. Розглянуто складові управління власним капіталом підприємства.  Наведено 

напрями управління власним капіталом.  Досліджено сутність та функції моніторингу 

системи управління власним капіталом. 

Ключові слова: капітал, власний капітал, управління, управління власним капіталом, 

система управління, механізм управління, моніторинг.  
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Abstract. In the article the essence of equity and management of  equity capital of the 

enterprise are considered. The purpose, objectives and principles of managing of equity capital are 

determined. The components of managing the equity capital of the enterprise are considered. The 

directions of equity capital management are given. The essence and functions of monitoring the 

system of management of equity capital are investigated.  

Keywords: capital, equity capital, management, equity capital management, management 

system, management mechanism, monitoring. 

 

Постановка  проблеми. Ефективне функціонування та розвиток будь-яких суб’єктів  

господарювання потребує залучення фінансових ресурсів, які є основою  формування 

загального обсягу капіталу. При цьому саме власний капітал є одним із джерел забезпечення 

ефективності діяльності підприємства, його фінансової незалежності та стійкості.  

Достатній обсяг власного капіталу дозволяє розпочинати діяльність, збільшувати її 

обсяги та сприяє фінансовій незалежності від зовнішніх інвесторів, кредиторів, а відсутність 

достатнього обсягу власного капіталу спричиняє фінансовий дисбаланс, втрату належного 

рівня конкурентоспроможності та може призвести до банкрутства підприємства. Таким 

чином, одним із пріоритетних  завдань будь-якого підприємства є забезпечення зростання  

власного капіталу, що, в свою чергу, неможливе без розробки та реалізації оптимальної 

системи управління процесами формування та використання цього виду капіталу. 

Отже, актуальним на сьогодні питанням залишається вирішення проблем управління 

власним капіталом як бази, на якій будується ефективність діяльності та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Аналіз  останніх  досліджень і публікацій. Сутність власного капіталу, проблеми  його 

формування, аналізу та управління найшли відображення у працях багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Зокрема, таких як: Бланк И.А., Дрига С.Г., Кірсанова Т.О., Коляда Н.О., 

Міщенко В.В., Міщенко І.Д., Міщук Є.В., Олександренко В.І., Савицька Г.В., Харченко Н.В. 

та ін.  

Незважаючи на досить значну кількість наукових праць, присвячених цьому питанню, 

подальшого дослідження та висвітлення в економічній літературі потребує вдосконалення 

особливостей системи управління власним капіталом та напрямів її вдосконалення з метою 

збільшення обсягу власного капіталу та забезпечення фінансової стабільності вітчизняних 

підприємств.  

Фомулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності, механізму та 

сособливостей системи управління власним капіталом підприємства в сучасних умовах 

виробничо-господарської діяльності та економічного розвитку.   

Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел свідчить, що існують різні 

визначення поняття «власний капітал». Якщо їх узагальнити, то можна створити таку 

дефініцію: власний капітал – це загальна вартість власних засобів підприємства, які належать 

йому на правах власності і використовуються ним для формування його активів. 

У НП (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (від 07.02.2013р.), вказано, 

що власний капітал розраховується як різниця між активами і зобов’язаннями підприємства 

[1].  

Особливість власного капіталу полягає в тому, що він інвестується на довгостроковій 

основі і піддається найбільшому ризику. Чим вища його частка в загальній сумі капіталу і 

менша частка позикових коштів, тим вищий буфер, що захищає кредиторів від збитків, а 
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отже, менший ризик втрат. Разом з тим, необхідно враховувати, що пропорційно зростанню 

частки позикового капіталу зростає ризик зниження фінансової стабільності і 

платоспроможності підприємства, знижується прибутковість сукупних активів за рахунок 

виплачуваного позикового процента [7]. 

Отже, забпезпечення ефективності діяльності підприємства напряму залежить від 

дієвості системи управління його власним капіталом. 

У широкому розумінні, система управління капіталом – це сукупність 

взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів, до яких відносять підходи щодо управління 

капіталом, базові положення системи управління капіталом, забезпечення управління 

капіталом та складові системи управління капіталом [5, с. 47]. 

Також, управління капіталом – це управління структурою і вартістю джерел 

фінансування (пасивів) з метою підвищення рентабельності власного капіталу та здатності 

підприємства платити дохід кредиторам і співвласникам підприємства [4, с. 58]. 

Під управлінням власним капіталом можна розуміти й систему узгодження елементів, 

задач, принципів, які займаються регулюванням процесу розробки та реалізації 

управлінських рішень щодо руху власного капіталу в заданих параметрах.  

Метою управління капіталом є задоволення потреби у фінансових коштах за різними 

напрямами діяльності підприємства та оптимізація його структури з позицій забезпечення 

умов ефективного використання для збільшення вартості підприємства [8, с. 274]. 

Механізм управління капіталом повинен передбачати такі завдання: 

• чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх 

дотриманням у плановому періоді; 

• удосконалення методики визначення й аналізу ефективності використання усіх 

видів капіталу; 

• розроблення напрямків оптимізації процесу управління капіталом, а також їх 

аналізу і впровадження; 

• розроблення методики оперативного управління високоліквідними оборотними 

активами; 

• розроблення загальної стратегії управління капіталом; 

• використання у процесі управління економічних методів і моделей, зокрема при 

аналізі і плануванні; 

• орієнтацію на використання внутрішніх важелів впливу на процес управління 

капіталом [4, с. 58-59]. 

При розробці системи управління власним капіталом підприємства повинні 

враховуватись наступні принципи:  

1) оптимальне розміщення капіталу підприємства на стадіях кругообороту; 

2) планування обсягу та структури капіталу; 

3) наявність системи джерел формування капіталу; 

4) контроль за станом і використанням капіталу підприємства [5, с. 47]. 

В цілому систему управління власним капіталом можна умовно поділити на 

взаємопов’язані процеси:  

• процес управління формуванням власного капіталу; 

• процес управління використанням власного капіталу [3, с. 166]. 

Під управлінням формуванням капіталу слід розуміти сукупність процесів підготовки 

і здійснення керуючих впливів, які спрямовані на досягнення оптимальної структури 
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капіталу та обсягів оптимального співвідношення різних форм капіталу при прийнятному 

рівні ризиків. А під управлінням використання капіталу слід розуміти сукупність процесів 

підготовки і здійснення керуючих впливів, які спрямовані на максимально ефективний 

розподіл за пріоритетними напрямами складових власного капіталу [2]. 

На рис. 1 наведено схему узагальненої системи управління власним капіталом 

підприємства [4, с. 62]. 

 

 

 

 

Рис. 1.  Система управління власним капіталом підприємства 

 

Ефективне управління власним капіталом спрямоване на збільшення його обсягу та 

повинно сприяти росту ринкової вартості підприємства. При цьому управління капіталом 

повинно відбуватись на всіх стадіях: від формування, використання до розподілу чистого 

прибутку. У табл. 1  подано напрями управління власним капіталом підприємства. 

 

Таблиця 1 

Напрями управління власним капіталом підприємства * 

Етапи  Напрями 

Формування 

капіталу 

1. Забезпечення своєчасного внесення коштів до статутного фонду підприємства 

2. Забезпечення відрахувань із прибутку до резервного капіталу 

3. Збільшення нерозподіленого прибутку 

Використання 

капіталу 

1. Вкладення власних коштів в прибуткові інвестиційні проекти 

2. Забезпечення власного капіталу в обороті 

Розподіл чистого 

прибутку 

1. Визначення капіталізованої та споживчої частки чситого прибутку 

2. Розробка дивідентної політики 

3. Визначення потреби в інвестиціях та оцінка альтернативних джерел 

фінансування 

* Джерело: складено авторами на основі [6, с. 215] 

 

Формування системи ефективної оцінки 

вартості капіталу та дієвості фінансово-

господарської діяльності підприємства  

Управління 

процесом 

формування 

власного капіталу 

Управління 

збереженням 

власного  

капіталу 

Управління  

процесом  

використання власного 

капіталу 

Формування методики визначення 

оптимальної структури  капіталу 

підприємства 
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Для покращення ефективності діяльності підприємства важливе значення має  

здійснення моніторингу системи управління власним капіталом. 

Моніторинг системи управління власним капіталом – процес систематичного або 

безперервного збору інформації про параметри управління власним капіталом, яка може 

бути використана для поліпшення процесу прийняття рішення, а також як інструмент 

зворотного зв'язку з метою ефективного управління власним капіталом. 

Він виконує наступні функції: 

• виявляє стан критичних або перебуваючих у стані зміни явищ навколишнього 

середовища, у відношенні яких буде вироблений курс дій на майбутнє; 

• забезпечує зворотний зв'язок, у відношенні попередніх успіхів і невдач певної 

системи управління капіталом; 

• встановлює відповідності обраним критеріям ефективності [5, с. 48]. 

У процесі управління власним капіталом необхідно враховувати внутрішні та 

зовнішні особливості ведення бізнесу та чітко виокремлювати загрози та можливості.  

Основними факторами внутрішнього середовища, що необхідно враховувати у 

процесі управління власним капіталом є: специфіка виробництва; особливості збутової 

діяльності; обсяги та структура майна підприємства; джерела формування позикового 

капіталу; наявність інноваційних технологій. 

Зовнішнє середовище підприємства також визначає ефективність управління власним 

капіталом. У процесі оцінки зовнішніх умов функціонування підприємства, як чинників 

управління власним капіталом необхідно врахувати: податкове законодавство; економічну 

ситуацію в країні; валютну і кредитну політику держави; конкурентоспроможність галузі; 

темп інфляції; цінову політику; експортний потенціал галузі та інші [6, с. 215-216]. 

Висновки. Мета розробки та вровадження системи управління власним капіталом 

підприємства полягає в необхідності оцінювання формування достатнього обсягу капіталу 

при змінних умовах господарювання та визначення пріоритетів використання капіталу для 

подальшого забезпечення отримання прибутку підприємством. При цьому, дієвий механізм 

управління власним капіталом повинен передбачати такі основні завдання, як: чітка 

постановка цілей і завдань управління власним капіталом і контроль за їх дотриманням; 

розроблення напрямів оптимізації і шляхів вдосконалення процесу управління капіталом; 

розробка загальної стратегії щодо управління власним капіталом. 

Від  від моменту створення підприємства до його ліквідації чи реорганізації 

необхідною основою забезпечення його діяльності завжди є капітал, і, в першу чергу, 

власний. Тому ефективне управління власним капіталом є основним критерієм прибуткової 

діяльності, фінансової стабільності та конкурентоспроможності підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

THEORETICAL APPROACHES TO THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF 

THE ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті досліджено сутність фінансової стійкості підприємства. Визначено 

фактори впливу на фінансову стійкість як внутрішні так і зовнішні. Зазначено що управління 

фінансовою стійкістю підприємства є важливою складовою фінансового механізму. 

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансова діяльність, фінансовий стан, оцінка 

фінансової стійкості, показники ділової активності. 

 

Abstract. The article investigates the essence of financial stability of the enterprise. The 

factors of influence on financial stability both internal and external are determined. It is stated that 

the management of financial stability of the enterprise is an important component of the financial 

mechanism. 

Keywords: financial sustainability, financial activity, financial condition, evaluation of 

financial stability, business activity indicators. 

 

Постановка проблеми. Управління фінансовою стійкістю є одним з основних 

елементів фінансового менеджменту на підприємстві. Дослідження фінансової стійкості є 

передумовою прийняття управлінських рішень при розробці стратегії і тактики 

підприємства, діагностики кризових явищ, мінімізацією фінансових ризиків і раціональним 

управлінням фінансовими потоками. 

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішим етапом оцінки його 
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діяльності і фінансово-економічного благополуччя, відображає результати його поточного, 

інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а 

також характеризує здатність підприємства відповідати за  своїми боргами  і  зобов’язаннями  

та  нарощувати свій економічний потенціал. 

Виняткового значення набуває визначення кількісних і якісних величин, які б 

характеризували стабільність, надійність підприємства як партнера в ринкових відносинах, 

його здатність маневрувати фінансовими ресурсами для досягнення ефективної 

підприємницької діяльності. Тому, для суб’єкту господарювання важливим є визначення і 

управління фінансовою стійкістю підприємства, основних критеріїв та показників її 

оцінювання, встановлення місця цієї оцінки в системі фінансового аналізу та фінансового 

менеджменту. Особливої уваги потребує виявлення закономірностей дії внутрішніх та 

зовнішніх факторів зміцнення фінансової стійкості вітчизняних підприємств. Отже, питання 

управління фінансовою стійкістю підприємства є актуальними в сучасних умовах 

господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми  управління  фінансовою  

стійкістю  на  підприємстві  вивчали  відомі  вітчизняні  та закордоні вчені зокрема: 

Е.Альтмана, І.О. Бланка, В.Х. Бівера, І.Т. Балабанова, О.І. Барановського, Ф.Ф. Бутинця, 

М.І. Баканова, Л. Бернстайна, В. В. Бочаров, О.М. Волкової, Т.В. Головко, А. Гропелі, 

І.С. Гуцала, Н.П. Дробот, В.А. Дубрової, Є.В. Ізмайлова, О.Р. Квасовського, 

В.В. Костецького, О.В. Кнейслер, А.П. Ковальова, А.І. Ковальова, В.В. Ковальова, 

М.Я. Коробова, Л.І. Костирко, Р. Лиса, Л.А. Лахтіонової, Г. М. Лиференко, Н. В. Мірко, 

Є.В. Мниха, О.В. Павловської, Н.О. Русак, В.А. Русак, Г.В. Савицької, В.К. Савчука, 

Р.С. Сайфуліна, Г. Г. Старостенко, О.М. Стоянової, О.О. Терещенка, Н. Холта Роберта, 

М.Г. Чумаченка, А.В. Чупіса, В.В. Чепурко, А.Д. Шеремета та інших учених. 

Метою статті є вивчення теоретичних засад фінансової стійкості підприємства та 

механізму її управляння.  

Теоретико-методичну основу дослідження становлять концептуальні положення 

фундаментальних і прикладних наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених в галузі 

економічної теорії, фінансового аналізу, загальної теорії фінансів, фінансів підприємств і 

фінансового менеджменту. 

Виклад основного матеріалу. Фінансове становище підприємства найповнішою  

мірою характеризує його успіх як у основній сфері діяльності, так і у відносинах із 

партнерами, банками, інвесторами.  

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі економічної  діяльності. 

Визначення його на певну дату допомагає дізнатися, наскільки правильно підприємство 

управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що досліджується, ефективність 

використання майна, джерел фінансування, виробничий потенціал. 

Поняття «фінансова стійкість» в основному пов’язується зі станом і структурою 

активів і пасивів підприємства, які виникають в процесі формування, розподілу і 

використання грошових коштів (ресурсів ) підприємства. 

Необхідно відзначити, що вивченню різних аспектів фінансової стійкості 

підприємства присвячені роботи вітчизняних і західних вчених-економістів. Проведемо 

аналіз поглядів щодо поняття «фінансова стійкість» (табл.1) 
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Таблиця 1  

Сутність поняття «фінансова стійкість» 

Автор Визначення поняття «фінансова стійкість» 

В. В. Бочаров [1, с. 3] 

Такий стан фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, який забезпечує 

розвиток підприємства переважно за рахунок власних коштів при збереженні 

платоспроможності та кредитоспроможності за умови мінімального рівня 

підприємницького ризику  

Є.В. Ізмайлова [2, с. 3] 
Ступень фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і 

його використання. 

М. Я. Коробов [3, 

с. 276] 

Досягнення підприємством позитивних параметрів діяльності та ефективне 

розміщення його фінансових ресурсів  

Л. А. Лахтіонова [4, 

с. 221] 

Такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи 

грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити 

безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на 

його розширення і оновлення  

Г. М. Лиференко [5, 

с. 135] 

Такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподілу та використання, 

який забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку та 

капіталу при збереженні плато  - і кредитоспроможності в умовах певного рівня 

ризику  

Маркін Ю. П. [6, с. 

419] 

Означає фінансову незалежність підприємства і відповідність активів та 

зобов’язань до фінансових та управлінських цілей 

Г. В. Савицька [7, с. 3] Здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігаючи 

рівновагу своїх активів і пасивів в мінливому внутрішньому та зовнішньому 

середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність і інвестиційну 

привабливість в умовах допустимого рівня ризику  

Г. Г. Старостенко, 

Н. В. Мірко [8, с. 151] 

Фінансовий стан підприємства, що характеризується ефективним формуванням, 

розміщенням та якісним використанням фінансових ресурсів для забезпечення 

фінансової стабільності  

О.С. Филимоненков [9, 

С. 304] 

Стан підприємства, при якому розмір його майна (активів) достатній для 

погашення зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним. 

А.Д. Шеремет і Р.С. 

Сайфулин[10, с. 288] 

Фінансовий стан характеризує розміщення і використання коштів підприємства. 

 

Дослідивши точки зору різних авторів бачимо, що одностайного розуміння щодо 

поняття фінансової стійкості немає, а отже поняття фінансова стійкість підприємства є 

набагато ширшим. 

Фінансова стійкість підприємства полягає у його здатності вистояти, протистояти і 

адаптуватися до дії екзогенних та ендогенних чинників. Багато науковців погоджуються з 

тим, що фінансова стійкість - це якісна характеристика підприємства, яка відображає процес 

взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників для досягнення стану фінансової рівноваги і його 

здатність розвиватися. Виходячи з вище зазначеного, на фінансову стійкість підприємства 

впливають зовнішні і внутрішні чинники, ступінь впливу яких залежить від кон’юнктури 

фінансового ринку і зміни економіко-політичної ситуації в країні. 

Керівництву підприємства слід швидко реагувати на зміни, що виникають у системі 

економічних відносин, проводити гнучку економічну політику маневруючи фінансовими 

ресурсами і виробничими програмами. Тобто «виробити імунітет» до впливу зовнішніх і 
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внутрішніх чинників, що порушують відтворювальну діяльність підприємства. 

У світовій і вітчизняній фінансово-аналітичний практиці розроблено систему 

фінансових коефіцієнтів, які відображають різні аспекти стану активів і пасивів балансу, 

характеризуючи фінансову стійкість підприємства. За змістом відносні показники фінансової 

стійкості доцільно розділити на три групи [11, с. 157-158]:  

1. Показники структури джерел формування капіталу, що характеризують 

співвідношення між розділами пасиву балансу.  

2. Показники стану оборотних активів, що характеризують співвідношення між 

розділами та статтями активу й пасиву балансу.  

3. Показники стану основного капіталу, що характеризують співвідношення між 

розділами та статтями активу балансу 

У  процесі  аналізу  фінансової  стійкості  слід  використовувати  таку методику,  яка  

найбільшою  мірою  сприятиме  його  ефективності.  Методика проведення будь-якого 

аналізу може включати способи, правила і заходи щодо найбільш доцільного виконання 

роботи. В аналізі фінансової стійкості методика являє собою сукупність аналітичних 

способів і правил дослідження діяльності підприємства,  спрямованих  на  вивчення  різних  

об'єктів  аналізу,  які допомагають  одержати  найбільш  повну  оцінку  фінансової  стійкості  

і прибутковості підприємства. 

На  фінансову  стійкість  підприємства  впливають різні фактори, які частково чи 

повністю залежать від підприємства.  Загальної  класифікації  факторів,  які впливають на 

фінансову стійкість немає, адже багато джерел надають різні класифікації цих факторів. 

Найпоширеніші види факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства 

представлено[13, с. 93]. 

До найбільш суттєвих зовнішніх факторів, які формують фінансову стійкість 

підприємства відносять: 

• становище  підприємства  на  ринку  товарів  та  послуг; 

• економічні умови господарювання; 

• платоспроможний попит споживачів; 

• економічна  та  фінансово-кредитна  політика  законодавчої й виконавчої влади; 

• соціальна та екологічна ситуація в суспільстві тощо. 

Але специфіка зовнішніх факторів полягає в тому, що  підприємство  не  має  

можливості  їх  корегувати. Саме тому основний акцент в управлінні фінансовою стійкістю 

підприємства має бути спрямований на внутрішні  фактори, тобто ті фактори, які повною 

мірою залежать від самого підприємства. 

Визначальними внутрішніми факторами впливу є: 

• склад та структура майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви; 

• розмір оплаченого статутного капіталу; 

• структура  продукції  чи послуг, які випускаються підприємством, її  частка  в 

загальному  платоспроможному попиті; 

• галузева належність суб’єкта господарювання. 

Отже, вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на фінансову  стійкість  підприємства  

може  бути  різним, яким потрібно і можливо управляти в певних межах[12, с. 93]. 

Дослідження основних факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства у 

ринкових умовах господарювання, показали, що фінансова стійкість є невід'ємною 

складовою частиною фінансового механізму промислового підприємства і потребує пильної 
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уваги. Управління фінансовою стійкістю підприємства являє собою систему принципів та 

методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних із забезпеченням стабільного 

стану фінансових ресурсів і активів, їх формування та розподілу, який дозволив би 

підприємству розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні пла-

тоспроможності і кредитоспроможності, забезпечення і підтримання його фінансової 

рівноваги. Основною метою такого управління є забезпечення фінансової безпеки та стабіль-

ності функціонування і розвитку підприємства у поточному та перспективному періодах, що 

дозволить в кінцевому підсумку максимізувати його ринкову вартість[13, с. 105]. 

