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АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто підходи до визначення сутності резервів та виділені напрями пошуку резервів
підвищення ефективності роботи підприємств шляхом їх класифікації з урахуванням сучасних умов
господарювання і розвитку вітчизняної економіки.
Об’єкт дослідження – процеси пошуку резервів підвищення ефективності роботи підприємств.
Мета роботи – визначення ролі та методологічних засад обґрунтування резервів підвищення ефективності
роботи підприємств з урахуванням сучасних особливостей розвитку вітчизняної економіки.
Метод дослідження – аналітичний метод та методи системного підходу.
Економічна ефективність суб’єктів господарювання залежить від рівня забезпеченості підприємств
ресурсами, необхідними не лише для забезпечення їх безперебійного функціонування та ритмічної роботи, але
і для раціонального їх розміщення і співвідношення з метою оптимального використання у процесі
господарської діяльності.
Резерви як економічна категорія є органічною складовою понятійного апарату економічної ефективності,
а отже – це комплексне поняття, що включає в себе можливості збільшення виробництва продукції та
зниження затрат на основі удосконалення використання ресурсного потенціалу.
Повноті використання резервів сприятиме їх чітке бачення та виявлення того потенціалу, який за певних
умов може бути реалізованим. А своєчасне виявлення та використання резервів є запорукою нормального
функціонування підприємства в умовах нестабільної економіки та ключовим фактором розвитку підприємства
у жорсткому конкурентному середовищі.
Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства виділені три напрямки пошуку
резервів: організаційний, технологічний та ресурсний. На доповнення розглянуто методологію визначення
явних та прихованих резервів.
ABSTRACT
The article deals with the approaches to the essence’s definition of the reserves and with the allocation of the
finding reserves’ directions of the enterprises’ effectiveness increasing through their classification under current
economic conditions and the development of the national economy.
Object of the study – the processes of searching the reserves of the enterprises’ effectiveness increasing.
Purpose of the study – to determine the role and methodological principles of justification the reserves of the
enterprises’ effectiveness increasing under current national economic conditions.
The method of the study – analytical methods and methods of system approach.
The enterprise’ economic efficiency depends on the resources’ availability level, which is necessary not only to
ensure their continuous functioning and uninterrupted operation, but also for rational allocation and value for the best
resources’ use in economic activities.
Reserves as an economic category is an integral part of the conceptual apparatus of economic efficiency, and
therefore reserves are a comprehensive concept that includes the possibility of increasing production and reducing
costs through the improvement of the resource potential.
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The clear vision and the identification of the potential, which under certain conditions can be realized on the
enterprises, contribute to the completeness of reserves’ using. So early detection and use of the reserves are the
guarantee of the normal enterprises’ functioning in a volatile economy; they are also the key factor of the development
of enterprises’ hard competitive environment.
The main ways of the enterprises’ effectiveness increasing include three directions of reserves’ finding:
organizational, technological and resource. In addition the methodology of the obvious and hidden reserves’
identification is also considered.
Ключові слова: ефективність, резерви, ресурси, підприємство, потенціал.
Key words: efficiency, reserves, resources, enterprise, potential.
Постановка проблеми. Питання підвищення
результативності
виробничих
процесів
та
ефективності діяльності підприємств в цілому є
одними з найактуальніших задач в сучасних умовах
господарювання.
Рівень
ефективності
функціонування підприємства залежить від впливу
цілого ряду внутрішніх та зовнішніх факторів,
врахування яких є складною задачею, що потребує
виключно комплексного вирішення. При цьому
розробка
економічної
стратегії
розвитку
підприємства для забезпечення і створення
передумов довготривалого економічного зростання
та сталого розвитку вимагає якісно нового, більш
глибокого рівня дослідження основних тенденцій і
взаємозв’язків його виробничих та економічних
процесів.
В загальному випадку ефективність системи
являє
собою
сукупність
властивостей,
що
характеризують якість функціонування системи,
оцінювану як відповідність необхідного та
досягнутого результатів, які залежно від умов
функціонування системи і способів їх досягнення
можуть
значно
відрізнятися.
Ефективність
функціонування підприємства являє собою вид
ефективності, що характеризує результативність
діяльності
підприємства
як
складної
виробничоекономічної системи та дає комплексну
оцінку раціональності використання його ресурсного
потенціалу з відображенням співвідношення
результативних
показників та різноманітних
ресурсних витрат на його досягнення за певний
період
часу.
Саме
здатність
підприємства
максимально ефективно використовувати наявні
ресурси в умовах ринкової економіки відіграє
важливу
роль
в
питанні
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства.
Виявлення прихованого потенціалу, розробка та
впровадження заходів по його реалізації є основою
для оптимізації роботи підприємства та посилення
конкурентоспроможності за рахунок внутрішніх
резервів.
Складність проблеми підвищення ефективності
функціонування
сучасного
промислового
підприємства полягає в тому, що вона повинна
розглядатися як сукупність проблем підвищення
ефективності функціонування окремих виробництв,
процесів, обладнання тощо за різними законами
функціонування, тобто з позицій ефективності

роботи підприємства як виробничої системи, а також
як суб’єкта господарської діяльності, що має на меті
реалізувати продукцію та отримати прибуток, тобто,
з позицій економічної системи. Системний підхід до
проблеми підвищення ефективності функціонування
сучасного промислового підприємства передбачає
пошук резервів підвищення його ефективності на
рівні всіх його підсистем.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Багато
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Галенко
В., Гетьман О., Горфінкель В., Греков О., Мазаракі
А., Мацибора В., Савицька Г., Стражев В.,
Файбушевич С., Швандар В. та інші, у своїх працях
присвятили достатньо уваги питанням вивчення
сутності резервів підвищення ефективності роботи
підприємств, можливостям їх виявлення та
використання, методикам оцінки тощо. Ними
запроваджено
ґрунтовну
теоретичну
базу
ефективного використання наявних ресурсів для
підвищення продуктивності роботи підприємства.
При цьому існуючі методики оцінки та підходи
до уточнення сутності резервів підвищення
ефективності хоча і широко представлені в науковій
літературі, однак є недостатньо розробленими з
урахуванням ускладнення економічної ситуації в
Україні, у зв’язку з чим потребують подальшого
поглибленого наукового опрацювання.
Саме цим обумовлена актуальність обраної
проблематики, яка не лише не викликає сумнівів, але
і не втратить своєї актуальності і в подальшому,
оскільки вимагає визначення ролі та методологічних
засад
обґрунтування
резервів
підвищення
ефективності з урахуванням сучасних особливостей
господарювання, які характеризуються швидкою
динамікою змін під впливом різних факторів,
пов’язаних з тривалою економічною кризою та
непередбачуваністю розвитку вітчизняної економіки.
Мета роботи – визначення ролі та
методологічних засад обґрунтування резервів
підвищення ефективності роботи підприємств з
урахуванням сучасних особливостей розвитку
вітчизняної економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. На
сьогодні в економічній науковій літературі присутні
різні підходи до трактування і сприйняття поняття
резервів. Так, згідно з одним з підходів резерви слід
сприймати в якості запасів, зроблених заздалегідь з
метою їх використання в майбутньому у випадку