Висновки. Отже, вивчення  фінансової  стійкості  дозволяє  оцінити  можливості  

організації забезпечувати  безперебійний  процес  фінансово-господарської  діяльності та 

ступінь покриття коштів, вкладених у активи з власних фінансових ресурсів. Характерними 

рисами фінансової стійкості підприємства є можливість виконувати зобов'язання перед 

кредиторами, бюджетом та власниками за рахунок збалансування власних фінансових 

ресурсів та позик, а також стабільного фінансового стану. Основою щодо  досягнення 

внутрішньої стійкості підприємства є своєчасне та гнучке управління внутрішніми  та  

зовнішніми  факторами  його  діяльності,  тобто  головна  роль  в  системі  антикризового 

управління повинна належати широкому застосуванню внутрішніх механізмів фінансової 

стабілізації. 
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Wznowienie: Artykuł analizuje rolę marki jako czynnika kształtującego pozycję 

konkurencyjną banku komercyjnego.  
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Abstract: In this article analyzed the role of the brand as a factor in the formation of the 

competitive position of a commercial bank. 

Keywords: competition, brand, branding, bank brand, commercial bank, bank market, client 

service 

 

Określenie problemu. W nowoczesnych warunkach sukces banku komercyjnego wiąże się 

nie tylko ze zdolnością do kompetentnego budowania polityki wewnętrznej, ale także z 

dostosowaniem się do warunków zewnętrznych przy maksymalnych korzyściach, przewidywania 

trendów rozwoju rynku i zdobywania przewag konkurencyjnych. Dlatego tak ważne jest dziś 

określenie czynników wpływających na konkurencyjność banku, a także opracowanie narzędzi i 

sposobów poprawy systemu pozycjonowania na rynku usług bankowych. 

Analiza najnowszych badań i publikacji. Problemami konkurencyjności towarów i usług 

zajmowali się tacy naukowcy jak V.D. Andrianov, G.N. Beloglazova, E.P. Golubkov, 

P.S. Zavyalov, Yu.I. Korobov, G.S. Panova, N.I. Rozanova, V.V. Popkov, V.M. Usoskin, 

P.A. Fathutdinov, A.Yu. Yudanov, a także zagraniczni naukowcy S. Majaro, M. Miller, V. Paretto, 

M. Porter, J. Robinson, E. Chamberlin i inni. Jednak prace tych autorów stosują wąskie podejście 

do definiowania, zarządzania i oceny konkurencyjności. Rzeczywista konkurencyjność jednostki 

biznesowej jest ustalana na podstawie oceny konkurencyjności jej produktów. Ramy prawne 

dotyczące definicji, oceny i kontroli konkurencji i konkurencyjności podmiotów gospodarczych 

wymagają znacznych zmian i ulepszeń.Formowanie celów artykułu. Celem badania jest określenie 

roli marki i innych czynników konkurencyjnych banku komercyjnego. Korzystając z metody 
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analizy SWOT, określ mocne i słabe strony, zalety i wady banku VTB (Białoruś), opracuj zalecenia 

dotyczące poprawy przewag konkurencyjnych banku komercyjnego. 

Deklaracja głównego materiału badawczego. Wszystkie banki komercyjne, rozwijając 

strategię rozwoju, przyciągając zasoby, szukając korzystniejszych warunków do lokowania 

środków, walcząc o klientów, monitorując wiarygodność i stabilność finansową swojego banku, 

dążą ostatecznie do zwiększenia konkurencyjności poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku 

marki. Podkreślono następujące główne osiągnięcia społeczne marek, które potwierdzają, że 

branding jest jednym z najpotężniejszych narzędzi pozytywnej zmiany społecznej: 1) marki 

sprzyjają lojalności konsumentów, co stanowi bardziej niezawodną podstawę wzrostu przychodów; 

2) marki stymulują innowacje, będąc kluczem do akceptowalnego zwrotu z inwestycji; 3) marki 

zapewniają niezawodny mechanizm ochrony konsumentów; 4) marki podnoszą poziom społecznej 

odpowiedzialności biznesu; 5) marki tworzą przyczółek do przekształcania korporacji w liderów 

społecznych; 6) marki odgrywają progresywną rolę w rozwoju społecznym [5].  

Dzisiaj można zauważyć wzrost dostępności informacji, co z kolei zwiększa znaczenie 

marki: ten, kto opowiada prawdziwą historię za pomocą prawdziwych spraw, ma zwycięską 

pozycję, daje wartość nie tylko produktowi, ale także konsumentowi. Koncepcja marki bankowej 

jest bezpośrednio związana z jej reputacją biznesową. Renoma biznesowa instytucji kredytowej 

może być zdefiniowana jako jakościowa ocena działalności instytucji kredytowej, a także działań 

jej rzeczywistych właścicieli, podmiotów stowarzyszonych, zależnych i stowarzyszonych [6]. W 

źródłach naukowych pojęcie marki definiuje się jako wartość niematerialną, która jest stabilnym 

zbiorem wrażeń, opinii i skojarzeń, które odzwierciedlają postrzegane cechy firmy i jej produktów, 

które tworzą cały wizerunek subiektywnego pomysłu firmy [7]. Dla organizacji kredytowych, 

których misją jest gromadzenie tymczasowo dostępnych środków klientów, marka i reputacja firmy 

są niezbędnym warunkiem długoterminowej stabilności. W nowoczesnych warunkach rynkowych 

wybierając bank, klienci są bardziej zorientowani nie na sprawozdania finansowe lub stopę 

procentową, ale na subiektywne postrzeganie marki bankowej. Często ma to kluczowe znaczenie 

przy wyborze banku [8, s. 23–28]. Ponadto stosowanie wyłącznie konkurencyjnej formy cenowej 

prowadzi do pojawienia się tanich produktów bankowych na rynku. Banki, które wybiorą tego 

rodzaju konkurencję, tracą swoje zyski, aw rezultacie możliwość inwestowania w rozwój sieci 

oddziałów i rozwój innowacyjnych produktów. Co prowadzi do utraty konkurencji dla banków, 

które polegają na tworzeniu i rozwoju marki. Silna marka daje bankowi szereg przewag 

konkurencyjnych: 1) pomaga poszerzyć i ulepszyć strukturę bazy klientów, gwarantując wysoką 

jakość usług; 2) ze względu na rozpoznanie logo banku prowadzi do niższych kosztów kampanii 

reklamowych; 3) daje przewagę na rynku pracy i pomaga przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów. Praca w banku o znanej marce motywuje pracowników i zwiększa ich lojalność 

wobec firmy; 4) ułatwia dostęp do rynku finansowego, pozwala przyciągać zasoby finansowe po 

niższej cenie; 5) ma pozytywny wpływ na zainteresowanie inwestorów, co prowadzi do 

zwiększenia stabilności finansowej banku jako całości.  

Przede wszystkim bank musi zdobyć niezbędne elementy marki: 1) rozpoznawalne symbole 

(proste, chwytliwe logo, slogan bankowy: na przykład hasło VTB Bank (Białoruś) - „Odkryj świat 

wielkich możliwości”, MTBank - „Bank świeżych decyzji”, BPS-Sberbank - „Dla nas ważne jest 

to, co dla Ciebie ważne”) ; 2) kolor korporacyjny (na przykład Belarusbank ma kolor zielony, Alfa 

Bank ma kolor czerwony, VTB ma kolor niebieski / cyjan itp.); 3) opracował zasady postępowania 

pracowników, niektóre wartości korporacyjne (w tym system szkolenia personelu); 4) bardzo 

pożądane jest posiadanie podobnego, rozpoznawalnego projektu i projektu oddziałów banków; 5) 
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na oficjalnej stronie internetowej powinna znajdować się sekcja z historią i kroniką wydarzeń. 

Kiedy podstawowe elementy budowania marki i zarządzania reputacją biznesową w banku zostały 

już wdrożone, konieczne jest przejście do konkretnych środków, które bank może podjąć w celu 

poprawy swojej marki. Aby określić obecną sytuację na podstawie badań jakościowych i 

ilościowych, budowana jest mapa postrzegania marki bankowej. W tym celu określana jest grupa 

docelowa i tworzona jest reprezentatywna próbka. Lista kryteriów ankiety została opracowana przy 

użyciu wstępnego badania jakościowego, które określa kryteria wyboru banku, które są istotne dla 

grupy docelowej. Niektóre z istniejących marek są przedstawiane respondentom w celu ustalenia, 

co dokładnie czyni je podobnymi lub różniącymi się od siebie. Rezultatem badania jest mapa 

postrzegania marek bankowych z kryteriami istotnymi dla konsumentów (parametry, za pomocą 

których opisują i porównują marki) [9, s. 176–178].  

Prace nad stworzeniem marki bankowej rozpoczynają się od określenia szeregu 

podstawowych punktów: celu stworzenia marki i jej wizerunku graficznego; grupa docelowa; 

Formułowanie wartości marki, ocena perspektyw postrzegania tych wartości przez klientów; 

ustalenie zgodności marki z proponowanymi produktami bankowymi (na przykład, jeśli marka 

bankowa ma na celu pracę z szerokim segmentem populacji, linia produktów będzie jedna, w 

przypadku marki mającej pracować z zamożnym segmentem - innym); możliwość wykorzystania 

marki w pracy pracowników banku. Tworząc markę bankową, należy wziąć pod uwagę szereg 

istotnych warunków: 1) charakter marki jest podwójny. Oznacza to, że zarządzając nim, należy 

wyjść z faktu, że jest on jednocześnie zarówno przedmiotem zarządzania, jak i narzędziem 

oddziaływania na klientów; 2) na markę bankową istotny wpływ ma otoczenie zewnętrzne. 

Jednocześnie silna marka daje bankowi wiele korzyści i pomaga utrzymać stabilność w 

zmieniających się okolicznościach zewnętrznych; 3) w procesie tworzenia i zmiany marki obecne 

są innowacyjne komponenty. Wiele decyzji może spotkać się z niezadowoleniem pracowników. 

Dlatego decyzje dotyczące zasad budowania marki powinny być wspierane przez wsparcie 

kierownictwa banku; 4) tworzenie marki to wieloaspektowy proces, który jest częścią nie tylko 

działań marketingowych, ale także zadania pozostałych oddziałów banku (na reputację biznesową 

banku, oprócz wysiłków działu marketingu, wpływają ogólnie działania całego banku: od decyzji 

kierownictwa wyższego kierownictwa do poziomu obsługi w oddziałach banków); 5) obecność 

elementu emocjonalnego konsumenta. Wizerunek banku w oczach klienta jest zawsze subiektywny. 

O jego powstawaniu decyduje zestaw wrażeń, pojawiające się skojarzenia, atrakcyjność 

emocjonalna i osobiste wartości konsumenta. Na postrzeganie produktów bankowych przez 

konsumentów znaczny wpływ ma stopień świadomości tych produktów. Po przejrzeniu pewnej 

ilości informacji reklamowych osoba jest gotowa skorzystać z usług banku. Wybierając bank, 

większość konsumentów woli raczej wiodącą markę niż podobne usługi świadczone przez inne 

banki, o których konsument nie słyszał. Głównym zadaniem banku jest obecność w przestrzeni 

informacyjnej. Jednocześnie należy wspomnieć o banku, nie wspominając o negatywnych 

zdarzeniach: na przykład, jeśli bank spodziewa się ekspansji na kraje europejskie i zostaną na niego 

nałożone sankcje, to w każdym artykule na ten temat media najprawdopodobniej przypomną o 

sankcjach, które tylko się pogorszą wizerunek banku w oczach europejskich klientów. Pozytywna 

obecność w przestrzeni informacyjnej może wynikać z komentarzy ekspertów bankowych i 

prognoz dotyczących rozwoju sektora bankowego i gospodarki jako całości. W tym przypadku, 

stale czytając komentarze specjalistów banku w mediach, opinia publiczna będzie miała pozytywny 

wizerunek banku jako aktywnego uczestnika gospodarki, który stale monitoruje sytuację i stara się 

sporządzać prognozy. Jednocześnie media nie będą miały powodu wymieniać negatywnych 
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problemów informacyjnych, które pozytywnie wpłyną na wizerunek banku. 

Wartość firmy jest najbardziej wrażliwym składnikiem wartości niematerialnych i jest ściśle 

powiązana z relacjami biznesowymi banku. Typowe źródła zagrożeń dla reputacji biznesowej 

instytucji kredytowej odzwierciedlają specyfikę jej działalności, w tym: 1) zakłócenia działalności; 

2) naruszenie przez bank przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących działalności 

bankowej; 3) rozbieżność między wartościami norm obowiązkowych a ustalonymi normami; 4) 

relacje ze strukturami przestępczymi, w tym udział w legalizacji dochodów z przestępstwa. Banki 

starają się budować reputację firmy opartą na zaufaniu, jest to progresywny sposób na 

przyciągnięcie klientów. Aby budować relacje oparte na zaufaniu, instytucje finansowe odchodzą 

od zasady tajemnicy, starając się dostarczyć jak najwięcej informacji o sobie w otwartych źródłach. 

Jest to szczególnie ważne w przypadku banków działających na rynkach międzynarodowych (na 

przykład największe banki zaczęły dobrowolnie publikować sprawozdania zgodnie z 

międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), zanim jeszcze stały się 

obowiązkowe). 

Banki komercyjne pracują z przyciągniętymi funduszami ludności, co oznacza, że znajdują 

się w strefie zwiększonej odpowiedzialności i bliskiego interesu publicznego. Dlatego nawet jeden 

błąd może mieć znaczące negatywne konsekwencje dla reputacji biznesowej [10], aż do 

zakończenia działalności. Korzystając z technologii PR, możesz zarządzać swoją reputacją 

biznesową, w większym stopniu zmieniać istniejące stereotypy lub eliminować negatywne nastroje 

emocjonalne ogółu społeczeństwa. Jednym z kanałów udanej promocji marki bankowej są dziś sieci 

społecznościowe. Banki Republiki Białorusi mają już własne konta w sieciach społecznościowych. 

Własna platforma pozwala na bezpośrednią interakcję z klientami, odpowiadanie na ich pytania, 

informowanie o nowych produktach bankowych i promocjach za darmo, przyciąganie nowych 

klientów i zatrzymywanie starych. Częścią strategii marketingowej budowania silnej marki banku 

powinno być oferowanie na rynku nowych atrakcyjnych i innowacyjnych produktów bankowych, 

co pozytywnie wpływa na wizerunek banku jako całości. Ważnymi wskaźnikami działalności 

banku są czynniki wydajności związane bezpośrednio z klientami, takie jak czas oczekiwania w 

kolejce, czas przetwarzania jednego żądania i inne. Poprawa tych wskaźników pozytywnie wpływa 

na reputację biznesową instytucji kredytowej, co prowadzi do poprawy wizerunku banku. Warto 

zauważyć, że jeśli nie zaangażujesz się w zarządzanie marką, nadal będzie powstawał pewien 

wizerunek banku w oczach konsumentów. Ale jeśli utkwi w nim zła reputacja, może to negatywnie 

wpłynąć na pracę banku. W warunkach rynku bankowego, gdy większość banków oferuje w 

przybliżeniu ten sam zestaw usług po podobnych cenach, jego marka może odgrywać kluczową rolę 

dla potencjalnych klientów przy wyborze banku. Jednocześnie, ponieważ większość usług 

bankowych nie ma fizycznego wcielenia, klient w dużej mierze ocenia ich jakość na podstawie 

ogólnego wizerunku banku, który składa się z wielu czynników, od wyglądu i strojów personelu po 

jasność i przejrzystość warunków oferowanych produktów bankowych. Dla założycieli i 

akcjonariuszy banku obecność marki umożliwia uzyskanie dodatkowego zysku. Dla pracowników 

praca w banku o znanej marce zwiększa motywację do pracy i duma z zaangażowania marki - daje 

to bankowi wyjątkowe długoterminowe korzyści, co jest szczególnie ważne na bardzo 

konkurencyjnym rynku usług finansowych. Budowanie marki wymaga inwestycji. Jest to 

długoterminowy składnik aktywów banku. Stworzenie dobrze przemyślanej strategii reputacji może 

znacznie zwiększyć atrakcyjność banku dla docelowych odbiorców, stanowić wiarygodny 

fundament długoterminowej stabilności i funkcjonowania, utrzymywać wysokie pozycje w 

ratingach kredytowych i służyć do przyciągania nowych inwestorów. 
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Aby zidentyfikować czynniki konkurencyjności banku, potrzebna jest skuteczna metoda 

oceny, z których jedną jest analiza SWOT - metoda planowania strategicznego polegająca na 

identyfikacji czynników środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizacji i podzieleniu ich na 

cztery kategorie: 1. Mocne strony (mocne strony). 2. Słabe strony (słabości). 3. Możliwości 

(możliwości). 4. Zagrożenia Mocne strony (S) i słabe strony (W) są czynnikami środowiska 

wewnętrznego obiektu analizy (to znaczy tego, na co sam przedmiot może mieć wpływ); Szanse 

(O) i zagrożenia (T) są czynnikami środowiskowymi (tj. Tymi, które mogą wpływać na obiekt z 

zewnątrz i nie są przez niego kontrolowane) [11, s. 58–63]. 

Tabela 1 

Analiza SWOT banku VTB CJSC (Białoruś) 

 Możliwości: 

1. duży potencjał inwestycyjny (wzrost 

liczby małych i średnich przedsiębiorstw); 

2. obecność nierozwiniętych rodzajów 

usług; 

3. zwiększony popyt na wybrane produkty 

bankowe; 

4. poprawa strategii marketingowej; 

5. motywacja personelu; 

6. korzystne warunki pożyczki w 

porównaniu do konkurentów; 

7. brak konkurentów niektórych rodzajów 

produktów kredytowych; 

8. zmniejszenie liczby banków z powodu 

zaostrzenia przepisów w sektorze 

finansowym. 

9. obecność dużej bazy klientów 

10. minimalny koszt uzyskania pożyczki; 

11. związek długoterminowy 

z pozytywnymi kredytobiorcami; 

12. duża baza klientów. 

13. Budowa kompleksowego systemu oceny 

MES. 

Zagrożenia 

1. niespłacenie 

przeterminowanych pożyczek 

(wzrost przeterminowanych 

długów); 

2. zmiana preferencji klienta; 

3. pojawienie się nowych 

konkurentów; 

4. minimalny czas i pakiet 

dokumentów do uzyskania 

pożyczki od konkurentów; 

5. zmniejszenie liczby 

pozytywnych kredytobiorców; 

6. spadek liczby przyciąganych 

depozytów. 

Mocne strony: 

1. Budowa systemu zarządzania 

wynikami działalności banków 

Grupy VTB; 

2. właściwy system zarządzania 

bankiem (ład korporacyjny); 3. 

Niezawodność banku; 

4. konkurencyjny koszt usług; 

5. koncentrować się na niektórych 

produktach i usługach; 

6. duże doświadczenie w 

pozyskiwaniu i utrzymywaniu 

klientów; 

7. indywidualne podejście do 

każdego klienta; 

8. wysoka jakość usług; 

9. rebranding. 

Wykorzystanie mocnych stron: 

1. nowe technologie wprowadzą system 

samoobsługowy; 

2. intensywna praca z potencjalnymi 

klientami; 3. zwiększenie efektywności sieci 

regionalnej; 

4. kontrola kosztów banku; 

5. rozszerzenie linii produktów. 

Neutralizacja zagrożeń o 

mocnych stronach: 

1. monitorowanie preferencji 

klientów; 

2. Wzmocnienie pracy w celu 

zwiększenia atrakcyjności 

banku; 

3. poprawa systemu szkoleń i 

motywacji personelu; 

4. Zastosowanie nowych 

technologii w ocenie 

kredytobiorcy.  

Słabości: 

1. niska koncentracja na kliencie; 

2. brak alokacji docelowych 

klientów; 

3. słabe monitorowanie 

konkurentów. 

Słabe strony, które mogą zakłócać 

wykorzystanie możliwości: 1. brak 

monitorowania potencjalnych klientów 

zwiększa prawdopodobieństwo ich utraty; 

2. niewystarczające wysiłki na rzecz 

promocji marki. 

Zagrożenia zaostrzone przez 

słabości: 

1. pojawienie się nowych 

banków na rynku; 

2. Brak wysokiej jakości 

kredytobiorców. 

Uwaga - Źródło: opracowanie własne. 
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Autorzy przeprowadzili analizę SWOT banku VTB (Białoruś), który działa na rynku 

Republiki Białorusi od 1996 roku i jest jednym z liderów krajowego sektora bankowego, który ma 

silną pozycję konkurencyjną we wszystkich segmentach rynku usług bankowych. VTB Bank 

zwraca szczególną uwagę na odpowiedzialność społeczną, sponsorowanie, a także rozwój 

korporacyjnego programu charytatywnego „Świat bez łez”. Łączna kwota środków przeznaczonych 

na realizację tego programu wyniosła około 130 000 białoruskich rubli. W ramach tego projektu, 

począwszy od 2008 r., Bank zapewnił ukierunkowane obiekty medyczne w 20 miastach Republiki 

Białorusi. Należy zauważyć, że aktywna praca w środowisku wewnętrznym Banku ma pozytywny 

wpływ na kształtowanie marki banku. W 2019 r. Wprowadzono w życie nowe formy szkolenia 

pracowników i rozwoju: format seminariów internetowych, kursów mistrzowskich, gier 

biznesowych. Specjalistyczne programy związane z rozwijaniem umiejętności sprzedaży, obsługi 

klienta, zarządzania i zarządzania czasem oraz kursów kształcenia na odległość na temat produktów 

bankowych zostały opracowane i wprowadzone do procesu szkolenia. Nowoczesne środowisko 

zewnętrzne każdej organizacji charakteryzuje się szybko zmieniającymi się warunkami, czynnikami 

i zwiększoną konkurencją. Skuteczne działania banku na rynku finansowym w dużej mierze zależą 

od właściwej strategii rozwoju. Pokazuje, jak osiągnąć swoje cele, określa zakres usług 

świadczonych klientom. Tabela 1 pokazuje analizę SWOT banku komercyjnego VTB Bank CJSC 

(Białoruś). 

W wyniku analizy SWOT można zidentyfikować następujące potencjalnie obiecujące 

obszary rozwoju VTB Bank CJSC (Białoruś): 1) potrzeba wdrożenia strategii i struktury bardziej 

zorientowanej na klienta; 2) wzmocnienie pracy nad zyskownością od pozytywnych klientów 

(sprzedaż krzyżowa i obsługa posprzedażna, zintensyfikowana praca z bazą klientów); 3) kontrola 

kosztów banku, sposoby ich obniżania; 4) wdrożenie systemu neutralizacji ryzyka; 5) usprawnienie 

systemu zarządzania; 6) opracowanie strategicznego systemu zarządzania; 7) wprowadzenie 

zautomatyzowanego systemu szkolenia, rozwoju i motywacji pracowników; 8) tworzenie i 

wdrażanie nowych produktów i usług bankowych; 9) kreowanie pozytywnego wizerunku banku. 

Wnioski Poziom konkurencyjności banku determinuje jego zdolność do skutecznego 

funkcjonowania na rynku nowoczesnych usług bankowych w obecnych warunkach ekonomicznych, 

politycznych i społecznych. Konkurencyjność banku to stopień stabilności jego pozycji względem 

głównych konkurentów w ramach istniejącej struktury konkurencyjnego rynku i osiągnięty poprzez 

stworzenie unikalnej wartości produktów i usług bankowych dla klientów poprzez kształtowanie 

pozytywnego wizerunku – marki. Zarządzanie konkurencyjnością jest integralną częścią banku 

komercyjnego. Konkurencyjność banku zależy od czynników wpływających na niego, zarówno 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W ramach tej pracy zidentyfikowano czynniki, które można 

podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Wykorzystując metodologię oceny obecnej 

konkurencyjności VTB Bank CJSC (Białoruś) za pomocą analizy SWOT, możliwe było określenie 

przewag konkurencyjnych i nakreślenie kierunków rozwoju słabości (zatrudnienie bardziej 

wykwalifikowanego personelu, pozyskanie nowych klientów, zwiększenie rentowności ich 

działalności). Ważnymi wskaźnikami działalności banku są czynniki wydajności związane 

bezpośrednio z klientami, takie jak czas oczekiwania w kolejce, czas przetwarzania jednego żądania 

i inne. Poprawa tych wskaźników ma pozytywny wpływ na reputację banku. Warto zauważyć, że 

jeśli nie zaangażujesz się w zarządzanie marką, nadal będzie powstawał pewien wizerunek banku w 

oczach konsumentów. Ale jeśli zostanie mu przypisana zła reputacja, wpłynie to negatywnie na 

pracę banku. Na rynku bankowym, kiedy większość banków oferuje w przybliżeniu ten sam zestaw 

usług po podobnych cenach, marka banku odgrywa kluczową rolę dla potencjalnych klientów. 
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Ponadto, ponieważ większość usług bankowych nie ma fizycznej postaci, klient w dużej mierze 

ocenia ich jakość na podstawie ogólnego wizerunku banku, który składa się z wielu czynników, od 

wyglądu i stroju pracowników po jasność i przejrzystość warunków oferowanych produktów 

bankowych. 
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Abstract: The article analyzes the new marketing opportunities of companies based on the 

analysis of big data. The author suggests developing methods and tools for analyzing big data in the 

marketing activities of companies to make managerial decisions. 

Keywords: digital marketing, marketing strategy, big data, client profile. 

 

Постановка проблемы. В условиях роста конкуренции компании вынуждены 

оптимизировать свою деятельность, а также искать новые маркетинговые возможности для 

поддержания рыночной конкурентоспособности. Любое управленческое решение в 

современном маркетинге основывается на маркетинговой аналитике, которая в свою очередь 

состоит из обработки и анализа большого массива данных. Актуальной проблемой для 

компаний становится правильная обработка и анализ больших массивов данных для 

принятия более точных управленческих решений. 

Формирование цели статьи. Обосновать целесообразность применения новых 

методов анализа больших данных в маркетинговой деятельности компании для принятия 

более точных управленческих решений. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы принятия управленческих 

решений в маркетинговой деятельности компаний исследовали: Акулич И.Л., 

Белоглазов Д.С., Бондарева В.И., Артёмова А.Ю., Гущина Е.Г., Чеботарева С.С., Doole I., 

Lowe R., Loukakou M.D., Membe N.B., Kotler, F.А методы и инструменты анализа больших 

данных в маркетинге исследовали: Авдеева И.Л., Антопольский А.Б., Волкова Ю.С., 

Измалкова С.А., Карлинский В.Л., Tykheev D, Wedel M, Kannan P.K. 

Изложение основного материала исследования. Маркетинг и маркетинговые 

возможности в современных условиях занимают одно из ключевых мест в бизнесе. Все 

исследования в области маркетинга всегда сопряжены с обработкой и анализом большого 

количества информации. Любая компания сегодня располагает разнородными по своей 

структуре и видам данными. Использование технологии больших данных в маркетинге и 

традиционной бизнес-аналитике имеют общие цели. Но основным отличием от   

традиционной бизнес-аналитики, технология анализа больших данных имеет более быструю 

обработку значительных объемов структурированной и неструктурированной информации 

из большого числа источников как накопленной информации, так и поступающей в режиме 

реального времени. Данный анализ осуществляется с помощью существующих адаптивных 

алгоритмов машинного обучения. При этом используемые алгоритмы подвергаются 

постоянным изменениям.  

Интегрируя технологию больших данных со стратегией управления маркетингом, 

компании могут оказать существенное влияние на следующие ключевые области: -

Привлечение клиентов. Большие данные могут дать представление не только о том, кто ваши 

клиенты, но и где они; что они хотят; как и когда они хотят связаться с вами. -Удержание 

клиентов и их лояльность. Большие данные могут помочь вам узнать, что влияет на 

лояльность клиентов и что заставляет их возвращаться снова и снова. -Оптимизация и 

производительность компании. С большими данными вы можете определить оптимальные 

маркетинговые затраты по нескольким каналам, а также постоянно оптимизировать 

маркетинговые программы посредством тестирования, измерения и анализа. 

 Получение качественных и достоверных входящих данных – одна из важных задач 

маркетинга. Под объективной информацией подразумевается информация, не зависящая от 

отдельных личностей или групп, но объективно и содержательно способная быть учтенной в 
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Big Data. Различают две основные категории, в которых структурированные объективные 

данные делятся на машинные и порожденные людьми. Машинные данные включают данные 

автоматических датчиков: датчики, спутниковые снимки; данные цифровых протоколов 

(лог-журналов), которые генерируются серверами, приложениями, веб-сайтами и сетями во 

время их деятельности. Мы наблюдаем появление все более модернизированных 

автоматических датчиков: например “умных часов” или других “умных вещей”, которые 

собирают персонализированную информацию о человеке (геоданные: пройденное 

расстояние ежедневное, маршрут, его любимые места; биоданные: его пульс, температуру в 

течении дня, и многое другое).  

Анализируя машинные данные, которые считываются датчиками, компании, 

использующие технологию больших данных, могут предлагать не только свои 

продукты/услуги, в которых нуждается клиент в данный момент, но и одновременно решать 

проблемы и потребности, которые могут появиться у данного клиента в будущем. Одним из 

эффективных областей применения больших машинных данных может стать 

здравоохранение и медицина. Анализируя данные с электронных медицинских карт, с 

автоматизированных датчиков о состоянии здоровья человека (например фитнес-браслеты, 

смарт-часы), климатические и демографические изменения, компании могут прогнозировать 

развитие болезней в ближайшем и более отдаленном будущем, такие как онкология, 

гипертония, риски от хирургического вмешательства и другое. Использование подобной 

аналитики позволит фармацевтическим компаниям предпринимать превентивные меры и 

предлагать необходимые лекарственные препараты, а также создавать новые лекарственные 

препараты, способствующие предотвращению болезней в будущем.  

Данные, сгенерированные человеком, включают вводные данные, которые люди 

ежедневно генерируют посредством своих гаджетов в сеть. Часть вводной информации 

может содержать структурированную и ценную информацию, такую как имена, возраст, 

электронная почта, адреса. Данные поведения пользователей в интернете (кликовые потоки 

данных). Эта информация может быть учтена, подсчитана, обработана и на ней можно 

построить модель. Вторая часть сгенерированных человеком данных   содержит огромные 

массивы неструктурированной информации: записи, документы, презентации, почта, 

социальные сети (facebook, vk, twitter), сервисы YouTube, Instagram; мессенджеры, 

геоданные, записи разговоров, фотографии, видео, аудио, приложения и многое другое. 

Субъективная информация нередко имеет эмоциональную окраску и предполагает 

субъективное отношение индивидов к товару/услуге, бренду, расположенность к партнеру, 

приятность внешнего вида и голоса партнера и другое. И эта информация более сложна для 

обработки и анализа. 

Растущая популярность социальных сетей является огромным преимуществом для 

маркетинга, так как с их помощью компания максимально приближается к своим конечным 

пользователям. Все социальные сети имеют свои метрики, которые позволяют получить 

следующие показатели для анализа: активность и охват пользователей за период; количество 

лайков, комментариев, просмотров за период; количество показов продуктов/услуг 

компании; количество естественных и платных лайков пользователей; количество людей, 

которым не понравилось предложение. Основная причина, по которой компании используют 

большие данные, заключается в том, чтобы облегчить или улучшить процесс принятия 

управленческие решения.  

На рис. 1, как отмечал Wedel и Kannan, представлена модель принятия 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (13) 2020 

73 

маркетингового решения в современной компании на основе анализа больших данных. В 

центре находится аналитика для принятия маркетингового решения, ключевыми 

источниками которой являются 1) система управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM) и методы, которые способствуют привлечению, удержанию и удовлетворению 

клиентов; 2) персонализация и масштабирование маркетинговых предложений для 

отдельных потребителей, с которыми были достигнуты значительные коммерческие 

результаты; 3) Маркетинг-Mix – методы, модели и алгоритмы, которые поддерживают 

распределение ресурсов для повышения эффективности маркетинговых решений; 4) 

конфиденциальность и безопасность данных. Данные источники способствуют внедрению 

маркетингового анализа в компании, что подразумевает создание структурного 

подразделение по анализу больших данных, а также поиск и подготовка соответствующих 

специалистов.

 
 

 

Рис. 1 Модель принятия маркетингового решения в современной компании на основе 

анализа больших данных [6] 

 

Существуют три ключевые области, в которых использование больших данных в 

сочетании с разумной маркетинговой стратегией могут значительно влиять на результаты 

компании. 

1. Работа с клиентами. Большие данные дают возможность значительно расширить 

базу знаний о клиенте. Одна из проблем маркетинга 10 лет назад заключалась в том, чтобы 

выяснить, кто покупает продукт и как превратить его в клиента. В настоящее время одной из 

задач маркетинга является получить доступ к информации о местоположении, вкусах, 

предпочтениях конкретного человека и подобрать то, что необходимо конкретно ему. 

2. Удержание клиентов и их лояльность. Большие данные также очень важны, когда 

отношения с клиентом уже установлены. Чем больше взаимодействие компании с 

клиентами, тем больше информации о клиенте, и тем больше возможностей у компании 

предоставлять продукт, наиболее соответствующий ожиданиям клиента. 

3. Маркетинговая оптимизация и производительность. Непрерывное тестирование и 
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анализ может помочь не только сократить расходы на маркетинговые затраты, 

оптимизировать расходы между наиболее выгодными каналами [5]. 

Полезным инструментом в маркетинге является обратная связь от клиентов, которая, 

в том числе, генерируется в больших объемах в социальных сетях: посты, фотографии, 

видео, обзоры, комментарии – все это может содержать полезную информацию о брендах, 

продуктах, услугах. Наиболее популярный сервис, содержащий прямые отзывы на 

продукты/услуги является Google Карты. Такая информация позволяет лучше понять своих 

клиентов, создавать персонализированные предложения и предоставлять их клиентам.  

Каждой компании доступны частично бесплатные инструменты анализа больших 

данных, например, как Google Analytics, Яндекс Метрика или Hadoop. Теперь структура 

затрат компании смещается от расходов на лицензионное программное обеспечение к 

повышению знаний и компетенций сотрудников, которые могут работать с большими 

данными. Компании, которые уже оценили роль Big Data в своей деятельности и получают 

от этого хорошую прибыль, стараются привлекать в свой штат специалистов, которые 

занимаются анализом больших данных компании ежедневно. И в связи с этим возникает 

проблема нехватки специалистов в области изучения больших данных. Требования, 

предъявляемые к будущим маркетологам создают ряд проблем для обучения. С одной 

стороны компаниям необходимо развивать знания в области управления маркетинговой 

деятельностью, т.е. готовить маркетинговых аналитиков, которые будут управлять 

инженерами-маркетологами; вести переговоры с внешними поставщиками 

проанализированных данных; правильно формулировать проблемы, цели и задачи; сообщать 

результаты. С другой стороны готовить инженеров-маркетологов и развивать технические 

знания и навыки в следующих областях: управление базами данных, программирование, 

статистика, эконометрическое моделирование. Поэтому компании должны систематически 

инвестировать в обучение своих сотрудников современным навыкам маркетинга [5].  

Использование больших данных в маркетинге ставит все новые вызовы и задачи 

перед компаниям и маркетологами. 

1. Внутрикорпоративная интеграция и связь между отделами. Предоставляя отчеты 

по анализу больших данных, необходимо находить новые способы внутрикорпоративной 

интеграции и взаимодействия, так как внедрение новых маркетинговых стратегий 

подразумевает в том числе изменения в производственном процессе, ценовых стратегиях, 

логистических схемах.  

2. Объединение всех данных, созданных внутри компании, с данными 

генерируемыми вне компании. Поиск способов, позволяющих проводить аналитику в 

реальном времени и предоставлять решения сейчас. 

3. Поиск новых методологий и технологий, которые будут способствовать 

интеграции статистики “малых” и “больших” данных. Поиск ключевых компромиссов, 

которые должны быть реализованы для оценки реалистичных моделей. 

4. Поиск эффективных стратегий и подходов анализа неструктурированных данных 

больших размеров. Сочетание методов машинного обучения (с эконометрическими 

методами для облегчения оценки эффектов от полученных больших данных. Глубокое 

обучение и использование когнитивных вычислительных технологий для расширения 

анализа неструктурированных маркетинговых данных.  

5. Использование полевых экспериментов при получении больших данных, быстрая 

оценка маркетинговых эффектов и обеспечение эффективной операционной деятельности 
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без задержек маркетинговых процессов. Включение в планы использования креативных 

маркетинговых инструментов.  

6. Поиск более быстрых и менее дорогостоящих методов получения и анализа 

персонализированной информации на индивидуальном уровне из больших данных, 

позволяющиих показывать намерения клиентов в режиме реального времени.  

7. Моделирование и прогнозирование эффективности инвестиционных вложений в 

“он-лайн” или “офф-лайн” маркетинговую деятельность. 

8. Наработка глубоких знаний маркетингового моделирования для прогнозирования 

будущих результатов и последствий от тех либо иных маркетинговых решений. Так как 

различные направления маркетинговой деятельности (например: реклама, рекламные акции, 

цена, брендинг) используют различные данные и аналитические требования (например: для 

анализа цен используются одни инструменты, знания и компетенции, для анализа рекламы, 

брендинга - другие), универсальные решения не могут быть эффективны.  

В ходе проведенного исследования автором предлагается комплексный подход 

внедрения анализа больших данных в маркетинговую деятельность компании. С чего 

следует начинать изучение больших данных. В первую очередь компания должна 

определиться с целью – какие реальные проблемы бизнеса хочет решить с помощью 

больших данных. Затем постепенно подбирать те инструменты и средства, с помощью 

которых цель может быть достигнута. Внедрение процесса изучения больших данных в 

компанию необходимо начинать постепенно, “с малого”, так как это очень сложный процесс. 

Необходимо начинать с небольшой области изучения данных: профиль клиента, поведение 

пользователей в социальных сетях, поисковые запросы пользователей, влияние рекламных 

компаний на клиентов и постепенно расширять географию.  

Следующим шагом по внедрению нового маркетингового инструмента является поиск 

компаний своей либо смежных отраслей, которые уже внедрили данный инструмент в свою 

деятельность и могут дать обратную связь по целесообразности его использования. Если 

данного опыта нет в стране, необходимо проанализировать мировой опыт подобного 

внедрения. 

Эффективное использование больших данных компании также невозможно без 

компетентной команды специалистов. Существует несколько путей подготовки команды. 

Компания может попытаться использовать имеющиеся наработанные собственные знания и 

возможности для обучения сотрудников. Лучше всего с этой задачей справятся те 

специалисты, которые обладают знаниями в экономике, маркетинге, информационных 

технологиях, математике, инженерии, психологии, социологии. Второй вариант - нанимать 

готовых специалистов в данной области. Но спрос на данных специалистов растет и затраты 

на оплату труда также возрастают. Третий вариант – частичный либо полный аутсорсинг 

анализа Big Data. Третий вариант наиболее предпочтителен для малых компаний, не 

имеющих достаточных средств для содержания собственного полноценного отдела анализа 

данных.  

Выводы. Таким образом, одним из современных и эффективных инструментов в 

маркетинге является анализ больших данных. Это комплексный метод изучения 

информационных потоков, влияющий напрямую на результаты работы компании в целом. 

Для использования данного инструментария необходимо мобилизация всех имеющихся 

ресурсов в компании: человеческих, инвестиционных, технологических и прочих. Процесс 

внедрения и использования больших данных состоит из следующих этапов: постановка 
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целей; сегментация информации; подбор команды либо аутсорсинг; выбор инфраструктуры; 

усиление внутреннего взаимодействия между отделами в компании. Для поддержания 

рыночной конкурентоспособности, компании должны систематически инвестировать в 

обучение сотрудников современным навыкам маркетинга. Практика показывает, что 

использование больших данных в работе компании увеличивает точность принятия 

управленческих решений, а в маркетинге позволяет создавать профиль каждого клиента и 

предоставлять ему персонализированное предложение в нужном месте и в нужное время. 
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механизмы защиты финансовых посредников, инвестиционная деятельность. 

 

Abstract. Proposals for improving the mechanism of state regulation of the stock market, 

including recommendations for adjusting the current legislation, mechanisms for protecting 

financial intermediaries, and optimization of economic levers of influence on the activities of stock 

market participants in crisis conditions, are scientifically summarized and systematized. 

Recommendations for expanding the range of financial instruments in order to increase investment 

opportunities are substantiated. 

Keywords: financial intermediation, the stock market of Kazakhstan, mechanisms for 

protecting financial intermediaries, investment activities. 

 

Постановка проблемы. В настоящий момент  важной задачей является фоpмиpование 

устойчивой финансовой системы в условиях  pыночной экономики и выход на миpовой 

pынок, а также pазвитие и совеpшенствование  финансового сектоpа Pеспублики Казахстан. 

Стpатегическим шагом в этом напpавлении явилось поэтапное pефоpмиpование финансового 

сектоpа pеспублики. Как известно, состояние pазвитие финансового сектоpа оказывает  

значительное влияние на уpовень экономического pоста стpаны. Одним из долгосpочных  

пpиоpитетов Стpатегии  Казахстана до 2030 года является экономический pост, 

базиpующийся на pазвитой pыночной экономике с высоким уpовнем иностpанных 

инвестиций.   

Анализ последних исследований и публикаций. Вопpосы теоpии и пpактики 

финансового посpедничества на фондовом pынке, его фоpмиpование  в условиях 

пеpеходной экономики  освещаются в исследованиях таких pоссийских ученых, как  

М.Б. Туpковская., В.В. Ковалева., Данилова Т., Дpобышевский С., Козловская А., 

А.Г. Гpязнова, Москвитина В.Н., Сухоpукова Д.В., Власенкова Ю.Б., Стpельцов А.В., 

Баиpова Н.И., Слободина М.Ю., Бондаpева О.А, Ильина Т.Г., Паpусимовой Н.И., 

Туpуев И.Б., Конюховский П.В. и дp. В pаботах казахстанских ученых таких как: 

Адамбековой А.А., Аpыстанова А.К., Аханова С.А., Бейсимбетова И.К., Додонова В.Ю., 

Искакова У.М., Шалгимбаевой Г.Н. и дp. Отдельные теоpетические и научно-пpактические 

аспекты упpавления финансовыми pесуpсами pассмотpены в тpудах казахстанских ученых-

экономистов: Интыкбаевой С.Ж., Ихданова Ж.О., Кенжегузина М.Б., Кошанова А.К., 

Кошеновой Б.А., Мельникова В.Д., Нуpлановой Н.К., Окаева К.О., Pамазанова А.А., 

Хамитова Н.Н. и дpугих были исследованы пpоблемы финансового посpедничества на 

фондовом pынке, также была создана теоpетическая и методологическая база для изучения 

особенностей pазвития данной сфеpы экономики в условиях pынка.  

Формирование целей статьи. На основании теоpетических исследований и анализа 

состояния пpоблем финансового посpедничества на фондовом pынке pазpаботать 

pекомендации по совеpшенствованию функциониpования финансового посpедничества в 

Казахстане в целях повышения эффективности использования финансовых pесуpсов. 

Изложение основного материала исследования. Казахстанский фондовый pынок 

является одним из наиболее потенциально доходных сpеди pазвивающихся и pазвитых 

pынков в силу фундаментальных фактоpов. Основными дpайвеpами казахстанского 

фондового pынка в ближайшие годы станут: возобновление pоста пpибылей коpпоpаций, 

ВВП и инвестиций в экономику стpаны, pост доходов населения, а также высокая 

дивидендная доходность казахстанских акций. С возвpащением довеpия населения к 
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национальной валюте и финансовым учpеждениям и сокpащением доли потpебления в 

pасходах домохозяйств объемы сpедств, напpавляемых населением в упpавляющие 

компании, существенно возpастут (как за счет сбеpежений, так и за счет депозитов в банках 

и денег на pуках у населения). 