необхідності. І хоча можливо досягти певного
підвищення деяких показників роботи підприємств і
за рахунок запасів, однак таке підвищення матиме
екстенсивний характер і як результат спричинить
певні втрачені вигоди. До того ж діяльність такого
підприємства не можна вважати ефективною в
цілому, а лише відносно окремих процесів, що мають
місце на підприємстві.
Планова економіка, в умовах якої було створено
переважну більшість найкрупніших вітчизняних
підприємств, відзначалася виключною плановістю.
Тому за відсутності конкуренції та будь-яких
стимулів до розвитку, перед підприємствами стояло
завдання виконати план, що виключало прагнення
максимально ефективно використовувати наявні
ресурси, шукати резерви, розширювати та
модернізувати виробництво тощо. Адже незалежно
від якості продукції, її збут був завжди гарантований.
Пошук постачальників був даремний, адже усе
необхідне
для
виробництва
забезпечувалося
державою. Підприємства не прагнули знижувати
витрати на виробництво і реалізацію продукції за
рахунок впровадження нової техніки і технології,
кращої організації виробництва, так як ціни
встановлювалися на основі фактичних витрат і
нормативного прибутку.
Крім того, підприємства в матеріальному аспекті
не були зацікавлені в підвищенні ефективності
виробництва і завжди залишали істотний резерв для
виконання плану, щоб його завжди можна було
виконати без особливих зусиль. Виконання плану за
адміністративнокомандної
системи
було
найважливішим критерієм при оцінці роботи
підприємства. За цим критерієм оцінювалася і
діяльність керівника підприємства. Саме тому
замість
пріоритету
постійного
підвищення
ефективності роботи, підприємства намагались
заощадити якнайбільше ресурсів від держави [1, с. 4].
Більш адекватне вимогам перехідної економіки є
тлумачення поняття резервів як джерела отримання
додаткових ресурсів без суттєвих додаткових витрат.
Тому, на наш погляд, говорячи про резерви з позиції
підвищення економічної ефективності роботи
підприємств, необхідно їх сприймати саме як
джерело майбутнього отримання додаткових
ресурсів, здатного забезпечити конкретний результат
підвищення ефективності роботи і зростання
конкурентоспроможності підприємства.
Невикористані в даний час можливості,
особливо з позицій трансформаційної економіки,
являють собою потенціал господарюючого суб’єкта.
Наразі становлення ринково орієнтованої
системи господарювання в Україні та розвиток
досконалих конкурентних відносин між її суб’єктами
вимагають впровадження одночасно керівного і
керованого організаційноекономічного механізму,
здатного
забезпечити
стабільне
ефективне
високоприбуткове функціонування найважливіших
структурних одиниць – промислових підприємств –
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та мобільно інтенсифікувати відтворювальні процеси
як на локальному, так і на глобальному рівнях [2, с.
468].
Економічна
ефективність
суб’єктів
господарювання залежить від рівня забезпеченості
підприємств ресурсами (земельними, матеріальними,
трудовими, фінансовими тощо), необхідними не
лише
для
забезпечення
їх
безперебійного
функціонування та ритмічної роботи, але і для
раціонального їх розміщення і співвідношення з
метою оптимального використання у процесі
господарської діяльності.
Варто відзначити, що резерви як економічна
категорія є органічною складовою понятійного
апарату економічної ефективності, а отже – це
комплексне поняття, що включає в себе можливості
збільшення виробництва продукції та зниження
затрат на основі удосконалення використання
ресурсного потенціалу. Причому йдеться не лише про
зниження непродуктивних втрат при використанні
ресурсів та режим економії, оскільки запобігання
різноманітним
втратам
та
нераціональному
використанню ресурсів є лише одним із шляхів
виявлення резервів. Не менш важливими є й інші,
пов’язані з можливостями використання досягнень
науково-технічного прогресу і передового досвіду як
основних важелів інтенсифікації виробництва.
Повноті використання резервів сприятиме їх
чітке бачення та виявлення того потенціалу, який за
певних умов може бути реалізованим. А своєчасне
виявлення та використання резервів є запорукою
нормального функціонування підприємства в умовах
нестабільної економіки та ключовим фактором
розвитку підприємства у жорсткому конкурентному
середовищі.
У зв’язку з цим вважаємо необхідним
конкретизувати
напрями
пошуку
резервів
підвищення ефективності роботи підприємств
шляхом їх класифікації з урахуванням сучасних умов
господарювання і розвитку вітчизняної економіки.
Так,
серед
основних
шляхів
підвищення
ефективності діяльності підприємства можна
виділити
три
напрямки
пошуку
резервів:
організаційний, технологічний та ресурсний.
Першим резервом підвищення ефективності
роботи підприємства є переосмислення організації
виробничого процесу. Для виробничих підприємств
слід звертати увагу на тип виробництва, його
специфіку, шляхи покращення ефективності його
діяльності аж до можливостей застосування інших
типів виробництва. Для цього слід почати з аналізу
усіх аспектів, які мають вплив на ефективність
організації робіт, починаючи з найменших ланок,
таких як, робоче місце та кваліфікація робочого, та
закінчуючи рівнем підприємства в цілому.
Занадто складна та перевантажена зайвим
персоналом організаційна система буде на регулярній
основі споживати надмірну кількість ресурсів, крім
того, в таких системах ускладнений механізм

прийняття рішень, що робить підприємства менш
стійкими до непередбачуваних ситуацій і знижує їх
загальну стійкість у кризові періоди. Саме тому
оптимізація роботи виробництва повинна починатися
саме з ретельної оптимізації організаційної структури
підприємства.
Другим резервом підвищення ефективності
діяльності підприємства є технологія. Проблема
технологічних резервів є однією з актуальніших
проблем виробництв в Україні, адже не секрет, що
рівень технологічного озброєння українських
підприємств відстає від аналогічних підприємств
західних
конкурентів.
Резерв
збільшення
ефективності діяльності підприємства за рахунок
модернізації чи повної заміни морально застарілого
обладнання новими зразками на багатьох провідних
підприємствах
України
є
найбільшим
невикористаним резервом із усіх наявних. Також слід
зазначити, що проблема полягає не лише в технічній
базі, а також і в організаційно-правовому аспекті її
вирішення. Саме тому для залучення технологічних
резервів
необхідний
широкомасштабний
комплексний перехід на більш сучасні технології,
який
би
супроводжувався
одночасним
впровадженням нових організаційних систем.
Ресурсний напрямок відображає першочергову
необхідність аналізу ефективності використання
наявної матеріальної бази виробництва та живої
праці. При цьому слід враховувати рівень
завантаження обладнання в часі, структуру
собівартості продукції, що виготовляється, з точки
зору співвідношення в ній часток амортизації,
матеріальних витрат, витрат на оплату праці тощо.
Зазначені показники потребують розгляду в динаміці
та порівняння з показниками найближчих
конкурентів.
Для
оборотних
фондів
найважливішим
показником є швидкість їх обороту, а отже, серед
чинників потенційного її збільшення, потребують
особливої
уваги
такі:
зменшення
обсягів
незавершеного виробництва; удосконалення системи
матеріально-технічного забезпечення з метою
оптимізації виробничих запасів; прискорення
реалізації
готової
продукції
(активізація
маркетингової діяльності); зменшення обсягів
дебіторської заборгованості [3].
Крім того, слід звернути увагу і на інші напрямки
раціоналізації використання матеріальних ресурсів:
проаналізувати
основні
причини
втрат,
нераціонального використання ресурсів та провести
аналіз шляхів їх мінімізації або ліквідації;
забезпечити обґрунтоване нормування витрат
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матеріалів, покращення системи нормування;
організувати ефективну систему використання чи
переробки з наміром подальшого продажу чи
використання вторинних та побічних ресурсів;
створити або покращити систему заохочення за
економію сировини, енергії та матеріалів й
відпрацювати її практичну дієвість; акцентувати
увагу на використанні сучасних високотехнологічних
матеріалів;
проаналізувати
джерела
ресурсозабезпечення з метою пошуку найбільш
вигідних пропозицій і т.д.
І хоча резерви простіше сприймати кількісно,
важливо не лише визначити їх кількісні
характеристики, але й виявити якісний склад
факторів впливу на результати господарської
діяльності, що іноді буває досить непростим
завданням. Окрім того, резерви можуть бути явними
і прихованими (неявними), а це впливає на вибір
методології їх виявлення і оцінки.
Зазвичай
методологія
виявлення
формалізованих (явних) резервів включає в себе
такий комплекс методів: детермінований аналіз;
кореляційний аналіз; метод порівняння; метод
прямого
підрахунку;
функціонально-вартісний
аналіз.
Виявлення неформалізованих (неявних) резервів
відбувається за двома підходами – дохідним та
витратним. Дохідний підхід включає в себе: методи
прямої капіталізації; метод дисконтованих грошових
потоків; метод синтетичної побудови ефекту; методи
реального ефекту.
Комплекс методів витратного підходу включає
в себе метод первісних витрат та метод вартості
заміщення.
Сукупність способів виявлення і підрахунку
резервів підвищення ефективності діяльності
підприємства допомагає, використовуючи синтез
різних методів та окремих їх інструментів, отримати
достатню кількість аналітичних даних для прийняття
рішень щодо підвищення ефективності роботи
підприємства. А вже детальний аналіз отриманих
результатів при підрахунку виявлених резервів,
виявлення причинно-наслідкових зв’язків між
використаними
ресурсами
та
отриманими
результатами, наявність корпоративної стратегії є
основою для подальших дій, націлених на
підвищення ефективності діяльності підприємства.
Висновки. Незважаючи на те, що виявлення
резервів та їх залучення до господарської діяльності
є однією з основних передумов ефективного
функціонування підприємств в складних ринкових
умовах становлення
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АНОТАЦІЯ
В статті розглянуті основні теорії регіонального економічного росту та розвитку. Систематизовані
напрямки і школи теорій регіонального розвитку, розкрито їх зміст, встановлені основні фактори росу та
розвитку, виділені сильні сторони та вказані недоліки інших теорій та моделей з позиції їх можливого
застосування в реальних умовах соціально-економічних перетворень в країні.
Ціль роботи – встановлення можливості застосування моделей, побудованих на основі інших теорій в
реальних умова функціонування регіонів України.
Метод дослідження – логічний аналіз для узагальнення теоретичних засад інших теорії розвитку регіонів
та візуально-графічний метод – для представлення результатів емпіричних досліджень в наочній формі.
Додаткової значущості проблемі що досліджується, надає необхідність систематизації сучасних
економічних теорій та їх кореляція з домінуючими у світі парадигмами соціально-економічного розвитку.
Основним етапом концептуального дослідження є вивчення зарубіжного теоретичного досвіду
регіонального економічного розвитку і моделей конвергенції з метою виявлення сутності інтеграційних
процесів та природи їх виникнення.
Історично в множині теорій регіонального зростання виділяють чотири напрямки: неокласичні теорії
конвергенції, теорії кумулятивного росту, нові теорії регіонального росту та інші теорії, що пояснюють
приватні або окремі питання регіонального розвитку.
Проведений аналіз теорій і моделей регіонального економічного розвитку продемонстрував їх велику
кількість та різноманітність, причому вони були створені та протестовані на концепціях розвитку в різних
країнах, що виключає можливість прямого застосування зарубіжних теорій і моделей, потребуючи
попередньої адаптації до умов української дійсності. Для сьогоднішнього рівня соціально-економічного
розвитку українських регіонів представляється можливим використання комбінованої моделі, складеної із
теорій: кумулятивного напрямку – взаємної кумулятивної причинної обумовленості, полюсів росту;
некласичного – сходження або конвергенції; нових теорій – просторових ефектів і інших – сировинної та теорії
секторів.
ABSTRACT
In the article the basic theory of regional economic growth and development. Systematized areas and schools
theories of regional development, disclosed their content, set the main factors dew and Development, highlighted the
strengths and deficiencies of other theories and models from the standpoint of their possible application in the real
world socio-economic transformation in the country.
Objective - to establish the possibility of using models that are based on other theories in real terms over Ukraine.
The method of research - logical analysis to summarize the theoretical foundations of the theory of other regions
and visual-graphic method - to present the results of empirical research in visual form.
Additional significance of the problem investigated, has need of systematization of modern economic theories
and their correlation with the dominant paradigms of the world's socio-economic development.
The main stage of the conceptual study is theoretical study of foreign experience of regional economic
development and convergence of models to identify the nature of the integration process and the nature of their origin.
Historically multiple theories of regional growth is divided into four areas: neoclassical theory of convergence
theory of cumulative growth, new regional growth theory and other theories to explain individual private or regional
development.
The analysis of the theories and models of regional economic development demonstrated their large number and
variety, and they were created and tested on the concepts of development in various countries, which precludes direct
application of foreign theories and models, requiring prior adaptation to the Ukrainian reality. For today's level of
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socio-economic development of Ukrainian regions, possible use of combined model, composed of theories cumulative
direction - mutual cumulative causation, growth poles; nonclassical - convergence or convergence; New theories spatial effects and others - raw materials and theories sectors.
Ключові слова: регіон, теорія, модель, економічний розвиток, ріст.
Keywords: region, theory, model, economic development, growth.
Постановка проблеми.
На сучасному етапі розвиток економіки України
характеризується
посиленням
міжрегіональної
соціально-економічної диференціації, розширенням
числа депресивних регіонів, що унеможливлює
використання не тільки потенціалу міжрегіонального
співробітництва, а й проведення єдиної політики
соціально-економічних перетворень в країні.
Невід’ємною складовою успішного розвитку регіонів
України є ефективне функціонування соціальної та
виробничої інфраструктури, що вимагає розширення
фінансових можливостей державних і місцевих
органів влади. Тому як перспективний інструмент
оцінки розвитку територій, особливо в період
інноваційно-інвестиційних реформ, повинен стати
механізм економіко-математичного моделювання
рівня конвергенції регіонів. Додаткової значущості
проблемі що досліджується, надає необхідність
систематизації сучасних економічних теорій та їх
кореляція з домінуючими у світі парадигмами
соціально-економічного розвитку.
Першим етапом концептуального дослідження є
вивчення
зарубіжного
теоретичного
досвіду
регіонального економічного розвитку і моделей
конвергенції
з
метою
виявлення
сутності
інтеграційних процесів та природи їх виникнення.
Історично в множині теорій регіонального
зростання виділяють чотири напрямки: неокласичні
теорії конвергенції, теорії кумулятивного росту, нові
теорії регіонального росту, інші теорії, що
пояснюють
приватні
або
окремі
питання
регіонального розвитку.
Теорії і моделі регіонального економічного
розвитку неокласичного напряму основані на
факторах, які встановлюють виробничий потенціал
території
та
доповнюються
просторовими
факторами. При цьому регіони розглядаються як
одиниці виробництва, між якими за допомогою
ринків факторів може встановлюватись рівновага.
Нерівномірність розвитку регіонів пояснюється
тимчасовими відхиленнями від рівноваги або
неадекватною реакцією на екзогенні шоки, тому в
довгостроковій перспективі вони мають зникнути,
що приведе до зближення регіональних рівнів
економічного розвитку.
У 60-х роках ХХ століття з’явились перші
роботи з неокласичної теорії Дж. Бортса, Х. Зіберта,
Р. Солоу, Т. Свана, Г. Менк’ю, Д. Ромера, А. Уейла,
Р. Барро, Х. Сала-і-Мартина, Р. Холла, Ч. Джонса. В
основі теорії лежать основні правила виробничої
функції із затухаючою та постійною віддачею
масштабу, зближення або конвергенцією регіонів,