Анализ инвестиционной деятельности стpаховых компаний Казахстана показал, что, 

во-пеpвых, наблюдается потpебность стpаховых компаний в новых доступных финансовых 

инстpументах, в связи с чем были pазpаботаны пpедложения по pасшиpению новых 

финансовых инстpументов для инвестиционных вложений стpаховщиков в условиях 

фоpмиpующегося фондового pынка Казахстана, в частности, пpедложены к обpащению 

инвестиционные сеpтификаты и пpедложены вложения стpаховщиков в депозитные 

сеpтификаты. Во-втоpых, стpаховые компании не полностью используют имеющий в их 

pаспоpяжении инвестиционный потенциал. Мы увеpены, что тpансфоpмация стpаховых 

pесуpсов в pеальные инвестиции будет являться положительной и действенной меpой 

воздействия на pынок инвестиций и, соответственно, на pеальный сектоp экономики. 

Pазвитие стpахового pынка Казахстана должно пpедусматpивать дальнейшее pасшиpение 

сфеpы пpименения стpахования в pеальном сектоpе экономики [1]. 

Пpинимая во внимание значение инвестиций для экономики Казахстана, возможность 

использования потенциала стpаховых pесуpсов в пpивлечении долгосpочных инвестиций 

кpайне важна. Пpи этом, возможно, тpансфоpмация стpаховых pезеpвов в pазличные сектоpа 

экономики, будет способствовать дальнейшему pазвитию фондового pынка в Казахстане. 

На казахстанском фондовом pынке наметился устойчивый долгосpочный 

повышающийся тpенд. За последние несколько лет pадикально повысилась пpозpачность и 

надежность инфpастpуктуpы pынка. Усилился контpоль за pынком, и, как следствие, стали 

активно защищаться пpава инвестоpов. Наибольшее пpеимущество в сложившейся ситуации 

будут иметь компании, обладающие «длинными» денежными сpедствами, – инвестиционные 

и пенсионные фонды и стpаховые компании. Pоль стpаховых оpганизаций заключается в 

опосpедованном пpивлечении инвестиций на фондовый pынок, все пpедпосылки для 

активного выхода на котоpый созpели [2]. 

Финансовый кpизис подоpвал довеpие не только к финансовым учpеждениям, но и к 

самим финансам как отpасли хозяйства. 

Согласно же оптимистичным оценкам, знания о финансах и кpедите пеpешли 

кpитическую чеpту, pазделяющую ненаучные и научные воззpения. Так, Нобелевский 

лауpеат 1997 г. Майpон Шульц (Myron Scholes)  получил свою пpемию за моделиpование 

финансовой отpасли. В частности, была опpеделена так называемая «Чеpная фоpмула 

Шульца». Она pазpаботана для установления цены финансовых опционов и деpивативных 

контpактов, а также секьюpитизиpованных низколиквидных активов [3]. 

В ходе совpеменного кpизиса выяснилось, что данная формула «pаботает» и 

позволяет оценить pынок даже пpи низкой его ликвидности. Более того, на основе 

pазpаботок М. Шульца достаточно логично описываются некотоpые кpизисные пpоцессы в 

финансовой сфеpе. В pезультате большая часть совpеменного финансового pынка 

(пpактически вся его пpоизводная составляющая и связанная с секьюpитизацией активов) 

получила теоpетическое обоснование, имеющее пpактическое пpименение – используется в 

аналитической pаботе финансовых консультантов и госудаpственном pегулиpовании. 

Поскольку pынок деpивативов с самого начала pазвивался как междунаpодный, то он 

подчинялся глобальным циклам и хоpошо абсоpбиpовал все национальные колебания. 
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Поэтому данный pынок оказался в эпицентpе совpеменных кpизисных потpясений – 

механизм пеpеpаспpеделения ценных бумаг между стpанами значительно усилил и ускоpил 

pаспpостpанение pыночных пpовалов от США к дpугим стpанам – покупателям 

амеpиканских деpивативов; значительная часть капитала утpатила свою ценность и объем 

pынка сжался [4].  

Наш pынок ценных бумаг начинает игpать все более важную pоль в качестве 

источника пpивлечения инвестиций. Но, в то же вpемя, имеется pяд неpешенных пpоблем, 

котоpые пpепятствуют pазвитию фондового pынка и инвестиционного пpоцесса. 

В пеpвую очеpедь, следует сказать о необходимости pазpаботки госудаpственной 

долгосpочной политики в отношении pынка ценных бумаг, котоpая бы способствовала 

тpансфоpмации сбеpежений в инвестиции. 

Сpавнение с заpубежными стpанами показывает, что объем инвестиций гpаждан в 

инвестиционные и пенсионные фонды еще кpайне мал по сpавнению с уpовнем pазвитых 

стpан. Невелик и кpуг гpаждан, котоpые являются активными участниками фондового pынка. 

Основной пpоблемой финансовых посpедников можно считать тот факт, что пpи 

опpеделенных экономических условиях, особенно в кpизисные пеpиоды, их pоль pезко 

сокpащается. В случае если этот пpоцесс пpиобpетает массовый хаpактеp, то возникает так 

называемая дезинтеpмедитация (desintermediation) [5]. 

Финансовая дезинтеpмедитация - пpоцесс pаспада системы финансового 

посpедничества с пеpеходом к пpямому кpедитованию. Этот пpоцесс может иметь 

pазpушительные последствия для финансовой системы стpаны и ее финансовых pынков, 

если затpагивает всю систему финансовых институтов.  

Пpоведенный анализ деятельности финансовых посpедников в Pеспублике Казахстан 

выявил, что ведущими по показателю активов посpедническими институтами в нашей стpане 

являются банки втоpого уpовня (БВУ), доля котоpых в активах составляет в сpеднем более 

70%, на втоpом месте – пенсионные фонды. 

В Pеспублике также сфоpмиpована институциональная система финансового 

посpедничества, возможности котоpой в полной меpе пока не pеализованы. Одной из пpичин 

является отсутствие активного pынка ценных бумаг. Основная нагpузка в сфеpе 

финансиpования и кpедитования экономики возложена на банковскую систему. В связи с 

этим нашей стpане еще пpедстоит совеpшенствовать собственную модель банковского дела 

и финансового посpедничества для повышения эффективности и своевpеменности 

обеспечения экономики pесуpсами, в том числе и для экономического pоста стpаны. 

На фоне огpаниченности доступа к внешним источникам фондиpования 

отечественный внутpенний pынок заключает в себе потенциал для pоста базы фондиpования 

банков. Повышение довеpия pеального сектоpа к отечественной банковской системе 

позволит напpавить потоки финансово-экономических pесуpсов стpаны чеpез банковский 

сектоp, что будет служить поддеpжкой повышению уpовня кpедитования экономики 

Казахстана. Стабильность банковской системы имеет чpезвычайное значение для 

эффективного осуществления денежно-кpедитной политики стpаны. Банковский сектоp 

является тем каналом, чеpез котоpый пеpедаются импульсы денежно- кpедитного 

pегулиpования всей экономике. 

Для обеспечения стабильного, долгосpочного экономического pоста pекомендуется: 

• Постоянное повышение уpовня pазвития финансовых посpедников в связи с pостом 

тpебований к конкуpентоспособности отечественной финансовой системы до уpовня, 
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сопоставимого с финансовыми системами pазвитых стpан; 

• Пеpеход к новым инстpументам денежно-кpедитного pегулиpования, 

обеспечивающим спpос экономики на деньги, базиpующимся на пополнении ликвидности за 

счет pефинансиpования и объединения банков PК на основе тpебований вpемени к БВУ; 

• Pазpаботка и запуск механизмов, гаpантиpующих оpиентацию денежных потоков 

БВУ на поддеpжку пpоизводства; 

• Понижение ключевой ставки до уpовня сопоставимого с темпом пpиpоста инфляции, 

и пеpеход от усpедненного pегулиpования уpовня ставок к диффеpенциpованному, 

пpедполагающему более высокие ставки по кpаткосpочным инстpументам пpи обеспечении 

доступности кpедита для финансиpования текущих pасходов и более низкие ставки по 

долгосpочным инстpументам, что повысит доступность кpедита для инвестиций; 

• Стимулиpование сбеpежений населения, введение новых фоpм и видов вкладов, 

pазвитие pынка депозитных сеpтификатов и иных меp, напpавленных на удлинение 

пассивной базы банков; 

• Повышение доступности финансовых услуг, создание пpавовых, инфpастpуктуpных 

и администpативных условий для оpганизации сети финансовых институтов на всей 

теppитоpии 

• Pестpуктуpизация и укpепление финансовой системы, совеpшенствование ее 

pегулиpования, контpоль системных pисков [6]. 

Пpоведенный анализ деятельности финансовых посpедников в Pеспублике Казахстан 

выявил, что ведущими по показателю активов посpедническими институтами в нашей стpане 

являются банки втоpого уpовня (БВУ), доля котоpых в активах составляет в сpеднем более 

70%, на втоpом месте – пенсионные фонды. 

Важнейшими пpичинами отсталого pазвития посpедничества на финансовом pынке 

можно выделить: 

1) истоpические пpедпосылки, посpедничество начало pазвиваться только после 

1991 г .; 

2) отсутствие системной законодательной базы для посpедничества, котоpая должна 

пpедусматpивать его пеpспективное pазвитие и совpеменные тенденции; 

3) несовеpшенную госудаpственную поддеpжку по pазвитию посpедничества; 

4) наличие пpизнаков политической, экономической и финансовой кpизисов; 

5) недостаточность опыта в деятельности посpедников и пpеимущество собственных 

интеpесов над госудаpственными; 

6) несовеpшенство pегиональной инфpастpуктуpы, связано с неpавномеpным 

pазмещением pесуpсного потенциала и пpоизводительных сил; 

7) недовеpие населения к посpеднических стpуктуp. 

Особенность финансовых посpедников опpеделяется тем, что их деятельность 

пpоходит в условиях становления и постоянной мобильности pынка. Финансовое 

посpедничество только начинает свое pазвитие, поэтому его состояние на сегодня является 

несовеpшенным, тpебует pешения большого количества задач. 

Пеpвоочеpедной задачей госудаpства должна быть поддеpжка pазвития такого 

финансового посpедничества, будет способствовать быстpому, качественному и надежному 

pазвития финансового pынка. 

Выводы. Таким обpазом, для pазвития функциониpования отечественного pынка 
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необходим комплексный подход, котоpый должен включать: pазpаботку ноpмативно-

пpавовых актов; фоpмиpование благопpиятной сpеды для pазвития pынка посpеднической 

деятельности; осуществление междунаpодного сотpудничества для обмена опытом и 

выполнения соответствующих действий в посpеднической деятельности; создание такого 

механизма действия посpеднических стpуктуp, котоpый способен обеспечить довеpие 

населения к их деятельности. 

Основные цели госудаpственного pегулиpования как указано в Законе о 

госудаpственном pегулиpовании и надзоpе финансового pынка и финансовых оpганизаций, 

остаются пpежними: 

• обеспечение финансовой стабильности финансового pынка и финансовых 

оpганизаций и поддеpжание довеpия к финансовой системе в целом; 

• обеспечение надлежащего уpовня защиты интеpесов потpебителей финансовых 

услуг; 

• создание pавнопpавных условий для деятельности финансовых оpганизаций, 

напpавленных на поддеpжание добpосовестной конкуpенции на финансовом pынке. 

Система госудаpственного pегулиpования финансовых посpедников также 

пpедусматpивает обеспечение надзоpа за деятельностью банков как важнейших финансовых 

посpедников госудаpства. Основная цель, котоpую пpеследует госудаpственное 

pегулиpование банковской деятельности – обеспечение надежной и устойчивой банковской 

системы, способной пpотивостоять финансовым кpизисам, ведущим к поpажению всей 

платежной системы стpаны и системы pаспpеделения кpедитов. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE  

COMMUNAL ENTERPRISE 

 

Анотація. У роботі розглянуто сутність фінансового менеджменту та його роль в 

роботі комунального підприємства. Визначено головну мету та завдання фінансового 

менеджменту. Розглянуто особливості фінансового планування комунального підприємства.  

Досліджено відмінності фінансового менеджменту комунального підприємства. 

Ключові слова: фінанси, фінансові ресурси, фінансовий менеджмент, фінансове 

планування, комунальне підприємство, завдання фінансового менеджменту, мета 

фінансового менеджменту. 

 

Abstract. In the article the essence of financial management and its role in the work of the 

communal enterprise are considered. The main purpose and tasks of financial management are 

determined. The particularity of financial planning of the communal enterprise are considered. The 

differences of financial management of the communal enterprise are investigated. 

Keywords: finance, financial resources, financial management, financial planning, 

communal enterprise, tasks of financial management, purpose of financial management. 

 

Постановка  проблеми. В сучасних нестабільних умовах господарювання кожному 

вітчизняному підприємству, і в тому числі комунальному,  необхідна програма конкретних 

дій яка буде націлена на створення ефективного механізму попередження та мінімізації втрат 

від дій негативних факторів економічної кризи.  

Для комунальних підприємств актуальним стає формування ефективних ринкових 

механізмів господарювання, підвищення рівня обслуговування споживачів комунальних 

послуг, зміцнення матеріально-технічної та фінансової бази, забезпечення прибутковості 

підприємств комунальної власності.  

При цьому одна із головних ролей серед інструментів вирішення вказаних вище 

завдань належить не тільіки державно-приватному партнерству, розробці ефективних 

управлінських рішень органами місцевого самоврядування, раціональному бюджетуванню та 

діагностці фінансового стану комунальних підприємств, але й  фінансовому менеджменту, 

що повинен лежати в основі управління фінансами комунальних підприємств. 

Аналіз  останніх  досліджень і публікацій. У роботах таких науковців, як: Верланов 

Ю.Ю., Віленчук О.М., Дема Д.І., Дорохова Л.М., Осадчук Ю.М., Стойко О.Я. та ін. 
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висвітлено теоретичні аспекти фінансового менеджменту, наведено практичні рекомендації 

щодо впровадження фінансового управління, як  на рівні національної економіки України, 

так й на рівні окремих суб’єктів господарювання.   

Проте поза увагою дослідників залишаються специфічні особливості системи 

управління фінансами комунального підприємства, але в сучасиних умовах політичного, 

економічного та соціального розвитку України питання ефективної діяльності комунальних 

підприємств залишаються актуальними і потребують поглибленої оцінки ролі фінансового 

менеджменту в їхній діяльності. 

Фомулювання цілей статті. Метою статті є дослідження ролі та значення  

фінансового менеджменту в діяльності сучасного комунального підприємства як основи 

прийняття ефективних управлінських рішень в умовах невизначеності, ризику та з 

врахуванням впливу факторів зовнішнього й внутрішнього середовища на фінансові 

результати діяльності підприємства комунального сектору. 

Виклад основного матеріалу. На 01 січня 2020 року в Україні нараховується 13883 

комунальних підприємств, що на 8,1% більше, ніж було на 01 січня 2019 року (12842) та на 

19,2% більше, ніж було на 01 січня 2018 року ( 11640) [3].   

Статистичні дані свідчать про стійку динаміку зростання кількості комунальних 

підприємств у складі юридичних осіб України та посилення ролі місцевого самоврядування у 

розвитку комунального сектору держави, оскільки одне із найважливіших завдань будь-

якого органу місцевого самоврядування полягає в забезпеченні комфортного проживання 

мешканців міста, села, селища, раціональному використанні рухомого й нерухомого майна, 

земельних ділянок та інших ресурсів, що перебувають у комунальній власності.  

Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України орган місцевого 

самоврядування може прийняти рішення про створення комунального підприємства, яке 

буде діяти на основі комунальної власності територіальної громади [1]. 

При цьому комунальне підприємство має переважне право – провадити комерційну 

діяльність. Результатом такої діяльності є одержання підприємством прибутку, частка якого 

потрапляє до місцевого бюджету. 

У загальному фінансовий менеджмент комунального підприємства можна 

представити у вигляді системи раціонального й ефективного використання капіталу, 

механізму управління рухом фінансових ресурсів. 

При цьому, фінансовий менеджмент комунального підприємства, з одного боку, це 

процес керування грошовим обігом, формуванням і використанням фінансових ресурсів 

підприємства, а з другого – це система форм, методів і прийомів, за допомогою яких 

здійснюється управління грошовим обігом і фінансовими ресурсами [5, с. 49-50]. 

Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств полягає в наукових 

принципах, засобах та формах організації грошових відносин підприємства, спрямованих на 

управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять:  

• розроблення і реалізація фінансової політики підприємства;  

• інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства);  

• оцінка інвестиційних проектів і формування «портфеля» інвестицій;  

• поточне фінансове планування та контроль [4, с. 96]. 

Головною метою фінансового менеджменту комунального підприємства є 

забезпечення максимізації його прибутку в поточному і перспективному періоді внаслідок 

підвищення рівня якості та ефективності обслуговування споживачів комунальних послуг, а 
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також ефективний розподіл та використання прибутку як основи подальшого розвитку 

підприємства комунального сектору. 

Для досягнення головної мети фінансового менеджменту керівництву комунального 

підприємства необхідно вирішувати такі основні завдання: 

1. Забезпечувати фінансову стійкість суб'єкта господарювання у процесі його 

розвитку. Це завдання реалізується завдяки формуванню ефективної політики фінансування 

господарської та інвестиційної діяльності господарюючого суб'єкта, оптимізації структури 

його фінансових ресурсів і активів, достатньому рівню самофінансування інвестиційних 

потреб. 

2. Оптимізовувати грошовий обіг і підтримувати постійну платоспроможність 

суб'єкта господарювання. Це завдання вирішується за допомогою ефективного управління 

грошовими потоками підприємства в процесі кругообігу його грошових коштів, 

збалансування обсягів надходження і витрат грошових коштів, підтримки їх ліквідності на 

рівні, що забезпечує постійну платоспроможність. 

3. Забезпечувати максимізацію чистого прибутку за рахунок ефективного управління 

активами підприємства, оптимізацію їх складу і розміру, залучення в господарський обіг 

необхідного обсягу позикових коштів, вибір ефективної податкової та амортизаційної 

політики. 

4. Забезпечувати мінімізацію фінансових ризиків шляхом зменшення рівня їх 

концентрації, диверсифікації видів операційної та фінансової діяльності, використання 

методів уникнення та нейтралізації негативних наслідків господарювання, проведення 

ефективного внутрішнього та зовнішнього страхування. 

Проте не завжди вдасться вирішити вказані завдання у повному обсязі. Наприклад, 

максимізація прибутку будь-якою ціною суперечить таким завданням фінансового 

менеджменту, як мінімізація ризику та забезпечення фінансової стійкості суб'єкта 

господарювання. Компромісне рішення досягається при збалансуванні всієї системи завдань, 

погодженні пріоритетної на певний момент мети з основними стратегічними і тактичними 

завданнями суб'єкта господарської діяльності [6]. 

Можна також представити задачі фінансового менеджементу, як:  

1) розподіл наявних та очікуваних фінансових ресурсів підприємства у часі та по 

фазах операційного циклу і фіскальних періодах;  

2) забезпечення джерел мобілізації фінансових ресурсів.  

Для кожної з названих задач необхідною умовою є фінансове планування, у тому 

числі й стратегічне. В цілому головне у фінансовому менеджменті – правильна постановка 

мети фінансової діяльності об’єкта управління, яка б відповідала фінансовим інтересам 

власників [2, с. 25-26]. 

Реалізація вищеназваних завдань фінансового менеджменту має забезпечити 

посилення конкурентних позицій підприємства на ринку, підвищити ринкову вартість 

підприємства, збільшити рівень прибутковості суб’єкта господарювання за рахунок 

нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції, а отже досягти головної мети 

поставленої власниками підприємства. 

У табл. 1. наведено розширений перелік завдань фінансового менеджменту, 

спрямованих на досягнення його основної мети. 
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Таблиця 1 

Основні мета і завдання фінансового менеджменту* 

Мета 

- максимізація ринкової вартості підприємства (максимізація прибутку) 

Завдання 

1 
Забезпечення формування достатнього об’єму фінансових ресурсів у відповідності із 

задачами розвитку підприємства у майбутньому періоді 

2 
Забезпечення найбільш ефективного розподілу та перерозподілу сформованого об’єму 

фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства 

3 Оптимізація грошового обороту 

4 Забезпечення максимізації прибутку підприємства при очікуваному рівні фінансового ризику 

5 Забезпечення мінімізації рівня ризику при очікуваному рівні прибутку 

6 Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку 

7 
Забезпечення можливостей швидкого реінвестування капіталу при зміні зовнішніх та 

внутрішніх умов здійснення господарської діяльності 

8 
Своєчасне вжиття антикризових заходів з метою запобігання появі кризових ситуацій на 

підприємстві 

* складено авторами на основі  [7, c. 16-18] 

 

Розглянуті завдання фінансового менеджменту тісно взаємопов’язані між собою, хоча 

окремі з них і мають різноплановий характер (наприклад, забезпечення максимізації суми 

прибутку за мінімізації рівня фінансового ризику; забезпечення формування достатнього 

обсягу фінансових ресурсів і постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його 

розвитку). Тому основні завдання фінансового менеджменту повинні реалізовуватись у 

взаємозв'язку та взаємообумовленості [7, с. 18]. 

Розглядаючи фінансовий менеджмент комунального підприємства, в першу чергу 

необхідно зазначити, що його головною особливістю є фінансове забезпечення підприємств 

комунальної власності – це процес планування доходів і витрат, надходження і використання 

фінансових ресурсів комунальних підприємств [5, с. 48]. 

Тут суттєвою відмінністю та додатковою складністю в системі фінансового 

менеджменту комунального підприємства стає фінансове прогнозування та планування.   

Перш ніж отримати затверджений фінансовий план, комунальне підприємство 

повинно надати його  для ознайомлення місцевій раді. Це робиться для того, аби рада внесла 

до нього зауваження і пропозиції, а в подальшому здійснювала контроль за його виконанням, 

могла чітко порівняти планове і поточне використання бюджетних коштів, що передбачені 

на функціонування комунального підприємства. У планах, зазвичай, відображаються 

очікувані фінансові результати комунальних підприємств на наступний рік, отримання 

прибутку та чистого прибутку.  

Коли фінансовий план надходить до місцевої ради, він потрапляє до фінансового 

управління, яке аналізує і порівнює планові показники з показниками минулого року. 

Погоджений проект фінансового плану разом із проектом рішення про його затвердження 

підприємство подає на розгляд виконавчого комітету ради. Також, до розгляду та аналізу 

 фінансових планів комунального підприємства можуть залучатися Державна податкова 

інспекція, фінансова інспекція, інші спеціалісти чи експерти за потребою. 

Таким чином, роль фінансового менеджменту в діяльності комунального 

підприємства полягає в тому, що досягнення поставлених завдань у його роботі стає 

можливим за рахунок прийняття виважених управлінських рішень пов'язаних з 

формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, тобто з кругообігом 

капіталу на підприємстві, управлінням  фінансовими ресурсами підприємства, а також з 
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фінансовими відносинами, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів.  

Висновки. Ефективність управління діяльністю комунального підприємства значною 

мірою визначається рівнем розвитку та забезпечення його фінансового менеджменту. Це 

питання є особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни у сфері 

фінансових та податкових відносин, ускладнюється ринкова ситуація, постійно змінюються 

фатори внутрішнього та  зовнішнього середовищу функціонування комунального 

підприємства. 

Тому важливе місце в управлінні комунальним підприємством відіграє фінансовий 

менеджмент як система раціонального та ефективного управління процесами фінансування 

виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах нестабільного ринкового 

середовища, що супроводжується курсовими коливаннями, інфляційними процесами, 

невизначеністю векторів податкової, бюджетної, грошово-кредитної політики держави на 

перспективу. 

В свою чергу, розуміння ролі, значення та використання можливостей фінансового 

менеджменту комунальними підприємствами дає змогу вирішити питання ефективного 

управління фінансами та в перспективі сприяти забезпеченню їхніх пріоритетних інтересів. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

IMPROVEMENT OF SALES ACTIVITIES TRADE  AND PRODUCTION 

ENTERPRISES 

 

Аннотация. В статье изучено понятие сбыта продукции, описывается его роль в 

деятельности промышленного предприятия. Определены основные элементы сбытовой 

деятельность в современных условиях. Изучены основные этапы сбыта продукции. 

Предоставлены данные исследования, определяющие особенности сбыта продукции на 

промышленном предприятии.  

Ключевые слова: сбыт, управление сбытом, сбытовая деятельность, управленческие 

решения. 

 

Abstract. The article examines the concept of sales, describes its role in the activities of 

industrial enterprises. The main elements of sales activity in modern conditions are defined. The 

main stages of sales are studied. The data of research defining features of sale of production at the 

industrial enterprise are provided. 

Keywords: sales, sales management, sales activities, management decisions. 

 

Сбыт является завершавшей, наиболее ответственной стадией обеспечения 

потребителя продукцией. Он направлен на формирование механизма перемещения от 

производителя до потребителя. 

Под сбытовой деятельностью следует понимать комплекс процедур продвижения 

готовой продукции на рынок (формирование спроса, получение и обработка заказов, 

комплектация и подготовка продукции к отправке покупателям, отгрузка продукции на 

транспортное средство и транспортировка к месту продажи или назначения) и организацию 

расчетов за нее (установление условий и осуществление процедур расчетов с покупателями 

за отгруженную продукцию). Главная цель сбыта – реализация экономического интереса 

производителя (получение предпринимательской прибыли) на основе удовлетворения 

платежеспособного спроса потребителей [3, с.7]. 

Современным предприятиям в процессе управления сбытовой деятельностью 

приходится решать огромное количество задач. Основной из них является увеличение 

прибыли в результате повышения объема продаж. Для того, чтобы достичь эффективности в 

процессе управления сбытовой деятельностью предприятия, необходимо создать такую 

систему управления, которая бы реализовывала цели и стратегии сбыта, ориентированные на 

потребности конечного потребителя [1, с.40].  

Главной целью статьи является предоставление практических рекомендаций 

относительно усовершенствования сбытовой деятельности торгово-производственного 

предприятия, направленных на увеличение прибыли. 

Функционирование современных предприятий в новых экономических условиях 

предусматривает полное преобразование функциональных сфер их деятельности, которая 
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главным образом касается сбыта продукции.  

Создавая систему сбыта и ориентируясь на запросы покупателей, производитель 

приобретает значительное преимущество в конкурентной борьбе. В научных трудах ученых 

в области коммерческой деятельности можно выделить три основных этапа сбыта. 

Содержание каждого из них приведено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Основные этапы сбыта продукции предприятия 

Этап Характеристика 

1. Поиск покупателей информирование, установление контакта; 

работа с новым клиентом; 

формирование портфеля заказов. 

2. Организация проработки и 

выполнение заказов 

заключение соглашения (договору, контракту) и 

выполнение заказов; 

обработка заказов; 

аккумуляция; 

отгрузка и транспортировка товара; 

оплата заказа и изменение владельца товара; 

операции по загрузке и разгрузке товара; 

организация складирования; 

хранение и регулирование товарных запасов; 

упаковка, фасовка. 

3. Этап послепродажного 

обслуживания 

работа с претензиями; 

поддержка взаимоотношений с клиентами; 

продажа дополнительных товаров / сервисов. 

 

Реализация продукции предусматривает использование посредников, вследствие чего 

формируются каналы распределения [2, с.451].  

Выделяют три основных классификационных признака сбытовой деятельности: 

По организации системы сбыта: 

• прямые каналы (непосредственная реализация продукции конкретному 

потребителю); 

• непрямые каналы (использование независимых торговых посредников); 

• комбинированные каналы (использование представительств предприятия). 

В зависимости от количества посредников: 

• интенсивные (большое число оптовых посредников; цель: расширение сбыта, 

приближение товара к потребителю); 

• селективные (ограниченное число посредников; цель: достижение большого 

объема продаж при сохранении контроля над капиталом сбыта); 

• эксклюзивные (один или небольшое число посредников; цель: сохранение 

престижного имиджа) [3, с.5]. 

По уровням и методам: 

• традиционные; 

• вертикальные. 

Объектом исследования является комплексный анализ деятельности ПЧУП 

«Виктория», которое позиционируется как производитель литой алюминиевой посуды на 

территории Беларуси. 

Эффективность функционирования предприятия определена на основе SNW-анализа 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

SNW- анализ деятельности ПЧУП «Виктория» 

Фактор предприятия Значение Весомость Результат 

1. организация производства 

1.1 местонахождение относительно рынка 

сбыта 

+3 0,10 0,3 

1.2 структура управления +2 0,10 0,2 

2. маркетинг 

2.1 место на рынке +1 0,08 0,8 

2.2 маркетинговая концепция -2 0,06 -0,12 

2.3 продвижение -2 0,08 -0,16 

3. персонал 

3.1 структура работников +2 0,08 0,16 

3.2 количественный кадровый состав 0 0,06 0 

3.3 система мотивации персонала +2 0,08 0,16 

4. система сбыта 

4.1 ассортимент продукции +4 0,07 0,28 

4.2 ценовая политика +2 0,05 0,1 

4.3 методы стимулирования сбыта -3 0,08 -0,24 

Всего: 1 0,78 

 

В результате использования SNW- анализа при оценке внешней среды организация 

может устранить свои слабые стороны. Каждый из факторов был количественно оценен от «-

5» (очень плохо) до «+5» (очень хорошо) с помощью метода экспертных оценок. Для 

повышения эффективности проведения исследования были введены взвешивающие 

коэффициенты. Результаты свидетельствуют, что большинство факторов имеют позитивное 

значение. 

ПЧУП «Виктория» стабильно функционирует на рынке, поскольку за последние три 

года рентабельность варьируется от 29 % к почти 41%, что является высоким показателем. 

Основными каналами сбыта предприятия является прямая продажа юридическим и 

физическим лицам.  

Опираясь на результаты SNW- анализа, можно предоставить рекомендации 

относительно усовершенствования сбытовой деятельности предприятия. Предложено первое 

направление развития системы сбыта - усовершенствование в канале прямых продаж 

юридическим лицам. Одной из стратегических задач для ПЧУП «Виктория» является 

увеличение объемов производства основных цехов и подразделений на 25%. Эта задача 

требует обработки большого объема данных о потенциальных и текущих потребителях, а 

также основных аспектах их взаимодействия. Для решения данной задачи актуальным и 

эффективным является внедрение на предприятии профессиональной CRM - системы, 

которая является современной информационной технологией в вопросе управления 

взаимодействием с клиентами.  

Временные расходы персонала на выполнение действий, необходимых для работы с 

потребителем, при применении CRM-системы сократится на 20-30%. Поэтому сотрудники 

при той же численности выполнят больший объем работы, а, следовательно, смогут за то же 

время обработать большее количество потребителей и заработать пропорционально 

большую прибыль (табл. 3). 
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Таблица 3 

Экономические эффекты от внедрения CRM-системы в ПЧУП «Виктория» 

Экономический эффект Значение, % 

Увеличение объема продаж 5-10 

Снижение производственных и операционных расходов 10 

Уменьшение складских запасов 10 

Снижение операционных и управленческих расходов 15-20 

Экономия оборотных средств 3-5 

Уменьшение цикла реализации продукции 25-30 

Снижение коммерческих расходов 30-35 

Уменьшение дебиторской задолженности 10-15 

 

Эффективность внедрения CRM-системы очевидна. Прежде всего, значительную роль 

играет сокращение уровня товарных запасов. Вторым важным критерием является рост 

продаж за счет возможности предоставления потребителю разных каналов продаж и 

предложений интересных ему сопутствующих товаров, исходя из «истории» покупок. 

Третий важный критерий - повышение эффективности самих операций, которая достигается 

за счет сокращения времени транзакций, от заказа до принятия и отгрузки товара. Четвертым 

фактором является снижение операционных расходов. 

Следовательно, были выявлены резервы роста эффективности сбытовой деятельности 

ПЧУП «Виктория» и предложены рекомендации относительно ее усовершенствования по 

существующим каналам сбыта. Проведенный экономический анализ показал высокую 

эффективность от предложенных рекомендаций, который заключается в дополнительном 

увеличении чистой дисконтированной прибыли. Основные теоретические положения и 

выводы исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения вопросов, 

связанных с организацией текущей производственной деятельности производственного 

предприятия и усовершенствованием сбытовой деятельности. 
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ПРЯМОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

DIRECT TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND WAYS TO 

IMPROVE 

 

Аннотация: Среди экономических рычагов, при помощи которых государство 

воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. Налоги играют 

одну из главных ролей в обеспечении экономического роста страны, способствуют 

структурным изменениям в реальном секторе экономики, ускоренному развитию отдельных 

отраслей промышленности, влияют на выработку инвестиционной стратегии и расширение 

внешнеэкономической деятельности государства. Основным предназначением налогов 

является удовлетворение финансовых потребностей государства. Прямые налоги и сборы в 

консолидированном бюджете РФ занимают наибольший удельный вес, так как формирует 

основную  группу налогов уплачиваемых в федеральный бюджет РФ и образующих 

«главный» фонд денежных средств государства.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что прямое налогообложение в РФ, как 

и другие формы, имеет свои особенности; положительные и отрицательные стороны. При 

этом все сферы предпринимательской деятельности в РФ попадают под уплату прямых 

налогов и, следовательно, прямое налогообложение нуждается в глубоком и детальном 

исследовании и анализе. Кроме того, изучения прямых налогов заключается в том, что чем 

более значителен удельный вес прямых налогов в структуре бюджетов, тем более 

индустриально развита страна. Подобное суждение не объективно в условиях российской 

экономики. 

Прямое налогообложение в странах с развитой экономикой является превалирующим 

и продолжает развиваться. Налоговая система должна быть построена таким образом, чтобы 

в период экономического подъема без текущего изменения ставок увеличивалась бы 

налоговая нагрузка и величина налоговых поступлений. В период спада, наоборот, налоговая 

нагрузка и объем налоговых изъятий должны заметно уменьшаться.  

Ключевые слова: прямые налоги, виды налогов, налоговая система, налоговое 

регулирование. 

 

Abstract: Among the economic levers by which the state affects the market economy, an 

important place is given to taxes. Taxes play one of the main roles in ensuring the economic growth 

of the country, contribute to structural changes in the real sector of the economy, accelerated 
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development of individual industries, affect the development of investment strategies and the 

expansion of foreign economic activity of the state. The main purpose of taxes is to meet the 

financial needs of the state. 

Direct taxes and fees in the consolidated budget of the Russian Federation occupy the largest 

share, since they form the main group of taxes paid to the federal budget of the Russian Federation 

and form the “main” state fund of funds. 

The relevance of the study is due to the fact that direct taxation in the Russian Federation, 

like other forms, has its own characteristics; positive and negative sides. At the same time, all areas 

of entrepreneurial activity in the Russian Federation are subject to direct taxes and, therefore, direct 

taxation requires in-depth and detailed research and analysis. In addition, the study of direct taxes is 

that the more significant the proportion of direct taxes in the structure of budgets, the more 

industrialized the country. Such a judgment is not objective in the conditions of the Russian 

economy. 

Direct taxation in advanced economies is prevailing and continues to evolve. The tax system 

should be built in such a way that during the period of economic recovery without a current change 

in rates, the tax burden and the amount of tax revenues would increase. In a recession, on the 

contrary, the tax burden and the amount of tax exemptions should decrease markedly. 

Key words: direct taxes, types of taxes, tax system, tax regulation. 

 

Постановка проблемы. Все налоги и сборы, существующие в российской налоговой 

системе, группируются по разным признакам. Наиболее крупной классификационной 

группой признается разделение налогов и сборов на косвенные и прямые. Под прямыми 

налогами и сборами принято понимать налоги и сборы, для которых плательщиком 

выступает тот же субъект, которому принадлежит объект налогообложения. Прямые налоги 

и сборы взимаются либо с дохода, либо с имущества.  

Общепризнано, что страна, где преобладают прямые налоги и сборы над косвенными, 

развитая, и наоборот. Прямые налоги и сборы регулируются налоговым законодательством 

РФ. К ним относятся:  

1. Налог на доходы физических лиц; 

2. Налог на прибыль организаций; 

3. Налог на добычу полезных ископаемых; 

4. Водный налог; 

5. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов; 

6. Государственная пошлина; 

7. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья; 

8. Налог на имущество организаций; 

9. Налог на игорный бизнес; 

10. Транспортный налог; 

11. Земельный налог; 

12. Налог на имущество физических лиц. 

Кроме того, с мая 2018 года система прямых налогов и сборов дополнена курортным 

сбором (тринадцатый прямой налоговый платеж), который взимается в отдельных субъектах 

РФ. 

Целью данной статьи является изучение проблем прямого налогообложения и поиск 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299963/e1bdc5405d9567b215b64b198464590b24f76344/#dst15810
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путей совершенствования 

Действующая налоговая система России является одной из главных элементов 

рыночной экономики. Она выступает серьезным инструментом воздействия государства на 

развитие хозяйства, определение приоритетов экономического и социального развития.   

Изложение основного материала. Практика показала, что акцент на чисто 

фискальную функцию налоговой системы необоснован, поскольку «обирая» плательщика, 

налоги приводят к финансовой несостоятельности, сужая тем самым налогооблагаемую базу 

и уменьшая налоговую массу.  

Как отмечалось, прямые налоги и сборы – это платежи, взимаемые государством 

непосредственно с доходов или имущества плательщика. Они прямо пропорциональны 

платежеспособности лица (плательщика). Преимущество прямых налогов состоит в том, что 

их легче приспособить к определенным условиям, например, к доходу. Прямые налоги 

трудно перенести на потребителя. В их числе наиболее легко администрируемы 

имущественные налоги.  

Несмотря на то, что поступления по прямым налогам и сборам имеют положительную 

динамику в российской бюджетной системе, в действующей налоговой практике имеются 

проблемы, решение которых поспособствует повышению налоговой составляющей.  

Проблемы по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц 

связаны с сокрытием прибыли и доходов организаций и физлиц, что спровоцировано 

высоким налоговым бременем. Относительно налога на доходы физических лиц следует 

также отметить, что установлены низкие размеры стандартного вычета на детей. Кроме того, 

возникает вопрос: почему не предоставляются налоговые вычеты на самого работника и 

почему облагается налогом МРОТ? 

Имеются проблемы и по имущественным налогам в части определения их налоговой 

базы. Не точно установлена инвентаризационная или кадастровая стоимость объектов 

имущества. Причем, инвентаризационная стоимость гораздо ниже кадастровой стоимости. 

Существуют проблемы с наполняемостью информационной базы по объектам имущества, 

отдельные сведения по собственникам имущества не совпадают, устаревают.  

Как известно, Россия богата природными ресурсами (нефть, газ, металлы). Доля 

налогов в системе пользование природными ресурсами значительна в доходах бюджетов 

бюджетной системы РФ. Но вместе с тем по ним существует целый ряд проблем, требующих 

решения. Чаще всего это касается противоречий действующего законодательства, в том 

числе налогового. Так, например, не устранены явные противоречия между отдельными 

нормами Водного кодекса РФ и ФЗ «О плате за пользование водными объектами». Более 

того, по НДПИ достаточно сложен порядок его исчисления и администрирования.  

Что касается госпошлины, то проблемы тут связаны с высокими тарифами. По 

отдельным видам юридически значимых действий значатся высокие тарифы. В 2015 году 

тарифы по госпошлине были повышены впервые за долгое время. Сейчас огромное 

количество услуг выполняются МФЦ (место регистрации, приема, выдачи документов 

гражданам и организациям при предоставлении услуг), в связи с чем и были увеличены 

тарифы по госпошлине.  

В настоящее время прямые налоги составляют основу налоговых систем государств с 

развитой рыночной экономикой, т.к. они имеют ряд преимуществ по сравнению с 

косвенными видами налогов.  

Основные преимущества прямого налогообложения состоят в следующем:  
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• Экономические преимущества – прямые налоги и сборы дают возможность 

установить прямую зависимость между доходами плательщика и его платежами в бюджет.  

• Регулирующие преимущества - в странах с развитой рыночной экономикой прямое 

налогообложение является важным финансовым рычагом регулирования экономических 

процессов (инвестиций, накопления капитала, совокупного потребления, деловой активности 

и т. д.).  

• Социальные преимущества – прямые налоги способствуют распределению 

налогового бремени так, что большие налоговые расходы имеют те члены общества, у 

которых наиболее высокие доходы. Такой принцип налогообложения большинством 

экономистов мира считается наиболее справедливым. 

Однако следует отметить и пробелы прямых налогов и сборов: 

• Организационные – прямая форма налогообложения требует сложного механизма 

взимания налогов, т.к. связана с достаточно сложной методикой ведения бухучета и 

отчетности.  

• Контрольные – контроль за поступлением прямых налогов и сборов требует 

существенного расширения налогового аппарата и разработки современных методов учета и 

контроля плательщиков.  

• Административные – прямые налоги и сборы связаны с возможностью уклонения 

от уплаты налогов, сборов из-за несовершенства финансового контроля и наличия 

коммерческой тайны.  

• Бюджетные – прямое налогообложение требует определенного развития рыночных 

отношений, т.к. только в условиях реального рынка может формироваться реальная 

рыночная цена, а, следовательно, и реальные доходы (прибыль), однако с такой же 

вероятностью могут иметь место и убытки. Поэтому прямые налоги и сборы не могут 

являться стабильным источником доходов бюджета, особенно в период экономического 

кризиса. В бюджетном отношении преимущество прямых налогов и сборов состоит в том, 

что они обеспечивают большую определенность и устойчивость бюджета.  

Поступления прямых налогов и сборов отличаются также большей регулярностью, 

нежели косвенных налогов и сборов, т.к. они взимаются с заранее оцененных имущества и 

доходов. 

К общим проблемам прямых налогов и сборов можно отнести уклонение от их 

уплаты, а также пробелы в части законодательства и администрирования. 

Обозначенные нами выше актуальные проблемы по прямым налогам и сборам 

требуют решения. Для устранения существенных недостатков в сфере прямого 

налогообложения, в первую очередь, предлагаем усилить институт налогового 

администрирования и контроля доходов граждан и прибыли предприятий с целью выявления 

необлагаемых доходов и прибыли. Считаем справедливым внедрить стандартный налоговый 

вычет на каждого работника в размере установленной суммы потребительской корзины. В 

связи с высоким налоговым гнетом, предлагаем сократить налоговое бремя по налогу на 

прибыль организаций для отдельных хозяйствующих субъектов (например, для вновь 

созданных предприятий). 

Проведенный нами анализ прямых налогов и сборов показал, что удельный вес 

налогов на имущество в сумме доходов бюджетов субъектов остается незначительным. Это 

обусловлено описанными нами выше проблемами. Для их решения предлагаем применить 

усиленные меры администрирования и контроля по объектам имущества; пересмотреть 
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льготируемые категории плательщиков; создать полный и точный реестр госкадастра по 

учету имущества с установлением стоимости; уточнить и откорректировать нормы 

законодательства в части имущества с целью исключения противоречий одной нормы 

законодательстве другой. Так, по земельному налогообложению законодательство должно 

совпадать с Земельным кодексом, Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и другими 

нормативно-правовыми актами; привести в порядок сведения по плательщикам и объектам 

налогообложения во всех взаимодействующих государственных органах.  

По прямым налогам и сборам в системе природопользования также следует 

откорректировать нормативно-законодательную базу. Нуждается в корректировке ФЗ «О 

недрах» в связи с принятием главы 26 НК РФ о НДПИ, в которой устранено даже 

упоминание о надобности выделения средств на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы. Предлагаем совершенствовать механизм природопользования с целью расширения 

перечня видов природных ресурсов, используемых на платной основе; откорректировать 

нормы законодательства в области налогообложения природопользования; упростить 

порядок взимания НДПИ; установить рациональное природопользование. Важно учесть, что 

базой для установления платежей и использование других инструментов в сфере 

природопользования должна стать экономическая оценка природных ресурсов, 

обеспечивающая комплексный учет качественных и количественных характеристик этих 

ресурсов при обязательном создании финансово-экономических условий их охраны и 

воспроизводства.  