міжрегіональної торгівлі, збалансованого росту та
умови вільної конкуренції. Спираючись на ці
правила, до складу факторів регіонального росту
були включені традиційні виробничі фактори і
транспортні витрати, а також соціальні, політичні та
географічні фактори. Неокласики стверджували, що з
часом
повинно
відбуватись
згладжування
диференціацій у темпах росту регіонів завдяки
капіталізації рівноважного стану й мобільності
факторів виробництва.
Опоненти неокласичної теорії висувають свою
теорію поляризованого розвитку, в якій відстоюють
протилежне бачення очікуваних результатів процесу
економічного
розвитку
регіонів
в
умовах
нерегулярного ринку. На відміну від теорії
регіонального розвитку, в якій ймовірність
зближення (конвергенція) рівнів розвитку регіонів за
показником ВРП на душу населення, прихильники
теорії поляризованого розвитку відстоюють позицію
щодо розходження (дивергенції) регіонального
розвитку,
тобто
прогнозується
посилення
асиметричності
регіонів
за
економічними
показниками [1, c. 9].
Імпульсом для розвитку нових теорій
регіонального
економічного
розвитку
стали
дослідження в рамках нової економічної географії –
модернізації традиційної форми просторової
організації промисловості у 80-х рр. ХХ ст., які
створили набір простих, хоча не досить
переконливих моделей недосконалої конкуренції,
нової теорії торгівлі та нової теорії росту. Багато з цих
моделей ввібрали в себе положення неокласичної
школи
та
теорії
кумулятивного
розвитку,
доповнюючи їх деякими ідеями індустріальної
школи.
До найбільш відомих представників нової хвилі
теорії регіонального розвитку належать такі західні
економісти та економіко-географи, як: П. Кругман,
М. Фуджит, Т. Морі, Є. Венаблес,
Д. Пуго, Дж. Харріс, А. Пред, Р. Фіані, Г.
Мюрдаль,
А. Хіршман, А. Гільберт, Дж. Гаглер, Дж.
Еллісон, Є. Глейзер, Д. Девіс, Д. Вайнштайн, Лунгель
Інн. Широку популярність получили теорії основані
на зростаючому ефекті від масштабу в умовах
недосконалої конкуренції такі як: нова економічна
географія, нові моделі економічного росту, теорія
агломерацій, центральних місць і випадкового росту.
В своїх дослідженнях до просторових факторів росту
автори відносять різні види ефектів від масштабу,
транспортні
витрати,
мобільність
факторів
виробництва,
агломерацію,
просторові
або

багаточисленні ефекти взаємовпливу економічних
факторів.
Поряд з неокласичними, кумулятивними та
новими теоріями розвитку в західній економіці та
економіко-географічній науці існує ряд так званих
інших теорій регіонального розвитку, які вивчають
лише окремі або часткові питання та не охоплюють
всіх аспектів проблем регіонального розвитку. До
таких теорій відносяться: теорії економічної бази,
експертної бази, секторів та гнучкої спеціалізації,
сировинна теорія, модель «витрати – випуск», деякі
економетричні теорії регіонального розвитку, модель
розміщення виробництва Я. Тирбенгена ті Х. Боса та
ін., еволюція яких представлена в таблиці
1. Перші представники теорії економічної бази
Пітер Де Ла Курт та В. Самбарт вважали, що
економічний розвиток відбувається за рахунок
базового сектору економіки, орієнтованого на
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внутрішній попит. Тому збільшення регіонального
експорту веде до зростання масштабів виробництва,
доходів і зайнятості в цьому секторі, який в
подальшому мультиплікативно транслюється на всю
економіку регіону. Однак, дана теорія не пояснює
економічного розвитку в довгостроковій перспективі
та оперує занадто великою кількістю агрегованих та
усереднених даних, які затрудняють встановлення
мультиплікативного
ефекту
в
короткота
довгостроковій перспективі [2].
Теорія експортної бази, якої притримувався
Норт, заперечує можливість автономного розвитку за
рахунок внутрішніх інвестицій і технічного прогресу,
не враховує зв'язок між ступенем відкритості
регіонального господарства і розміром внутрішнього
ринку, не надає належного значення міграції людей і
капіталу [3, c. 47-48], [4, c. 109-137].