Как очевидно, по всем прямым налогам и сборам важно совершенствовать именно 

законодательную базу. Хотя ежегодно вносятся коррективы в него, приведем отдельные из 

них.  

По налогу на доходы физических лиц при составлении 2-НДФЛ за 2018 год 

применяли новый бланк. Главное изменение: для налоговой инспекции и для работников 

применяются разные бланки. Форма, которую сдают в налоговую инспекцию, сохранила 

сокращенное название «2-НДФЛ». У второй формы краткого наименования нет - только 

полное название: «Справка о доходах и суммах налога физического лица». Новые справки 

выдавались за периоды, начиная с 2018 года. Если работник просит справку за 2017 год, 

заполнять ее по прежней форме. Предприниматели и лица, состоящие на общем режиме 

налогообложения, будут отчитываться о своих доходах за 2018 год по новой форме 3-НДФЛ. 

В новом бланке перераспределили сведения и удалили некоторые строки. В итоге 

получилось 13 листов вместо 20. С 2019 года к доходам в виде дивидендов приравнена 

разница между доходом, который получен при выходе из компании или при ее ликвидации, 

и расходами на приобретение акций, долей, паев. Более того, с 28 января освобождение от 

штрафа для добросовестных НДФЛ-агентов закрепят в НК РФ. Налоговых агентов освободят 

от ответственности за несвоевременное перечисление налога, если одновременно 

выполняются следующие условия: расчет по налогу представлен вовремя; в нем в полном 

объеме отражено все, что требуется, нет ошибок, которые ведут к занижению налога; налог и 

пени перечислены до того, как налоговики узнали о просрочке или назначили выездную 

проверку.  

С 1 января 2019 года в расходах на оплату труда разрешили учитывать «отпускные» 

затраты: на проезд; проживание и питание, если оно включено в стоимость; санаторно-

курортное обслуживание; экскурсии (это касается налога на прибыль организаций). Минфин 

разъяснил, что для учета затрат нужен договор между работодателем и туроператором или 
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турагентом. Если организация заключила договор напрямую с исполнителем услуг, 

например с отелем, учесть расходы нельзя. Путевку можно приобрести для работников, их 

супругов, родителей, а также детей или подопечных в возрасте до 18 лет (если они учатся по 

очной форме – до 24 лет). Затраты нормируются, но не более 50 тыс. руб. в год на каждого 

туриста. При этом общая сумма затрат организации на путевки, ДМС и оплату медуслуг 

работникам не должна превысить 6% от суммы расходов на оплату труда. Теперь что 

касается ставок по налогу на прибыль организаций. Раньше регионы по своему желанию 

могли вводить ставки налога на прибыль, поступающего в их бюджеты, ниже 17%. С 2019 

года действует ограничение: принимать законы о новом снижении ставки можно, только 

если на это указано в НК РФ (например, для резидентов ОЭЗ). Пониженные ставки, которые 

были введены до 3 сентября 2018 года, действуют максимум до конца 2022 года. Но регион 

может передумать и поднять их раньше. Если срок действия льготы закончится, например, 

31 декабря 2019 года, то по решению региона допустимо продлить ее на 3 года. Минфин 

различает продление действия льготы и ее введение. Если льгот нет, то в федеральный 

бюджет необходимо зачислять сумму налога на прибыль, исчисленную по ставке 3%, в 

бюджеты субъектов РФ - по ставке 17%. Это распределение, временно введенное с 2017 

года, продлили до 2024 года включительно. 

В апреле 2019 года по налогу на добычу полезных ископаемых декларацию за март 

нужно сдавать по новой форме. Большинство изменений в бланке незначительные – 

например, заменили штрихкоды. Однако есть и существенные моменты. С 2019 года нельзя 

применять вычет по транспортному налогу в размере платы за вред, который дорогам 

федерального значения причиняют большегрузы - автомобили с разрешенной максимальной 

массой свыше 12 т. Кроме того, им нужно не только считать, но и платить авансовые 

платежи по транспортному налогу. 

Важно отметить, что теперь за движимое имущество не надо платить налог. С 2019 

года налог на имущество надо платить только по недвижимости. Движимое имущество 

перестало быть объектом обложения независимо от того, подпадало ли оно под льготу 

раньше. В прошлом году каждый регион сам решал вопрос о налоге с движимого имущества, 

которое до 2018 года подпадало под федеральную льготу.  Кроме того, по общему правилу 

измененная кадастровая стоимость применяется при расчете налога на имущество за 

будущие годы, но в некоторых случаях возможен пересчет внесенных платежей. С 1 января 

2019 года эти исключения скорректировали. 

С начала текущего года при изменении характеристик объекта налог на имущество 

считают по новой кадастровой стоимости со дня внесения сведений в ЕГРН. Таким образом, 

по старой оценке налог нужно платить за полные месяцы с начала года до изменения 

стоимости, по новой оценке - с изменения и до конца года. Месяц считается полным, если 

право собственности возникло не позднее 15-го числа или прекратилось после 15-го числа. 

Земельный налог можно пересчитать за все периоды, когда применялась прежняя 

стоимость, если в 2019 году кадастровая стоимость: изменилась из-за исправления 

технической ошибки о величине кадастровой стоимости; уменьшилась из-за исправления 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; изменилась из-за решения 

комиссии или суда об установлении рыночной стоимости; уменьшилась из-за решения 

комиссии или суда, подтвердивших недостоверность сведений. Прежде правила были такие: 

при изменении стоимости из-за решения комиссии или суда налог можно было пересчитать 

начиная с года, когда подано заявление об оспаривании; при изменении стоимости из-за 
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исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, налог 

пересчитывали за все периоды, когда применялась прежняя стоимость. 

Нами приведены лишь отдельные изменения налогового законодательство РФ, 

которые вступили в силу с января 2019 года. Мы не считаем справедливым вносить в 

налоговое законодательство каждый год коррективы. Поскольку на практике 

многочисленные и регулярные изменения не оправдываются. 

Таким образом, прямые налоги и сборы являются серьезным источником доходов 

государства. Они имеют ряд достоинств: прямые налоги и сборы напрямую платят лица, 

имеющие доход или имущество, а не конечный потребитель, как в косвенном 

налогообложении; быстрее поступают в бюджетную систему РФ в отличие от косвенных 

налогов; наиболее просто администрируемы. Кроме того, следует наблюдать за 

соотношением между косвенными налогами и прямыми налогами в сторону увеличения 

доли последних до 60% в общем объеме налоговых доходов.  

Выводы. В целом для стабильного и динамичного развития прямых налогов и сборов 

предлагаем ужесточить меры налогового администрирования и контроля; совершенствовать 

отдельные нормы законодательства; упростить порядок исчисления и взимания по 

некоторым прямым налогам и сборам; наполнить и уточнить информационную базу по 

прямым налогам и сборам; выявить неучтенные объекты и в принудительном порядке 

поставить на учет; выявить скрытые доходы и прибыль организаций и физических лиц; 

определить налоговую базу по имущественным налогам.  

Проведение таких мероприятий заметно укрепит поступления по исследуемым 

налоговым платежам. В первую очередь, предлагаем обратить внимание на имущественные 

налоги, повысить их роль, поскольку именно эти налоги менее значительны по объему 

поступлений в доходах бюджетов бюджетной системы. В свою очередь, важнейшими в 

числе прямых налогов и сборов выступают: налог на добычу полезных ископаемых, налог на 

доходы физических лиц; налог на прибыль организаций, что подтвердил проведенный 

системный анализ.  
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Аннотация. В статье рассматривается изменение роли сельского хозяйства 

Республики Беларусь и его финансирования поэтапно начиная с 1996 года до настоящего 

времени  в рамках государственных программ. Сельское хозяйство постепенно превращается 

в аграрный бизнес, меняются подходы и оптимизируется его финансирование из 

государственного бюджета.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрный бизнес, финансирование, Республика 

Беларусь, государственная программа. 

 

Abstract.  The article discusses the changing role of agriculture of the Republic of Belarus 

and its financing in stages from 1996 to the present in the framework of state programs. Agriculture 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36285474
https://elibrary.ru/item.asp?id=36285474
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36285464
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36285464
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36285464&selid=36285474
https://elibrary.ru/item.asp?id=36350791
https://elibrary.ru/item.asp?id=36350791
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36350786
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36350786
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36350786&selid=36350791
https://elibrary.ru/item.asp?id=35073462
https://elibrary.ru/item.asp?id=35073462
https://elibrary.ru/item.asp?id=35073386
https://elibrary.ru/item.asp?id=35073386
https://elibrary.ru/item.asp?id=32843384
https://elibrary.ru/item.asp?id=32843384
https://elibrary.ru/item.asp?id=32843172
https://elibrary.ru/item.asp?id=36261591
https://elibrary.ru/item.asp?id=36261591
https://elibrary.ru/item.asp?id=35726982
https://elibrary.ru/item.asp?id=35726982
https://elibrary.ru/item.asp?id=32463005
https://elibrary.ru/item.asp?id=32463005
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832824
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832824&selid=32463005
https://elibrary.ru/item.asp?id=35180070
https://elibrary.ru/item.asp?id=35180070
https://elibrary.ru/item.asp?id=35179849
https://elibrary.ru/item.asp?id=35179849
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582843
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582843
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582843


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (13) 2020 

99 

is gradually turning into an agricultural business, approaches are changing and its financing from 

the state budget is being optimized. 

Key words: agriculture, agricultural business, financing, Republic of Belarus, state 

program. 

 

Постановка проблемы. Сельское хозяйство традиционно играет важную роль в 

национальной экономике, обеспечивая продовольственную безопасность, экспорт 

продукции, занятость в сельской местности и т.д. [9] Вместе с тем, роль сельского хозяйства 

в настоящее время изменяется, что связано с возникающими продовольственными кризисами 

[11], экономическими региональными интеграционными процессами [4,8]. Представляется, 

что вместе с изменением роли и значения этой отрасли в экономике, меняется и его 

финансирование.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследователи, занимающиеся 

проблематикой развития сельского хозяйства, все чаще задумываются о месте и роли 

сельского хозяйства в современной экономике и необходимости его соответствующего 

финансирования, в т.ч. за счет государственного бюджета. Сельское хозяйство 

рассматривается не просто как фактор стабилизации (дестабилизации) темпов 

экономического роста в государстве [2], но как «базовая отрасль экономики» [1, С.3].  

Авторы опираются не только на традиционные его функции, но и выделяют 

тенденции развития сельского хозяйства в XXI веке.  Среди них увеличение объемов 

глобальной торговли сельскохозяйственной продукцией и изменение ее структуры, 

снижение плодородия почв и дефицит воды, увеличение международных инвестиций в 

сельское хозяйство и т.д. [3]. 

Авторы современных исследований выделяют ряд факторов, которые будут влиять в 

будущем на развитие сельского хозяйства. Среди них изменение климата [5], меняющиеся 

установки и предпочтения потребителей, изменения в цепочке распределения добавленной 

стоимости [15] и другие. 

Формулирование целей. Целью данной статьи является ретроспективный анализ задач 

развития сельского хозяйства Республики Беларусь в рамках государственных программ с 

1996 по настоящее время и определение динамики объемов финансирования, выделяемых на 

сельское хозяйство в рамках реализуемых мероприятий. 

Изложение основного материала исследования. Развитие сельского хозяйства в 

Республике Беларусь последовательно происходит в рамках мероприятий государственных 

программ. На наш взгляд, можно выделить следующие этапы развития сельского хозяйства в 

Республике Беларусь с 1996 по 2020 годы (рис.1). 

На первом этапе развития сельского хозяйства (1996-2000 годы) происходило 

реформирование субъектов хозяйствования АПК и их организационное становление.  На 

базе ряда колхозов и совхозов создавались новые организационно-правовые формы 

(коллективно-долевые сельскохозяйственные предприятия, акционерные общества, 

агрофирмы и другие формирования). 
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Рис. 1. Этапы развития сельского хозяйства Республики Беларусь в рамках 

государственных программ 

Источник: собственная разработка 

 

На втором этапе (2001-2005) происходило формирование эффективной системы 

хозяйствования для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и 

гарантирования продовольственной безопасности Республики Беларусь [12]. 

Для этого предусматривалось задействовать резервы для расширенного 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции; наращивание объемов производства и 

сбыта сельскохозяйственной продукции (как внутри страны, так и за рубежом) на основе 

интенсивных методов хозяйствования; создание условий для развития социальной 

инфраструктуры села. 

На этом этапе происходило совершенствование системы хозяйствования на всех 

уровнях управления АПК, технико-технологическое переоснащение сельскохозяйственного 

производства, увеличение объемов жилищного строительства на селе и повышение уровня 

научного обеспечения АПК. 

На третьем этапе (2005-2010) происходило возрождение и развитие 2-х сфер села: 

производственной и социальной. По первому направлению создавались условия для 

производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в достаточных объемах 

для внутреннего рынка и экспорта. По второму направлению предусматривалось повышение 

доходов сельского населения, создание основ для престижности проживания в сельской 

местности и улучшения демографической ситуации на селе [7].  

В общей сумме расходов на реализацию запланированных мероприятий  (69,8 трлн. 

рублей в ценах 2005 года) наибольшую долю планировалось привлечь за счет собственных 

средств организаций и учреждений – 45,1%. За счет бюджетных средств – 36,2%; кредитных 
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ресурсов – 14,0%; инновационных фондов министерств и других органов управления – 2,7%; 

средств инвесторов - 1,9. При этом наибольшая доля расходов приходилась на развитие 

производственной сферы – 53395,1 млрд. руб. (76,5% от общего финансирования), на 

развитие социальной сферы села – 16424,0 млрд. руб. (23,5%) [13]. 

На четвертом этапе (2011-2015) обеспечивалась сбалансированность внутреннего 

продовольственного рынка, наращивался экспортный потенциал, достигалась устойчивость 

социально-экономического развития села на основе повышения экономической 

эффективности АПК, развития предпринимательской инициативы, привлечения и 

рационального использования инвестиций. 

На этом этапе создавался комплекс условий для мотивированного, эффективного и 

беспрепятственного хозяйствования субъектов в сельской местности, в т.ч. за счет 

государственно-частного партнерства, стимулирования привлечения инвестиций, развития 

предпринимательства, стимулирования развития крупнотоварного производства, создания 

кооперативно-интеграционных формирований, поддержки малых форм хозяйствования, 

технического и технологического переоснащения АПК, совершенствования кадрового и 

научного обеспечения АПК, формирования возможностей для укрепления престижности 

проживания в сельской местности, в т.ч. за счет создания агрогородков и обеспечения 

социальными стандартами проживающего в них населения. 

Общая сумма бюджетных расходов на реализацию запланированных мероприятий с 

учетом оптимизации объемов финансирования составило 29765,52 млрд. рублей, в том числе 

на: развитие АПК 27022,78 млрд. руб. (90,8%), развитие социальной сферы – 2742,74 млрд. 

руб. (9,2%). Всего из республиканского бюджета выделялось 14200,32 млрд. руб., из местных 

бюджетов 15511,65 млрд. руб., из фонда универсального обслуживания Минсвязи – 53,55 

млрд. руб. [14]. 

На этом этапе происходило совершенствование государственного регулирования и 

поддержки развития АПК для решения финансово-экономических проблем 

сельскохозяйственного производства, развитие обрабатывающей промышленности и ВЭД в 

АПК, а также реализация масштабных мероприятий по развитию социальной сферы села 

(строительство жилья, развитие электроэнергетики и газификации; развитие образования, 

здравоохранения, культуры и т.д.). 

На пятом этапе (2016-2020) запланировано повышение конкурентоспособности и 

эффективности сельскохозяйственного производства, а также обеспечение 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых объемах и 

надлежащего качества на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и 

развития аграрного бизнеса. 

В целях создания условий для устойчивого и динамичного развития АПК Республики 

Беларусь предполагается повышение производительности труда в сельском хозяйстве, в т.ч. 

за счет совершенствования структуры машинно-тракторного парка и повышения 

продуктивности мелиорированных сельскохозяйственных земель; увеличение объемов 

экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; улучшение финансового 

состояния сельскохозяйственных организаций; увеличения объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в К(Ф)Х; развитие и повышение эффективности 

производства продуктов питания, напитков и табачных изделий. 

Общее финансовое обеспечение реализации этих мероприятий неоднократно 

увеличивалось [10] и составит 220 708,76 млн. руб. (в ред. Постановления Совмина от 
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18.09.2019 года №631). Наибольший удельный вес в финансировании занимают собственные 

средства субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного 

производства – 199690,10 млн. руб.  или 90,5% от общей суммы финансирования. На втором 

месте – кредиты банков 12709,44 млн. руб. или 5,8% от общей суммы финансирования (в т.ч. 

кредиты на льготных условиях - 2611,63 млн. руб. или 20% от кредитов банков). Третье 

место по доле в финансировании  занимают бюджетные средства – 7623,87 млн. руб. или 

3,4% от общей суммы финансирования (в т.ч. 3988,64 млн. руб. или 1,8% из 

республиканского бюджета и 3635,23 млн. руб. или 1,6% из местных бюджетов). Кроме того, 

выделяются также кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на сумму 681,10 

млн. руб. или 0,3% от общей суммы финансирования и средства централизованного 

инвестиционного фонда «Белгоспищепром» [6].  

Распределение денежных средств (не включая собственные средства субъектов АПК) 

по всем 12 подпрограммам выглядит следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Финансирование Государственной программы развития аграрного бизнеса на 2016-

2020 годы по подпрограммам 

№  Название Млн. 

рублей 

Доля  

в общем 

финансировании, 

% 

Место в 

рейтинге 

1 Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства 

984,4 5,5 4 

2 Развитие селекции и семеноводства 77,5 0,4 7 

3 Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства 

2466,2 13,7 3 

4 Развитие племенного дела в животноводстве 89, 7 0,5 6 

5 Развитие рыбохозяйственной деятельности 41,1 0,2 9 

6 Техническое переоснащение и информатизация АПК 3001,2 16,6 2 

7 Инженерные противопаводковые мероприятия 23,4 0,1 11 

8 Сохранение и использование мелиорированных земель 849,1 4,7 5 

9 Структурные преобразования в агропромышленном комплексе 0 0 12 

10 Развитие и поддержка малых форм хозяйствования 52, 2 0,3 8 

11 Создание и развитие производств по переработке местных 

видов сырья и вторичных продуктов пищевой промышленности 

26,5 0,1 10 

12 Обеспечение общих условий функционирования АПК 10425,1 57,8 1 

 Всего 18036,4 100,0  

 

Как видно из данных табл. 1, наибольшую долю в финансировании Государственной 

программы развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы занимает подпрограмма 12 

«Обеспечение общих условий функционирования АПК» (57,8%). 

Выводы. Таким образом, сельское хозяйство в Республике Беларусь начиная с 1990-х 

годов и по настоящее время развивается в контексте реализации мероприятий 

государственных программ. Основными направлениями развития сельского хозяйства 

являются совершенствование производственной сферы АПК (как правило, большая часть 

денежных средств выделяется в эту сферу) и социальной сферы села. Финансирование 

сельского хозяйства предполагает использование различных источников, среди которых 

бюджетные средства, кредитные ресурсы, собственные средства сельскохозяйственных 

организаций и другие. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛ ОАО «БЕРЕСТЕЙСКИЙ ПЕКАРЬ» 

ПИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 

 

THE WAYS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE ON THE 

EXAMPLE OF THE BRANCH OF OJSC «BREST BAKER» PINSKY BAKERY 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «конкурентоспособность товара», 

рассматриваются способы повышения конкурентоспособности предприятия филиал ОАО 

«Берестейский пекарь» Пинский хлебозавод в современных экономических условиях. 

Анализируется деятельность предприятия филиал ОАО «Берестейский пекарь» Пинский 

хлебозавод и его основных конкурентов на территории г. Пинска и Брестской области. 

Разработаны мероприятия по повышению конкурентоспособности филиал ОАО 

«Берестейский пекарь» Пинский хлебозавод.  

Ключевые слова: товар, конкуренция, конкурентоспособность, оценка 

конкурентоспособности, повышение конкурентоспособности. 

 

Abstract: in this article the concept of "competitiveness of goods" is considered, ways of 

increase of competitiveness of the enterprise branch of JSC "Beresteysky Baker" Pinsky bakery in 

modern economic conditions are considered. The activity of the enterprise branch of JSC 

"Beresteysky Baker" Pinsky bakery and its main competitors in the territory of Pinsk and Brest 

region is analyzed. Measures are being developed to improve the competitiveness of the branch of 

JSC "Beresteysky Baker" Pinsky bakery. 

Keywords: goods, competition, competitiveness, assessment of competitiveness, increase of 

competitiveness. 
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Товар – главный объект на рынке. Он имеет стоимость и потребительную стоимость 

(или ценность), обладает определенным качеством, техническим уровнем и надежностью, 

задаваемой потребителями полезностью, показателями эффективности в производстве и 

потреблении, другими весьма важными характеристиками. Действенность факторов, 

определяющих позиции производителя, проверяются в процессе конкурентного 

соперничества товаров в условиях развитого рыночного механизма, позволяющего выявить 

отличия данного товара от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной 

общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Для этого товар должен 

обладать определенной конкурентоспособностью [1, с.107]. 

Конкурентоспособность товара – это такой уровень его экономических, технических и 

эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) 

с другими аналогичными товарами на рынке. Она определяется совокупностью 

потребительских свойств данного товара- конкурента по степени соответствия 

общественным потребностям с учетом затрат на их удовлетворение, цен, условий поставки и 

эксплуатации в процессе производительного и (или) личного потребления. 

Для выявления причин уменьшения объемов производства был проведен мониторинг 

торговой сети г. Пинска. В результате анализа цен конкурентов, присутствующих на рынках, 

где реализуется кондитерская и хлебобулочная продукция Пинского хлебозавода, выявлено, 

что ценовой уровень кондитерской продукции нашего предприятия является приемлемым, 

хлебобулочные изделия находятся в высшей ценовой категории. Конкуренты занимают 40% 

[2, с.25] от общего объема рынка хлебобулочных изделий г. Пинска и Пинского района. К 

ним относятся: пекарня Пинского РАЙПО (г.п.Логишин, д.Погост) - выпускают 

хлебобулочную и кондитерскую продукцию, ОАО «Надзея» г.Пинск – хлебобулочную и 

кондитерскую продукцию , супермаркет и универсам «Алми» (ЗАО «Юнифуд»), 

гипермаркет и супермаркет «Евроопт» - производство хлебобулочной и кондитерской 

продукции в собственных пекарнях, Ивановское РАЙПО и ЧТУП «Светлана» – 

хлебобулочные изделия и кондитерские изделия, ПЧТУП «Аникссанна» в г/п Мотоль – 

производство хлебобулочной и кондитерской продукции, частная пекарня в г. Ивацевичи – 

производство хлебобулочных изделий, КУП Минскхлебпром“ – хлебобулочные и 

кондитерские изделия, ЧУП «ДМК-хлеб» г. Берёза. 

Общее падение объемов реализации продукции предприятия вызвано увеличением 

производства и реализации хлебобулочных изделий  самими торговыми предприятиями 

(увеличили производство ЧУП ”Гудьер“, ОАО ”Бакалея-Пинск“ (продукция реализуется во 

свей сети магазинов ”Бакалея -Пинск“, выпечка производится в магазинах ОАО ”Санта“ : 

”Санта-18“,  ”Санта-1“ и распределяется между близ лежащими магазинами ОАО ”Санта“, в 

2-х магазинах ”АЛМИ“, в гипермаркете ”Евроопт“). Гипермаркет ”Евроопт“, супермаркеты 

”Алми“, привлекающие покупателей широчайшим ассортиментом товаров всех групп и 

ценовых уровней, систематическими акциями по снижению цен на большое количество 

товаров, наличием большого кулинарного отдела, своей работой привели к 

перераспределению покупателей в городе Пинске и произошёл отток большого числа 

покупателей из городской сети в эти крупные торговые объекты. Производимая 

хлебобулочная продукция в данных торговых предприятиях реализуется в горячем виде, 

непосредственно после выпечки, что так же является активным побуждающим к покупке 

фактором. Растет доля собственного производства торговых предприятий. 
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Таблица 1 

Объемы реализации хлебобулочных изделий на территории г. Пинска на 2018г. 

№ 

п.п. 
Наименование производителя 

Хлебобулочные 

изделия, тонн 
Доля рынка, % 

1 ООО ”Надзея“ 50 0,5 

2 Пинский кооппром 2426,5 26,0 

3 Пинский хлебозавод  5148,2 52,7 

4 ОАО ”Берестейский пекарь“ (в том 

числе Столинский хлебозавод) 
140 1,5 

5 КУП ”Минскхлебпром“ 220 2,3 

6 ЗАО ”Юнифуд» маг. «Алми“ 480 5.0 

7 г. Ивацевичи 62 0,6 

8 г. Иваново 340 3,5 

9 ООО ”Евроторг“ 650 6,8 

10 СП ООО ”Санта  Ритейл “ (торговая 

сеть)+филиал 
45 0,5 

11 ОАО ”ПинскБакалея“ (торговая сеть) 46 0,5 

12 ОАО ”Универсам-Пинск“ 3,6 0,04 

13 ОАО ”Север-Пинск“ 2,5 0,03 

14 РУПП ”Гроднохлебпром“ 12 0,1 

 Итого 9625,8 100 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 

 

Исходя из анализа рынка хлебобулочных и кондитерских изделий, можно сделать 

следующие выводы: 

• по хлебобулочным изделиям Пинский хлебозавод занимает лидирующее 

положение в городе 52,7%. Стремительно на рынок выходят новые производители и 

поставщики, такие как ЗАО ”Юнифуд“, ООО ”Евроторг“.  Кроме того, потребкооперация 

предлагает на рынке широкий ассортимент хлебобулочных изделий, изготовленных с 

использованием ускоренной технологии и улучшителей, по низким ценам. 

• самые низкие значения по показателю доля рынка на территории г. Пинска на 

2018г. показали ОАО ”Север-Пинск“, ОАО ”Универсам-Пинск“, РУПП ”Гроднохлебпром“. 

• ближайшим конкурентом по показателю доля рынка на территории г. Пинска на 

2018г. являлся Пинский кооппром, доля рынка которого составляла 26% в общем объеме. 

Как видно из диаграммы Пинский хлебозавод является бесспорным лидером на рынке 

хлебобулочных изделий.  

С целью получения более точной информации о потребителях хлеба и хлебобулочной 

продукции было проведено маркетинговое исследование. Большинство пинчан 

удовлетворены вкусом хлеба, который они могут приобрести в розничной торговле. Но 

производители могут увеличить свои продажи за счет улучшения своей продукции. Более 

половины потребителей готовы платить за хлеб который будет вкуснее и полезнее.  

По мнению экспертов, сегодня развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в 

основном за счет нетрадиционных сортов, растет спрос на новые сорта хлеба с более 

сложной рецептурой и сдобу, в то время как потребление "социального" хлеба достаточно 

стабильно на протяжении уже нескольких лет. 

В опросе приняло участие 150 человек. Респонденты – мужчины и женщины, в 

возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в г. Пинске. Выборка квотировалась по полу и 

возрасту.  

Пинчане едят хлеб достаточно часто. Три четверти респондентов (74%) ответили, что 

едят хлеб каждый день. Около 15% едят его хотя бы раз в неделю. Не едят или едят очень 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (13) 2020 

107 

редко около 10% пинчан. Женщины едят хлеб реже мужчин. Доля женщин, ответивших, что 

употребляют хлеб каждый день, на 13% меньше доли мужчин. Так же среди тех, кто не ест 

хлеб или ест его редко, женщин в два раза больше, чем мужчин. Доля пинчан, 

употребляющих хлеб каждый день, в возрастной группе 46-65 лет на 20%  больше, чем в 

возрастной группе 18-24.   

Буханка черного и батон белого – основные типы хлеба, потребляемого в Пинске. 

82% респондентов ответили, что за прошедшую неделю ели пшеничный хлеб и три четверти, 

что ели хлеб ржаной; бездрожжевой и зерновой хлеб употребляли 12% потребителей. 55% 

потребителей чаще всего едят пшеничный хлеб. Ржаной хлеб чаще всего едят чуть более 

четверти респондентов (28%). 

Самая распространенная причина отказа от употребления хлеба – диета. 34% 

респондентов, из тех, кто не употребляет хлеб или ест его очень редко, назвали причиной 

отказа от употребления хлеба именно диету. В основном это женщины, следящие за 

фигурой. Доля тех, кто не ест хлеб по причине того, что в хлебе содержится мало витаминов, 

составляет 15%(из тех, кто не ест хлеб или ест его очень редко). 15% просто не нравится вкус 

хлеба. 

Современный рынок хлебобулочных изделий представлен довольно широко и в 

особенности он движется в направлении здорового питания. Сюда входят хлебобулочные 

изделия с добавлением зерна и отрубей, бессолевые хлебобулочные изделия, хлеб с 

пониженной кислотностью. Все эти разновидности хлебобулочных изделий, призваны не 

только разнообразить вкусовые качества, но также поддержать здоровье разных групп 

населения, именно питательный и обогащенный витаминами хлеб сможет удовлетворить 

потребности людей, отказавшихся от употребления хлеба, по причине диеты или из-за 

недостатка в нем витаминов. 

В среднем пинчане покупают хлеб 4 раза в неделю. Около трети пинчан (31%) 

покупают хлеб 3-4 раза в неделю. Около четверти респондентов покупают хлеб каждый день, 

столько же с периодичностью 1-2 раза в неделю. 

Пощупать хлеб – самый распространенный способ принять решение о покупке или 

отказе от покупки хлеба в магазине. 56% респондентов ответили, что при выборе хлеба в 

магазине обращают внимание на его «мягкость». Около половины 49% обращают внимание 

на внешний вид, 36% смотрят на срок годности, 27% на производителя. На состав, цену и 

другие характеристики хлеба смотрят по 10% респондентов. 

C целью совершенствования конкурентоспособности продукции предлагается 

производство диетического и обогащенного витаминами хлеба из овса. Большинство людей 

отказываются от употребления хлеба из-за того что соблюдают диету а также считают хлеб 

не полезным и не вкусным. Блюда и продукты, созданные на основе овса - это не только 

вкусно, но и полезно. Этот злак богат жирами и витаминами. Натуральный овес обладает 

сочетанием таких питательных веществ, как Я-глюкан, витамины В1, В2, В6, К, Е, Н и рядом 

минералов: фосфор, калий, сера, кремний, магний, марганец. Хлор, никель, цинк и др. В нем 

также содержатся незаменимые аминокислоты и протеины. В состав овса входят (%): белки - 

17, крахмал – 65, жиры – 7. Но основную часть представляет клетчатка (11%). 

В наше время, когда люди стали уделять своему здоровью более пристальное 

внимание, правильное питание является необходимым условием жизни, особенно в 

городской среде. Овес как нельзя лучше вписывается в этот стандарт. Весь ассортимент 

хлебобулочной продукции ОАО производят из высокосортного сырья, используются 
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функциональные добавки. Использование пшеничных отрубей увеличивает усвояемость 

белков мякиша хлеба. 

Расфасовка овсяного хлеба по 0,4 кг будет производиться в упаковочный материал. 

Данный хлеб представляет собой изделие продолговатой формы с округленными концами и 

косыми надрезами на поверхности. Изготавливать хлеб предполагается в ночную смену, а 

затем с утра развозить по торговым точкам г. Пинска. 

Резерв производственных мощностей имеется. Планом предусматривается 

производственная программа в объеме 60 тонн в первый год производства. 

Предполагается, что продукция будет производиться на имеющемся оборудовании. 

Оборудование для производства хлеба полностью исправно. В комплект оборудования 

входят следующие агрегаты: хлебопекарная печь Г4 ПХС-50, хлебопекарная печь ПХС-25, 

хлебопекарная печь ППЦ-1250,  четырёхярусная термомасленная печь ”Hanseat“, 

электрошкаф ПМСМ-3, тесто-округлитель ТО – 4, тестозакаточные Машины ТЗ – 3М, 

тестораскаточные машины ТЗ - 3М, тестомесильная машина, мелкие инструменты, такие как 

ножи, скребки, щетки, посуда для приготовления теста. Кроме оборудования для 

производства хлебобулочных изделий, которые относятся к пищевым продуктам, 

необходимо получение сертификата качества, сертификат соответствия нашей продукции 

нормам, указанным в гигиеническом сертификате и разрешения на производственную 

деятельность. 

Все необходимые ингредиенты предполагается закупать у постоянных поставщиков. 

Все компоненты овсяного хлеба, производство которого предполагается, не являются 

дефицитными, поэтому сбоев с поставками сырья не предвидится и проблем, связанных с их 

потреблением возникать не будут. Рассчитаем затраты сырья на 1 т. готовой продукции 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Расчет потребности в сырье для производства продукции. 

Наименование сырья 
Цена единицы сырья, 

руб. за кг 

Норма расхода на 1т 

готовой продукции, кг 

Стоимость 

сырья, руб. 

Мука овсяная 1.00 630,71 630.71 

Овсяные отруби 4.00 72,30 289.20 

Дрожжи 7.00 18.23 127.61 

Сахар 0.80 8,5 6.80 

Масло растительное  1.70 14.04 23.87 

Соль 0.30 12,71 3.81 

Вода 0.75 0,508 0.38 

Итого на 1т готовой 

продукции  
- - 1082.38 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных предприятия [3] 

 

Таким образом, для производства 1 тонны готовой продукции необходимо 1082,38 

руб. Затраты на сырье являются переменными, и зависят от количества выпускаемой 

продукции. 

Экономисты ОАО ”Берестейский пекарь“ при планировании затрат на 

электроэнергию, не зависимо от вида хлеба, используют норматив 14,1 кВт на 1 т готовой 

продукции. Это установленная норма при планировании затрат на предприятии.  

При описании производственного процесса необходимо указать производственный 

график работы. Предполагается производить продукцию в течение 12-и часового рабочего 
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дня с одной рабочей сменой, без выходных (30 рабочих дней в месяц). 

Во второй год зарплата на единицу продукции не изменится, если мы не будем 

увеличивать расценки. Изменится только зарплата непосредственно у каждого работника на 

20% за выпуск «Овсяного хлеба» по сравнению с 1-ым годом реализации проекта, поскольку 

планируется увеличить выпуск на 20%. 

Далее произведем расчет общепроизводственных и общехозяйственных расходов на 1 

тонну изделия. Это те расходы, которые не зависят от объёма выпускаемой продукции. 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы это – постоянные затраты. К 

постоянным издержкам относятся затраты, величина которых не меняется с изменением 

объёмов производства. Они должны быть оплачены, даже если предприятие не производит 

продукцию. К ним относятся затраты на аренду зданий и оборудования, страховые взносы, 

оплата высшего управленческого персонала, амортизацию основных фондов и другие 

относительно постоянные расходы. В филиал ОАО ”Берестейский пекарь“ Пинский 

хлебозавод эти расходы относятся на себестоимость выпускаемой продукции согласно 

удельному весу прямой заработной платы. Следовательно удельный вес этих затрат в 

структуре себестоимости будут занимать практически постоянную величину (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Расчет себестоимости 1 т. овсяного хлеба, бел. руб. 

Элементы затрат Сумма затрат на 1т, бел. руб. 

Сырье 1082,38 

Вспомогательные материалы 130 

Транспортно-заготовительные расходы 50 

Топливо на технологические цели  40 

Энергия на технологические цели 70 

Заработная плата производственных рабочих 120 

Отчисления в ФСЗН (34%) 40,8 

Отчисления в Белгосстрах (0,6%) 0,72 

Амортизация 30 

Общепроизводственные (цеховые) расходы 15 

Общехозяйственные (заводские) расходы 7 

Итого полная себестоимость  1585,9 

Плановая прибыль (25%) 396,5 

Отпускная цена (без НДС) 1982,4 

НДС (20%) 396,5 

Отпускная цена с НДС 2378,9 

Отпускная цена единицы продукции с НДС 0,95 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 

 

Рассчитаем рентабельность данной продукции: 

Рентабельность = (П / С) × 100%. 

Рентабельность = ( 23790 / 1585,9) ×100% = 15 % 

Таким образом, согласно расчетам, свободная цена реализации овсяного хлеба 

составит 0.95 р. 

Персонал, обслуживающий участок на новой линии будет включён в состав 

производственного участка по производству хлеба и кондитерских изделий с установлением 

подчинения руководству предприятия в соответствии с трудовым договором и Уставом 

предприятия. 

На первый взгляд может сложиться впечатление, что новые товары нежелательны для 

предприятия, так как они в краткосрочном плане ухудшают его экономические показатели, 
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увеличивают издержки, нарушают стабильность организации производства и сбыта. Однако 

логика современного рынка такова, что именно способность создавать новые товары 

отличает предприятия, ориентированные на реализацию концепции маркетинга. Большая 

часть инновационных товаров непохожа на обычные. Эти товары нужно продавать при 

помощи зрелищных мероприятий, рекламы. Если вести разговор о создании и введении 

новой продукции, то основой маркетинга на предприятии являются потребности людей. К 

введению нового продукта предприятие подходит системно. Производится поиск идей 

продукции, выбор идеи. Идеи приносят коммерческий успех компании. Новинка 

предприятия – продукт, являющийся новым вариантом уже имеющейся продукции других 

фирм. Введение нового продукта на предприятии ОАО ”Берестейский пекарь“ принесет 

предприятию прибыль. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF THE FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 

Анотація. В статті висвітлено сутність управління зовнішньоекономічною 

діяльністю, охарактеризовано принципи та методи які використовуються суб’єктами 

господарювання при здійсненні ЗЕД.  Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку 

механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств України. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства, принципи зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічна 

політика, експортно-імпортна діяльність. 

 

Abstract. The article deals with the essence of foreign economic activity management, 

describes the principles and methods used by economic entities in carrying out foreign trade 

activities. The necessity of further development of the mechanism of management of foreign 

economic activity of Ukrainian enterprises is substantiated. 
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Key words: foreign economic activity, management of foreign economic activity of the 

enterprise, principles of foreign economic activity, foreign economic policy, export-import activity. 

 

Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, прискорення росту світової торгівлі та 

інші процеси міжнародних економічних відносин, за яких світова економіка стає більш 

інтегрованою та відкритою веде до необхідності українським підприємствам приділяти 

особливу увагу освоєнню закордонних ринків товарів, капіталу, робочої сили. А отже, 

підвищується значення управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Найбільший внесок в розробку теорії 

управління зовнішньоекономічної діяльності зробили такі відомі науковці: Балабанова І.Т., 

Бахрамова Ю.М., Стровский Л.Є., Машталір Я.П., Дегтярьова О.І., Макогон Ю.В., 

Кандиба О.М., Бєляєва І.В.  та ін. 

Формулювання цілей статті.  Метою  дослідження  є  вивчення теоретичних основ 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та необхідністю розвитку їх в 

сучасних умовах. 

Об’єктом дослідження виступає процес управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність підприємств 

сприяє зміцненню експортного потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності 

українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури експорту й 

імпорту, залученню іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. 

Відповідно, стратегічним завданням є масштабне зростання присутності України на 

зовнішніх ринках. Часткова або повна втрата традиційних ринків, яка відбулася протягом 

останніх років, підсилюють необхідність пошуку ефективних рішень для розвитку експорту 

української продукції. 

Сучасний економічний розвиток України та її інтеграція в європейський простір 

значною мірою залежать від таких факторів як використання новітніх технологій, наявність 

наукомісткого виробництва, а також розвиток людського капіталу. Інновації мають 

вирішальне значення для диверсифікації виробництва, підвищення продуктивності 

економіки та зростання виробництва товарів з більшою доданою вартістю. З метою 

поступового переходу до більш інноваційної економіки, необхідно сприяти залученню 

прямих іноземних інвестицій для розвитку інновацій шляхом передачі технологій та їх 

імпорту. 

В Україні необхідно запровадити заходи для виходу на сучасний рівень виробничої і 

технологічної бази та запровадити механізми заохочення інноваційної діяльності. 

Співвідношення експорту та імпорту – це лише одна з багатьох макроекономічних 

пропорцій, що характеризують стан та розвиток економіки, зміни у зовнішньоекономічній 

діяльності. Розглянемо динаміку зовнішньої торгівлі товарами в Україні за 2016 – 2018 

роки (табл.1) 
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Таблиця 1 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами в Україні за 2016 – 

2018 роки (млн.дол. США) 

Роки  Експорт(Е) Імпорт(І) Сальдо  Коефіцієнт 

співвідношення І/Е 

2016 36361,7 39249,8 -2888,1 1,08 

2017 43264,7 49607,2 -6342,5 1,15 

2018 47335,0 57187,6 -9852,6 1,21 

Джерело: Складено на основі статистичної звітності України 

Виходячи з статистичних даних бачимо тенденцію до зростання обсягів експорту 

України за останні три роки з 36361,7 млн. дол. США до 47335,0 млн. дол. США, тобто на 

10973,3 млн. дол. США або на 23%. Але, при цьому, зростання обсягів імпорту відбулось на 

17937,8 млн. дол. США або на 31%. Негативна динаміка підтверджується і показником 

співвідношення обсягів імпорту в Україну до обсягів експорту України який зріс з 1,08 до 

1,21. Це свідчить про використання не ефективних методів та інструментів управління 

зовнішньоекономічною діяльністю як держави так і суб’єктів господарювання та 

необхідність їх удосконалення. 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це діяльність суб'єктів господарської 

діяльності України (частіше підприємств) та іноземних суб'єктів господарської діяльності, 

яка заснована на взаємовідносинах і здійснюється на території України або за її межами. ЗЕД 

відтворюється через зовнішньоекономічні зв'язки суб'єктів господарювання. 

Зовнішньоекономічні зв'язки – це операції, пов'язані із обігом товарів, послуг, грошових 

коштів між різними валютними зонами [1]. 

Здійснюючи управління зовнішньоекономічною діяльністю, суб’єкти і об’єкти 

господарської діяльності керуються такими принципами [2, С. 51-52]:  

• суверенітету України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, який 

передбачає виключне право громадян України самостійно та незалежно здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність на території України;  

• свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що передбачає право вступати у 

зовнішньоекономічні зв’язки, здійснювати їх у будь-яких формах, які прямо не заборонені 

чинними законами України;  

• забезпеченням юридичної рівності і неприпустимості дискримінації, заборонами 

будь-яких, крім передбачених законами України, дій держави, результатом яких є обмеження 

прав і дискримінація суб’єктів і об’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних 

об’єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими 

ознаками;  

• забезпечення верховенства закону, що передбачає неухильне дотримання в 

управлінні зовнішньоекономічною діяльністю законів України, забороною застосування 

підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що створюють для суб’єктів і 

об’єктів зовнішньоекономічної діяльності менш сприятливі умови, ніж ті, які встановлені 

законами України;  

• захисту суб’єктів і об’єктів зовнішньоекономічної діяльності на основі 

забезпечення державою однакового захисту всіх суб’єктів і об’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземних об’єктів господарської діяльності на її території згідно з законами 

України. 
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Ефективність ЗЕД підприємства залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників, які, в 

свою чергу, формують експортний потенціал та є основою для розробки стратегії. До 

внутрішніх чинників відносять[3, с.124]: 

• організацію менеджменту ЗЕД підприємства;  

• інформаційне забезпечення; 

• планування експортного виробництва;  

• облік і аналіз зовнішньоторговельних поставок;  

• кадровий менеджмент.  