Таблиця 1
Еволюція інших теорій економічного регіонального розвитку
Фактори
ДжеТеорії / Моделі
Прихильники
Сутність моделі
регіонального росту
рело
Збільшення об’єму рег.
експорту веде до росту
масштабу виробництва,
Базовий сектор
П. Л. Курт, В. доходів і зайнятості, що в
економіки,
Теорія економічної бази
[2]
Сомбарт
подальшому
орієнтований на
мультиплікативно
зовнішній попит
транслюється на всю
економіку
- заперечує можливість
[5, с.
Базовий сектор
автономного розвитку за
47економіки,
Теорія експортної бази
Норт
рахунок внутрішніх
48],
орієнтований на
інвестицій і технічного
[6, с.
зовнішній попит
прогресу
109137]
зовнішні інвестиції,
Притік експортної
вир. експортного
виручки розвиває
Сировинна теорія
Х. А. Інніс
сировинного
[2]
внутрішню економіку
товару, - стійкий
регіону
зовнішній попит
Агрегація 3-х секторів: 1 –
добування природних
еластичність попиту
ресурсів,
Модель перерозподілу
А. Фішер,
на продукцію 3-го
– обробляючі
трудових ресурсів між
К. Кларк,
сектору,
[5]
виробництва,
секторами
Ж. Фурастьє
продуктивність праці
– обмін, обслуговування,
у 1-му та 2му секторі
споживання товарів і
послуг
Регіонально-секторальна
модель
зовнішньоекономічної
інтеграції

А. Мокій

різнорівнева централізація,
врахування спільних
тенденцій розвитку, циклічний розвиток

- відкритість регіону,
- децентралізація,

[6]

East European Scientific Journal #2(66), 2021 11

Теорія гнучкої спеціалізації

Модель «витрати – випуск»

Економетричні теорії
регіонального розвитку

Модель розміщенні
виробництва

Розвиток розглядається не
лише як кількісний
Ч.Ф. Сейбі, Д.
показник, а й як якісні
Цейтлін
зміни структури
промисловості та
конкурентних переваг

Облік господарської
динаміки
В. Леонтьєв
взаємозамінності факторів
виробництва
Підтвердження
теоретичних гіпотез
Х. Річардсон
розвитку
економетричними
розрахунками
Оптимальне розміщення
Я. Тирбенген,
виробництва в центрах
Х. Бос
різних розмірів

Основним фактором розвитку регіону за
сировинною теорією Х. А. Інніса виступають
зовнішні інвестиції у виробництво експортного
сировинного товару та стійкий зовнішній попит, що
приводить до позитивної виробничої та збутової
динаміки експортного товару на світових ринках. В
свою чергу, збільшенні експортної виручки дозволяє
розвивати внутрішню економіку регіону. Слабкою
стороною сировинної теорії являється те, що вона
описує регіональну економічну історію, а не пояснює
процес розвитку [6].
В своїй теорії секторів А. Фішер, Колін Кларк,
Дж. Фурастьє та ін. економіка агрегована в три
основні категорії: первинна – добування природних
ресурсів, вторинна – обробні виробництва, третинний
– організація і координація виробничої діяльності,
обмін, обслуговування та споживання товарів та
послуг. Основною рушійною силою розвитку
являються два фактори: еластичність попиту на
продукцію третього сектору та продуктивність праці
в первинному та вторинному секторах. Логіка
розвитку регіону описується моделлю перерозподілу
трудових ресурсів між секторами під дією вказаних
факторів. Проаналізувавши тенденції розвитку
території автори помітили закономірність, що із
зростанням доходів починає зростати попит на
продукцію третинного сектора економіки та
продуктивність праці в первинному та вторинному
секторах росте швидше, ніж в третинному, що веде
до поглинання третинним сектором робочої сили, яка
вивільнилась в первинному та вторинному секторах.
Основним недоліком даної теорії є сам розподіл на
сектори, який дає занадто узагальнені оцінки і тим

зміна характеру
попиту, яка потребує
від фірми
більшої мобільності,
впровадження
гнучких виробничих
технологій, - гнучкі
відносини з
постачальниками,
- використанні
міжфірмових мереж

[7]

Взаємозамінність
факторів
виробництва

Встановлюються
аналітично

[8, с.
29]

- мінімізація
виробничих і
транспортних витрат

[9]

самим обмежуючи можливості її ефективного
використання [7].
Теорія гнучких спеціалізацій, прихильниками
якої були Ч. Ф. Сейбі, Д. Цейтлін та ін. досліджує та
оцінює вплив на регіональний розвиток виробничих
режимів – штучне виробництва під замовлення;
серійне
виробництво,
фордійська
модель
виробництва; практику використання залучених
спеціалістів; відносини з постачальниками і процеси
вертикальної інтеграції та дезінтеграції [8]. Розвиток
розглядається не тільки як кількісний показник, але й
як якісні зміни структурі промисловості та
конкурентних переваг. Основним фактором розвитку
на конкретній території виступають зміни характеру
попиту, що потребує від фірм більшої мобільності.
Фірми адаптуються до нових умов за рахунок
впровадження гнучких виробничих технологій,
вибудовування гнучких відносин з постачальниками,
використання міжфірмових мереж для обміну
інформацією та спільного вирішення проблем.
Серед переваг теорії гнучких спеціалізацій –
фокусування її уваги на складній виробничій
динаміці в середині фірми, між фірмами, між фірмою
і працівником. До недоліків слід віднести –
фокусування на специфічних мікроекономічних
зв’язках відволікають увагу від агрегованих
регіональних показників [9].
Так
як
моделі
«витрати
–
випуск»
передбачається облік господарської динаміки та
взаємозамінності факторів виробництва, то головний
недолік даної моделі в слабкій здатності пояснення
регіонального розвитку.