До зовнішніх чинників формування стратегії ЗЕД відносять такі:  

• економічні (рівень та темпи інфляції, рівень цін, попит, зростання та спад 

виробництва, оподаткування, коливання курсу національної та іноземної валюти, умови 

одержання кредиту і відсоткова ставка, платоспроможність контрагентів тощо);  

• політико-правові;  

• науково-технічні (рівень розвитку науки й техніки в країні, рівень впровадження 

досягнень НТП у виробництво, доступність новітніх технологій тощо);  

• демографічні (кількість населення, його вік, стать, сімейний стан тощо); 

• соціокультурні (відмінності у ставленні людей до самих себе і до інших, 

ставлення до суспільних інститутів, природи, основних культурних цінностей, відмінності у 

потребах тощо);  

• природні (особливості кліматичних умов, можливість виникнення природних 

надзвичайних ситуацій тощо) [3, с.124 - 125]. 

В основі класифікації методики управління полягають мотиви, що виникають у 

процесі діяльності.  

Методи управління використовуються у поєднання один з одним, а саме: управлінська 

діяльність – це результат реалізації різних методів і засобів впливу на людей.  

Методи управління — це способи впливу на окремих працівників і виробничі 

колективи загалом з метою досягнення визначених підприємством цілей. Метод управління 

зовнішньоекономічною діяльністю – це сукупність способів, прийомів та засобів державного 

впливу на зовнішньоекономічну діяльність [4, с. 56].  

Методи управління зовнішньоекономічною діяльністю можна поділити на три групи: 

економічні, адміністративні, і соціальні. 

Вибір методу управління здебільшого залежить від характеру проблеми, що підлягає 

вирішенню, а також ресурсів, наявних на підприємстві, кваліфікованих менеджерів та умов 

виробничого процесу. За для досягнення ефективного результату, на практиці менеджери 

зовнішньоекономічної діяльності використовують наведені вище методи у поєднанні, адже 

кожен з цих інструментів зосереджується на певному вузькому сегменті управлінського 

процесу[5, с. 87]. 

Висновки. Розвиток міжнародної торгівлі та експорту є одним з нагальних питань 

для реформування та становлення національної економіки України. З цією метою 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, за участі представників наукових 

та ділових кіл, експертного середовища, а також керівників заінтересованих центральних 

органів виконавчої влади розроблена Експортна стратегія України(ЕСУ) на період 2017 – 

2021 років.  
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Ключова роль у реалізації даної стратегії відводиться суб’єктам господарювання. 

Тому перспективою подальших досліджень є розроблення пропозицій щодо формування 

дієвого механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств України. 
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА БІЛОРУСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ФОКУСІ 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

SOCIAL SPHERE OF THE BELARUSIAN SOCIETY IN THE FOCUS OF 

INTERDISCIPLINARY RESEARCHES 

 

Анотація. У статті розглядається проблема оцінки різних аспектів розвитку 

соціальної сфери білоруського суспільства, а також функціонування білоруської системи 

соціальної політики в контексті міждисциплінарних досліджень. 

Ключові слова: соціальна політика, суспільство, соціальна держава, соціальна сфера. 

 

Abstract. The article considers the problem of assessing various aspects of the development 

of the social sphere of the Belarusian society, as well as the functioning of the Belarusian system of 

social policy in the context of interdisciplinary research. 

Key words: social policy, society, social state, social sphere. 

 

Постановка проблеми. У теоретичному аспекті питання про міждисциплінарне 

дослідження соціальної сфери білоруського суспільства актуалізує ряд взаємопов'язаних 

проблем. По-перше, це проблема трансформації соціальної функції держави в умовах 

глобалізації, що є складним і багатоаспектним процесом, одним з проявів якого виступає 

посилення конкуренції між державами за сфери впливу. Дана ситуація актуалізує 

необхідність розширення ресурсної бази, яка забезпечує як внутрішню і зовнішню політику 

держави, так і обумовлює його перспективи в боротьбі за геополітичний і економічний 

вплив. Саме цей аспект визначає звернення до проблематики соціальної сфери, яка сама по 

собі представляє цінний ресурс з величезним потенціалом. Тому регулювання соціальної 

сфери, в широкому сенсі спрямоване на розвиток людського капіталу всього суспільства, є 

одним з головних напрямків державної політики в усіх розвинених країнах світу. Адже для 

держави соціальне інвестування в людський капітал виступає як рішення задачі розвитку 

внутрішніх джерел економічного зростання і досягнення його стійких високих темпів. По-

друге, це проблема якості державного адміністрування в контексті розвитку соціальної 

сфери. З одного боку, воно повинно забезпечуватися за допомогою комплексного 

моніторингу розвитку соціальної сфери, адекватного прогнозування та обліку позитивних і 

негативних тенденцій в розвитку суспільних явищ, застосування сучасних методів 
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соціально-політичної та соціально-економічної діагностики. З іншого боку, актуального 

значення тут має практика розробки і застосування оптимальних управлінських рішень на 

різних рівнях інституційної організації суспільства і по найбільш актуальних напрямках його 

розвитку. Таким чином, для всього соціально-гуманітарного знання вивчення різних аспектів 

розвитку соціальної сфери білоруського суспільства, яке виражається в форматі 

міждисциплінарного дослідження, має важливе значення, тому що дозволяє експлікувати 

взаємозв'язок соціальних процесів з державним управлінням соціальною сферою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку білоруської 

державності соціальна проблематика стала тим фактором, який в значній мірі впливає на 

внутрішньополітичні процеси і конституює цілі, завдання та пріоритети державного 

управління. Саме в роботах сучасних білоруських дослідників проблематика соціальної 

сфери, розвиток якої є одним з пріоритетів національної моделі соціальної держави, займає 

вагоме місце. В цілому, в фокусі наукового дослідження знаходяться такі аспекти соціальної 

проблематики, як політико-ідеологічні та соціально-економічні чинники формування моделі 

соціальної політики, соціокультурний контекст державного регулювання соціальної сфери, 

функціонування системи соціального захисту населення, питання соціальної експертизи 

прийнятих управлінських рішень, роль соціальної сфери в досягненні Цілей сталого розвитку 

і т.д. Більш детальну картину можна отримати, якщо зробити огляд актуальних досліджень і 

наукових публікацій з проблематики розвитку соціальної сфери, збудований в 

дисциплінарній принципом. 

Економічне трактування різних питань розвитку соціальної сфери білоруського 

суспільства представлено в роботах таких дослідників, як В.Г. Гусаков, С.М. Дедков, 

А.П. Морова, М.В. Мясникович, П.Г. Нікітенко, С.Ю. Солодовников і ін. Так, проблематика 

сталого розвитку, питання накопичення та ефективності громадського відтворення в 

контексті економічного взаємозв'язку природи, людини і суспільства, фактори, механізми і 

форми трансформації соціально-класової структури пострадянського суспільства 

розглядаються в роботі П.Г. Нікітенко і С.Ю. Солодовникова [1; 2; 3]. Питанням становлення 

і розвитку білоруської соціально-економічної моделі, формування механізму ринкової 

організації аграрного комплексу країни в певному соціальному контексті, оптимізації 

системи управління та організації праці в сільському господарстві присвячені наукові 

дослідження, виконані під керівництвом академіка В.Г. Гусакова [4; 5; 6]. Проблематика 

модернізації економічної системи і формування економіки знань, джерела і перспективи 

сталого економічного зростання країни, управлінські та макроекономічні аспекти 

підвищення добробуту і якості життя населення розглядаються в роботах С.М. Дедкова і 

М.В. Мясникович [7; 8]. Особливо слід виділити роботи А.П. Морової, в яких представлений 

комплексний аналіз розвитку системи державної соціальної політики, виявлені соціальні 

детермінанти модернізації державного управління, експлікована об'єктивний взаємозв'язок 

соціальної складової сталого розвитку з його економічними та екологічними компонентами, 

показані перспективи і проблемні місця субсидіарної моделі соціальної політики [9; 10; 11; 

12; 13]. 

Соціологічний фокус аналізу процесів розвитку соціальної сфери білоруського 

суспільства широко представлений в роботах таких відомих дослідників, як Е.М. Бабосов, 

А.Н. Данилов, С.В. Лапіна, І.В. Котляров, Д.Г. Ротман, Г.Н. Соколова, С.А. Шавель, 

М.А. Щоткіна і ін. Самий широкий спектр питань, які розкривають специфіку розвитку 

соціальної сфери, розглядається в роботах академіка О.М. Бабосова (фактори і тенденції 
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модернізації соціальних систем, специфіка і тенденції стратифікаційної трансформації 

сучасного білоруського суспільства, основні тренди його соціодинаміки) [14; 15]. Для робіт 

Г.Н. Соколової та інших представників Білоруської економіко-соціологічної школи 

(М.М. Сечко, Е.В. Таранова та ін.), засновником якої вона була, характерно використання 

цивілізаційного підходу як методологічної рамки аналізу соціальних проблем, що 

породжуються в пострадянському суспільстві трансформаційними процесами, увагу до 

соціальних аспектів економічних перетворень, виявлення ролі людського капіталу в період 

трансформаційних перетворень і т.д. [16; 17]. Проблематика інструменталізації соціальних 

очікувань у державній системі соціального захисту населення, концептуалізація державного 

соціального замовлення, проблеми та перспективи формування ринку соціальних послуг в 

країні, впровадження інноваційних форм організації системи соціального обслуговування є 

предметом наукових робіт М.А. Щоткіної [18; 19]. У дослідженнях білоруських соціологів, 

виконаних під керівництвом С.А. Шавель, експлікований механізм соціальної стабілізації за 

допомогою зворотнього зв'язку між соціальною сферою та економікою, розкрита роль 

соціальної сфери в інноваційному розвитку соціуму, виявлено соціокультурні основи 

відтворення соціальної структури білоруського суспільства, а також на основі емпіричних 

досліджень розкрито ступінь задоволеності різних соціальних груп і категорій населення 

рівнем і якістю послуг, що надаються в сфері охорони здоров'я, освіти, соціального захисту 

та ін. [20; 21; 22]. 

На окрему увагу заслуговує аналіз демографічних аспектів розвитку соціальної сфери 

білоруського суспільства (особливо моделі сучасного демографічного розвитку країни, 

прогнозні сценарії розвитку основних демографічних процесів, середньострокові і 

довгострокові перспективи демографічного розвитку білоруського суспільства, проблеми 

здоров'я та охорони здоров'я, демографічні проблеми розвитку малих міст і т.д. ), 

представлений як в роботах Л.П. Шахотько, так і інших дослідників [23; 24; 25]. 

Слід зазначити, що в сучасному білоруському соціально-гуманітарному дискурсі 

проблематика розвитку соціальної сфери розглядається не тільки в економіко-

соціологічному ключі, але і в історичному (генезис інститутів і практик соціальної політики 

[26]), філософському (роль цивілізаційних та інноваційних факторів у розвитку соціальної 

сфери [27]), правовому і політологічному ракурсах (конституційно-правові та політико-

інституційні основи соціальної держави в Республіці Білорусь [28]). 

Таким чином, розвиток соціальної сфери білоруського суспільства розглядається з 

урахуванням актуальних теоретико-методологічних підходів і в широкому соціальному 

контексті, з опорою на відповідні емпіричні дослідження (в тому числі, крос-культурного 

характеру). Однак представляє інтерес те, як реалізація сучасних підходів до державного 

регулювання соціальної сфери, яка вимагає соціологічного моніторингу соціальних процесів, 

виявлення негативних і позитивних тенденцій в їх розвитку, оцінюється громадською 

думкою. 

Формування цілей статті. Стаття націлена на характеристику параметрів реалізації 

державної соціальної політики, що розглядається як інструмент розвитку соціальної сфери, 

що фіксуються міждисциплінарними дослідженнями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальна сфера є складною, 

диференційованою та стійкою системою зв'язків і відносин між різними соціальними 

акторами, що виникають в суспільстві при виробництві людини як соціальної істоти. У 

структурному плані соціальна сфера включає в себе як різні соціальні спільності і зв'язки між 
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ними (з приводу соціального статусу, доступу до ресурсів, задоволення потреб і т.д.), так і 

сукупність галузей, які обслуговують базові соціальні потреби населення (охорона здоров'я, 

соціальне забезпечення, комунальне обслуговування і т.д.). Таким чином, практика 

соціального інвестування держави, що розглядається як інструмент розвитку соціальної 

сфери, актуалізує характеристику динаміки соціальних оцінок даного процесу і 

концептуалізацію розбіжності в оцінках між нормативною і емпіричної моделями 

соцієтального розвитку. Даний аспект актуальний в контексті завдань як соціологічного 

моніторингу, так і міждисциплінарних досліджень з широкого спектру питань соціального 

розвитку, 

Питання про характеристику підстав нормативної моделі розвитку соціальної сфери 

передбачає звернення до наступних державних програмам (крім Конституції та інших 

білоруських нормативних правових актів), що визначає практику державного управління 

соціальною сферою в найширшому сенсі. В даному випадку мова йде про комплекс 

наступних документів: 

• Національна стратегія сталого соціально-економічного розвитку Республіки 

Білорусь на період до 2030 року, схвалена Президією Ради Міністрів Республіки Білорусь 

(протокол засідання 2 травня 2017 р № 10); 

• Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2016-2020 

роки, затверджена Указом Президента Республіки Білорусь від 15 грудня 2016 р № 466; 

• Концепція національної безпеки Республіки Білорусь, затверджена Указом 

Президента Республіки Білорусь від 9 листопада 2010 року № 575; 

• Державна програма «Будівництво житла» на 2016-2020 роки, затверджена 

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 21 квітня 2016 р № 325; 

• Державна програма «Комфортне житло і сприятливе середовище» на 2016-2020 

роки, затверджена Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 21 квітня 2016 р № 

326; 

• Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Республіці Білорусь на 

2016-2020 роки, затверджена Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 12 квітня 

2016 р № 303; 

• Державна програма «Освіта та молодіжна політика» на 2016-2020 роки, 

затверджена Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 28 березня 2016 р № 250; 

• Державна програма «Здоров'я народу і демографічна безпека Республіки Білорусь» 

на 2016-2020 роки, затверджена Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 14 

березня 2016 р № 200; 

• Державна програма про соціальний захист і сприяння зайнятості населення на 

2016-2020 роки, затверджена Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 30 січня 

2016 р № 73. 

В цілому, дані документи визначають цільові пріоритети социетального розвитку 

білоруського суспільства і мінімальні стандарти рівня життя населення. Безумовно, не варто 

очікувати високого рівня компетентності звичайних жителів країни щодо даного комплексу 

документів, що вибудовують на іншій основі систему особистих оціночних суджень з 

приводу соціальних реалій. Однак державні програми дозволяють скласти загальне уявлення 

про сутність, зміст і форми державного управління соціальною сферою білоруського 

суспільства. Іншими словами, вони дозволяють об'єктивно і диференційовано підійти до 

характеристики державної соціальної політики, що реалізується за допомогою певної 
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системи соціальних інститутів, організацій, фінансових і правових механізмів. 

Питання про емпіричну модель соцієтального розвитку актуалізує звернення до 

результатів соціологічного моніторингу, в якому зазвичай визначається невелике число 

найбільш значущих показників, що відображають стан соціального середовища. Традиційно 

йдеться про такі показники, як соціальне самопочуття, оцінка соціально-економічної ситуації 

в суспільстві, оцінка матеріального становища, оцінка рівня сімейного достатку, величина 

грошового доходу на одного члена сім'ї на місяць і т.д. У ретроспективному плані 

інформація про динаміку оцінок респондентів дозволяє бачити розбіжність параметрів 

емпіричної моделі з нормативними показниками розвитку соціальної сфери. При цьому 

сукупність нормативних показників утворює своєрідну підставу, необхідну для прояву 

суб'єктивних характеристик індивідів (самоідентифікація з тим чи іншим соціальним шаром 

в ракурсі матеріальної забезпеченості індивіда та / або сім'ї, рівень матеріальних домагань і 

соціальних переваг, соціальний настрій), а також об'єктивізації цих характеристик в 

конкретній стратегії економічної поведінки. 

В даному випадку інтерес представляють дані соціологічного моніторингу ІАЦ в 

період з 2010 по 2018 рр., Які дозволяють ретроспективно оцінити якість державної 

соціальної політики за деякими реперними показниками соціального самопочуття населення 

країни (табл. 1 [29]). 

 

Таблиця 1 

Динаміка актуальних соціальных проблем населения (у % від кількості опитаних) 

Социальная проблема 2010 2011 2012 2014 2016 2018 

Зростання цін 67,5 85,0 71,5 73,0 72,0 72,5 

Алкоголім 44,0 27,0 40,5 38,5 22,0 28,5 

Житлова проблема 32,0 22,0 27,0 28,0 23,0 24,0 

Виховання молоді   23,0 15,0 23,5 24,5 16,0 19,0 

Безробіття 21,0 14,0 14,0 14,5 38,0 37,0 

Низький рівень культури населення 20,0 14,5 22,0 20,0 12,0 14,5 

Ситуація у сфері охорони здоров`я 20,0 11,5 15,0 18,0 14,5 18,0 

Злочинність 19,0 12,0 20,5 16,0 8,0 11,0 

Наркоманія 15,5 9,0 18,0 27,0 11,5 14,5 

Розшарування суспільства на бідних та 

багатих 

14,0 13,0 17,0 16,0 14,0 24,0 

Корупція 14,0 10,5 15,0 15,5 9,5 16,0 

Недостатній соціальний захист громадян 13,5 12,5 12,0 14,0 13,5 15,5 

Екологічні проблеми (охорона 

навколишнього середовища) 

10,0 5,5 9,0 6,5 5,0 8,5 

Ситуація у сфері житлово-комунального 

господарства (ЖКГ) 

10,0 8,0 9,5 10,0 8,0 17,0 

Ситуація у сфері освіти 9,0 6,5 10,0 8,0 6,0 8,0 

Демографічна ситуація (народжуваність, 

смертність)   

8,0 4,0 6,5 3,0 1,0 3,5 

Міжнаціональна напруга 2,0 1,5 1,5 3,0 2,0 1,5 

Напруженість на  релігійному підгрунті 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,2 

 

Як можна помітити, спостерігається досить суперечлива ситуація. З одного боку, 

спостерігається переважно позитивна оцінка діяльності системи соціального захисту 

громадян і функціонування галузей, які обслуговують базові соціальні потреби населення 

країни (охорона здоров'я, соціальне забезпечення, комунальне обслуговування), 
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спостерігається поступове поліпшення ситуації з житловою проблемою, фіксується 

зниження рівня поведінкового прояву девіацій, а ситуація в області міжнаціональних і 

конфесійних відносин стабільно розглядається як безпечна. З іншого боку, актуальними 

залишаються проблеми зростання цін, соціального розшарування білоруського суспільства, 

зростання безробіття. Крім того, викликає занепокоєння невиправдано оптимістична оцінка 

демографічної ситуації, яка суперечить тенденції депопуляції білоруського суспільства в 

силу комплексу різнорідних причин: від емансипації жінок до трансформації інституту 

шлюбу і зміни моделі сімейних відносин. Відповідно, ця суперечність вимагає як виявлення 

джерел загроз для розвитку соціальної сфери, так і розробки заходів по певній оптимізації 

деяких напрямків державної соціальної політики. 

Однак існують об'єктивні дані, які дозволяють позитивно оцінювати як процес 

розвитку соціальної сфери білоруського суспільства, так і якість державного адміністрування 

в галузі соціальної політики. В даному випадку мова йде про Індекс процвітання країн світу 

британського аналітичного центру The Legatum Institute, який представляє собою 

комбінований показник, що вимірює досягнення країн з точки зору їх благополуччя і 

процвітання. Індекс складається на основі близько 80 різних показників, що конструюються 

на основі статистичних даних ООН, СБ, ОЕСР, СОТ і т.д. і їх аналізі, а також соціологічних 

дослідженнях та експертних оцінках учасників опитування. Дані показники об'єднані в 

дев'яти категоріях (економіка, підприємництво, управління, освіта, охорона здоров'я, 

безпека, особисті свободи, соціальний капітал, екологія), які відображають різні аспекти 

життя суспільства і параметри суспільного добробуту. Рейтинг кожної країни визначається 

шляхом обчислення середньозваженого значення зазначених індикаторів, кожен з яких 

визначається як основи процвітання. Відповідно, якщо в 2009 році Білорусь займала 80 

рангову позицію (для порівняння: Вірменія – 67, Грузія – 64, Казахстан – 78, Латвія – 34, 

Литва – 38, Росія – 82, Україна – 86, Естонія – 22), то в 2019 – 73 (Вірменія – 61, Грузія – 53, 

Казахстан – 68, Латвія – 35, Литва – 33, Росія – 74, Україна – 96, Естонія – 21) [30]. При 

цьому, за деякими індикаторами, що характеризують якість розвитку соціальної сфери, 

Білорусь займає досить високі рангові позиції: освіта – 32, охорона здоров'я – 76, безпека – 

76. Однак, на жаль, різко знизилися позиції країни за таким показником, як соціальний 

капітал: з 98 позиції в 2009 році на 143 позицію в 2019 році. Дана ситуація викликає 

занепокоєння, тому що свідчить про наявність невирішених проблем у сфері соціально-

економічних відносин, що не дозволяють в повній мірі використовувати потенціал 

суспільства для забезпечення сталого розвитку та економічного зростання. 

Висновки. Таким чином, розвиток соціальної сфери білоруського суспільства являє 

собою складний і багатоаспектний процес, який є предметом міждисциплінарних 

досліджень, націлених як на адекватне уявлення ходу соціальних трансформацій, так і на 

оптимізацію державної соціальної політики. 
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