Х. Річардсон, автор економетричної теорії
регіонального розвитку, вважав, що економетричні
розрахунки
можуть
використовуватись
для
підтвердження теоретичних гіпотез. Проте на
практиці виникнення таких моделей не передувало
появі концепції регіонального розвитку, а будувались
лише при накопичення достатньо великого об’єму
статистичної інформації. В результаті таких
розрахунків
дослідники
отримували
деякі
математичні взаємозалежності, які не пояснювали
причини економічного росту. В деякому сенсі
відбувалась підміна концепції регіонального
розвитку псевдотеоріями [10, c. 29].
Цікаву ідею щодо нових якостей регіональних
моделей розвитку в умовах посилення відкритості
економіки висловив вітчизняний дослідник А. Мокій,
врахувавши в своїй регіонально-секторальній моделі
зовнішньоекономічної інтеграції [10] механізм
різнорівневої централізації, спільність тенденцій
розвитку, які забезпечать блокування негативних
зовнішніх та внутрішніх факторів, відкритість
регіону для світових економічних процесів.
В моделі розміщення виробництва Я. Тінберга та
Х. Боса, автори в якості основного фактору
економічного
розвитку
регіону
розглядають
оптимальне розміщення виробництва в центрах
різного
розміру,
хоча
при
встановленні
оптимальності розміщення використовують фактор
мінімізації виробничих і транспортних витрат [11].
Основним недоліком моделі є відсутність повного
набору виробничих і просторових факторів.
Цінність розглянутих вище теорій регіонального
розвитку – в можливості вирішення за їх допомогою
конкретних проблем, які виникають в процесі
розвитку регіональної економіки, без застосування
для цього загальних теорій росту. Загальним
недоліком для них є включення не всіх основних
виробничих та просторових факторів при досліджені
регіонального розвитку.
Таким чином, проведений аналіз теорій і
моделей регіонального економічного розвитку,
предметом яких у тій чи іншій мірі є розкриття
природи конвергентних відносин, продемонстрував
їх велику кількість та різноманітність, причому вони
були створені та протестовані на концепціях розвитку
в різних країнах, що враховували особливості їх
економіки та досягнутий рівень соціальноекономічного розвитку. Саме це виключає
можливість прямого застосування зарубіжних теорій
і моделей, потребуючи попередньої адаптації до умов
української дійсності. Досліджені неокласичних
теорій конвергенції та теорій кумулятивного
розвитку не є взаємовиключаючими, багато
положень є спорідненими та містять схожі риси. Для
сьогоднішнього
рівня
соціально-економічного
розвитку українських регіонів представляється
можливим використання комбінованої моделі,
складеної із теорій: кумулятивного напрямку –
взаємної кумулятивної причинної обумовленості,
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полюсів росту; некласичного – сходження або
конвергенції; нових теорій – просторових ефектів і
інших – сировинної та теорії секторів.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме анализа финансового результата АПК Северного региона. В
качестве основной задачи выбран принцип проведения систематического анализа о состоянии, составе и
структуре финансовых ресурсов предприятий, измерение эффективности их использования на основе
полученных финансовых результатов. Сделан акцент об ускорении процессов финансирование инвестиций
предприятий АПК региона, особенно убыточных, обеспечения управления всем комплексом факторов,
определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности в целом.
ABSTRACT
The article is dedicated to analysis of the financial results of the agricultural complex of the northern region. The
principle task is conducting systematic analysis about the status, composition and structure of financial resources of
enterprises, the measurement of efficiency of their use on the basis of the financial results obtained. The emphasis is
on accelerating the investments in agricultural enterprises of the region, especially loss-making, ensuring the control
over the complex factors that determine the results of financial and economic activity in general.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, операционные активы, стратегии развития, накопительная
система, сальдированный результат, рентабельность, прибыльность, расширенное воспроизводство.
Keywords: financial resources, operational assets, development strategy, storage system, net result, profitability,
expanded reproduction.
Периодически проводимый финансовый анализ
АПК Республики Коми имеет важное значение для
оценки хозяйственной деятельности ее сфер и
предприятий, определяет перспективы их развития.
Как правило, финансовый результат предприятий
АПК характеризуется основными финансовыми
показателями – полученной величиной прибыли и
уровнем рентабельности ее предприятий. Чем выше
величина данных показателей, тем устойчивее
финансовое состояние предприятий и выше
вероятность их эффективного функционирования.
Новый облик рыночного хозяйствования требует от
предприятий АПК стабильного роста производства,
повышение
конкурентоспособности
товарной

продукции (работ, услуг) на основе активного
применения
достижений
научно-технического
прогресса,
внедрение
более
совершенных
организационно-управленческих мер эффективного
хозяйствования.
Чтобы охарактеризовать финансовое состояние
предприятий АПК региона необходимо определить
состояние финансовых источников и объемы
формированных
денежных
средств,
оценить
параметры приобретения, размещения, состава и
использования имеющихся капитальных ценностей.
Следовательно, финансовое состояние предприятий
АПК – это экономическая категория, отражающая
возможности совокупных источников формирования

финансовых ресурсов предприятий, наличие
операционных
капиталов
и
скорости
их
кругооборота, размеры полученного дохода. С этой
точки зрения, для нормального функционирования
АПК региона необходимо ежегодно (а иной раз
ежеквартально) проводить анализ финансовой
деятельности, определять основные параметры
улучшения финансового состояния ее предприятий.
Следует особо отметить, что для обеспечения
финансовой устойчивости АПК региона предприятие
должно
обладать
не
только
оптимальной
технологической структурой капитала, но и
рациональной видовой структурой основных
производственных фондов, уметь организовать и
управлять их активным движением. В обобщенном
представлении, устойчивость финансового состояния
АПК во многом зависит от результатов ее
производственной, коммерческой и финансовой
деятельности, от умелого управления всем
комплексом факторов, определяющих результаты
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
предприятий.
Главная цель финансовой деятельности АПК
региона состоит в подчинении ее одной
стратегической задаче – улучшению накопительной
системы
агропромышленных
предприятий,
способной увеличить объемы и улучшить
качественные
характеристики
операционных
активов. Следовательно, финансовый результат АПК
– это конечный этап циклической деятельности
агропромышленных предприятий, связанный с
источниками формирования денежных средств,
организацией
и
ведением
производства
(выполнением работ, услуг) и реализацией
агропродовольственной
товарной
продукции.
Сердцевиной результата финансовой деятельности
АПК выступает чистая прибыль ее предприятий.
Исходя из вышеизложенного, отметим, что
анализ финансовой деятельности предприятий АПК
делится на два полюса: 1) внутренний, который
проводится
соответствующими
службами
предприятия для контроля, планирования и
прогнозирования
финансового
результата
–
обеспечения планомерного поступления денежных
средств (собственные и заемные средства) и их
эффективное расходование. Цель внутреннего
анализа состоит в создании благоприятных условий
для эффективного хозяйствования – получение
максимального
дохода
при
минимальном
материальном затрате и риске; 2) внешний, который
проводится со стороны: учредителей – для выяснения
стратегии долгосрочного развития предприятия;
инвесторов – с целью изучения эффективности
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предприятия и отдачи имеющихся ресурсов; банков с целью определения банковского риска, возврата
денежных средств, оценки условий кредитования;
поставщиков
–
для
выявления
условий
своевременного получения платежей; налоговых
инспекций
–
выполнения
соответствующих
фискальных задач и т.д.
Важная роль в реализации ключевых задач
устойчивого развития АПК отводится анализу
результатов финансовой деятельности предприятий.
С помощью такого анализа вырабатываются
стратегия и тактика развития агропромышленных
сфер и предприятий, обосновываются планы и
управленческие решения, осуществляются принципы
системного развития организаций, выявляются пути
повышения
эффективности
производства,
оцениваются результаты финансово-хозяйственной
деятельности его подразделений и работников.
Поэтому финансовая деятельность АПК – это
составная часть хозяйственной деятельности ее сфер
и предприятий, направленной на обеспечение
планомерного поступления и рационального
распределения денежных средств, выполнения
долговых обязательств, достижения наиболее
высокой эффективности используемых ресурсов.
Обобщая, отметим, что одними из основных
финансовых показателей оценки хозяйственной
деятельности предприятий АПК являются прибыль и
рентабельность. Рост прибыли характеризует
конечный финансовый результат деятельности
агропромышленных предприятий. Она создает
финансовую
основу
для
осуществления
расширенного воспроизводства предприятия и
обеспечения производственных потребностей в
необходимых ресурсах, удовлетворения растущих
социально-экономических потребностей населения.
Рассмотрим некоторые аспекты финансовых
результатов аграрных предприятий Республики Коми
за 2009-2013гг. (Табл.1).
Как видно из таблицы, хотя в отдельные годы
(2011-2013гг.)
сальдированный
финансовый
результат имел тенденцию к незначительному росту,
он не сохранил своей устойчивости. При этом если за
эти годы темпы сальдированного финансового
результата в растениеводстве по растениеводства в
целом сравнению с животноводством значительно
выше (в 9,6 раз), то по объему гораздо ниже (в
среднем почти в 50 раз). Причиной последнего
является то, что в годы реформы процесс
раздробления крупных аграрных предприятий на
неэффективные мелкие вывел из оборота огромные
объемы обрабатываемых земельных площадей,
тормозил процессы развития
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. Таблица 1
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций Республики Коми*
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
Количество организаций, представивших
23
24
24
23
22
годовой бухгалтерский баланс, ед.
Сальдированный финансовый результат
499
615
673
772
690
(прибыль минус убыток), млн. руб.:
в растениеводстве
3
2
14
15
29
в животноводстве
496
613
659
739
657
Количество убыточных организаций, ед.
7
4
5
2
4
Сумма убытка убыточных организаций,
26
4
81
15
18
млн. руб.
Количества прибыльных организаций, ед.
6
20
9
21
8
Сумма прибыли прибыльных организаций,
525
618
754
787
709
млн. руб.
Выручка от реализации продукции (работ,
2988
3486
3754
3874
4252
услуг), млн. руб.
Рентабельность активов, %
11,9
12,7
12,0
14,7
11,5
Рентабельность, убыточность (-) проданных
7,7
6,5
7,3
4,6
4,9
товаров (работ, услуг), %:
в растениеводстве
-9,8
-12,7
-12,4
-18,1
-9,4
в животноводстве
10,5
9,3
10,0
7,4
6,8
*По данным бухгалтерской отчетности; без субъектов малого предпринимательства
Источник: Статистический сборник «Сельское хозяйство в Республике Коми», Сыктывкар, 2015. с.-114.
Достаточно сказать, что в 2014 году из всех
имеющихся
в
распоряжении
организаций
сельскохозяйственных угодий почти 65,0% занимали
сенокосы и пастбища (48,0 и 16,3), а 35,7% – пашни.
Аналогичная ситуация в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
и
индивидуальных
предпринимательствах составила 43,9 и 56,1%, в
подсобных хозяйствах и прочих предприятиях – 39,4
и 60,6%, а в хозяйственных товариществах и
обществах – соответственно 58,2 и 41,8. Это говорит
о
слабой
организации
и
недостаточном
финансировании и развитии растениеводства в
сельскохозяйственных организациях региона. Если за
2010-2014гг. выделяемые инвестиции в основной
капитал в вид экономической деятельности
«Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой
области» региона в среднем составили 691,4 млн.
руб.,
то
соотношение
инвестирований
растениеводства и животноводства равнялось к 1:4,6
или 99309,2 и 451683 млн. руб.
Более
длительный
период
времени
несостоявшиеся мелкие предприятия не уделяли
должного
внимания
сохранению
посевных
площадей, поддержанию развития отдельных
сельскохозяйственных культур (картофелеводства,
овощеводства). Получившие наиболее устойчивое
развитие предприятия ориентировались на развитие
тех направлений, которые приносили быстрые и
наиболее высокие выгоды. Предприятия не имели
особой специализации и не интересовались

развитием важных отраслей и подотраслей.
Неопределенность хозяйственной деятельности не
подчинялось
специфическим
закономерностям
регионального развития агропромышленных сфер, а
рыночное функционирование носило стихийный
характер.
За анализируемый период в среднем количество
прибыльных организаций значительно опережало
количество убыточных (почти в три раза). При этом
общая выручка от реализации продукции (работ,
услуг) увеличилась на 45 %, а сумма прибыли
прибыльных организаций выросла с 525 до 709 млн.
руб. или на 35%. Достаточно сказать, что за 20102014гг. при уменьшающемся поголовье скота и
птицы (крупный рогатый скот на 9,3%, свиньи – 16,
овцы – 17,9, козы – 22,6, лошади – 33,3 и птиц на
8,2%)
средние
цены
(рублей
за
тонну)
производителей скота и мяса (в живом весе)
увеличились на 44,5 %, в том числе крупного
рогатого скота на 82,9, свиньи – 92,1, птицы – 14,0%.
При этом цены на молоко и молочные продукты (в
пересчете на молоко) выросли на 7%, а яйца (за 1000
штук) – почти на 20%. Отсюда следует вывод, что
результативность в большей степени связана с
позитивным сдвигом в области ценообразования,
адаптацией и участием аграрных предприятий в
товарных продовольственных рынках.
Что
касается
рентабельности
активов
сельскохозяйственных
организаций
региона,
заметим, что из-за низкого уровня обновления
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среднем ()12,5%), но общая тенденция повышения
рентабельности
товарной
продукции
не
соответствует
нормативному
уровню
(25%)
функционирования предприятий.
Достаточно сказать, что за анализируемый
период в среднем общие затраты на один рубль
продукции в «Сельское хозяйство и представление
услуг в этой области» имели позитивные результаты
и составили 90,4 копеек. При этом заметим, что в
среднем затраты на один рубль продукции (товаров,
работ, услуг) в растениеводстве были гораздо выше,
чем в животноводстве – соответственно 110,1:88,5
копеек. За эти годы наиболее высокий уровень затрат
на один рубль продукции наблюдался в области
разведения крупного рогатого скота, оленей,
предоставления услуг в области животноводства
(кроме ветеринарных), наименьшее – в области
разведения
сельскохозяйственной
птицы,
представления услуг в области растениеводства.
Основные показатели работы организаций по
виду экономической деятельности «Производство
пищевых продуктов, включая напитки» показывает
несколько иную картину финансовых результатов в
пищевой промышленности региона (Табл. 2).
Таблица 2
Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности
«Производство пищевых продуктов, включая напитки»
Показатели
2010 2011 2012 2013 2014

основных фондов она не имеет высокого уровня,
колеблется от 11,5 до 14,7%. При этом имеющиеся
полностью изношенные старые основные фонды,
потребляя повышенную норму текущих расходов на
собственное
содержание,
не
соответствуют
нормативным коэффициентам выработки и отдачи.
Следовательно,
при
низких
коэффициентах
обновления и воспроизводства основных фондов
невозможно достигнуть высокого (нормативного)
уровня
рентабельности
активов.
Уровень
рентабельности активов предприятий АПК зависит
от множества внешних и внутренних факторов,
особенно
от
оптимальной
технологической
структуры капитала и рациональной структуры
основных производственных фондов, правильного
сочетания основных и оборотных фондов.
Несмотря
на
определенные
успехи
сельскохозяйственных организаций региона, за
последние годы (2010-2014гг.) рентабельность
реализованных товаров (работ, услуг) имела
активную тенденцию к снижению (почти на 3,0%),
т.е. от 7,7 до 4,9%. Хотя данное обстоятельство в
животноводстве – положительно, выглядит гораздо
лучше (в среднем на 8,8%), чем в растениеводстве (в

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

109,7

118,4

103,2

145,9

154,2

Индекс производства, в % к предыдущему году

102,8

105,5

101,6

96,2

102,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций, руб.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток), млн. руб.
Число организаций и производств, ед.
Доля прибыльных организаций, %

18052 20023 23248 25623 27132
228,5

220,6

232,8

242,4

254,1

305
82

271
100

280
83

268
94

274
96

Уровень рентабельности проданных товаров (работ, услуг), %

12,1

9,4

9,1

8,6

9,3

Затраты на один рубль продукции, коп.

98,1

92,1

93,2

91,7

92,3

Источник: Статистический сборник «Сельское хозяйство в Республике Коми», Сыктывкар, 2015. с.108. Всего-139 стр.
Ретроспективный анализ показывает, что за годы
реформы в пищевой промышленности республики
удельный вес инвестиций в общих инвестициях
экономики региона составила не более 0,2%
Аналогичная ситуация за 2010-2014гг. в среднем
составила 0,1%, что почти в два раза ниже. Это
говорит о том, что слабая инвестиционная
деятельность в данной сфере исключает все
возможные варианты участия в крупномасштабных
проектах,
проведения
соответствующих
производственных модернизаций в ее подотраслях и

видах деятельности. Наиболее активный рост объема
инвестиций за 2010-2014гг. тесно связан с
реконструкцией имеющихся старых зданий и
сооружений, заменой полностью изношенной
техники и оборудования – поддержанием сложной
структуры производства пищевых продуктов.
Следует особо отметить, что, судя по
численности
функционирующих
организаций,
сальдированный финансовый результат в пищевой
промышленности республики не имеет высокого
удельного веса. Так, в среднем за 2010-2014гг. в

данной сфере число действующих организаций
составило 280 ед., а сальдированный финансовый
результат равнялся 235,7 млн. руб. При этом из всех
действующих организаций число прибыльных
составило лишь 91 единицу. В среднем за эти годы
рентабельность проданных товаров (работ и услуг)
была на уровне 9,7%, а затраты на один руб.
продукции равнялись 93,5 копеек.
Несмотря на то, что показатель индекса
производства пищевых продуктов выше, чем
производства сельскохозяйственных продуктов, она
тоже не является устойчиво развивающейся
отраслью. В среднем за 2010-2014гг. наиболее
высокий индекс производства пищевых продуктов
наблюдаются в производствах: мяса (кроме птицы и
кроликов) – 114,4%; цельномолочной продукции –
104,5; коровьего масла – 108,7; продуктов
мукомольнокрупяной промышленности – 119,9;
минеральных вод и напитков – 106,1; безалкогольных
напитков – 115,2; переработке и консервировании
рыбы и морепродуктов – 110,1%, наименьшей – в
производстве сухих хлебобулочных изделий и
мучнистых кондитерских изделий длительного
хранения – 88,5%; производстве творога и сырковотворожных изделий – 94,7 и в производстве прочих
пищевых продуктов – 94,2%.
Резюмируя, отметим, что проводимый анализ
финансовых
результатов
показывает,
при
значительно низком уровне финансирования
инвестиций невозможно восстановить финансовую
устойчивость
АПК
региона,
осуществить
тактические и стратегические механизмы внутренней
финансовой стабилизации, обеспечить финансовое
равновесие между отраслями и видами деятельности.
Это отрицательно сказывается на финансовохозяйственной
деятельности
АПК
региона,
получении
достаточно
высокого
уровня
прибыльности и рентабельности агропромышленных
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предприятий. Особую озабоченность вызывает
проблема устранения высокой степени зависимости
предприятия от финансовокредитных организаций,
обеспечение доступности внешними источниками
финансирования
агропромышленных
сфер
Северного региона, связанные с высокой ставкой
приобретаемых кредитно-заемных средств и низким
уровнем платежеспособности предприятий.
Естественно,
сегодня
для
обеспечения
расширенного воспроизводства отраслей АПК
необходимо увеличить объемы инвестиционных
расходов, обеспечить рост затрат в исключительно
убыточных хозяйствах. По прогнозным расчетам, для
повышения финансово-хозяйственной деятельности
убыточных хозяйств на уровне рентабельности
1015%, необходимо увеличить объемы их
инвестиционных расходов в 2,0-2,5 раза в течение 510 лет. Необходимо создать такие условия
повышения уровня рентабельности и прибыльности
агропромышленных предприятий региона, при
которых возможно было бы осуществлять
нормальный процесс воспроизводства. Особая
озабоченность в этом лежит в активном подъеме
аграрных предприятий региона, инвестиционном
развитии
слаборазвитых
подотраслей
растениеводства и животноводства.
Исследование подтвердило, что финансовый
результат предприятий АПК характеризуется
совокупностью
финансово-хозяйственных
показателей, отражающих процессы формирования и
использования финансовых ресурсов. Исходя из
этого, отметим, что анализ финансового состояния
АПК имеет очень важное значение в определении
уровня
хозяйственной
деятельности,
оценке
эффективности использования финансовых ресурсов,
выявлении меры выхода из сложной финансовохозяйственной ситуации и укреплении ресурсного
потенциала на перспективу.
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Харківська гімназія №14, Харків, Україна
Королюк А.О.
9 клас, Харківська гімназія №14, Харків, Україна
Borshcheva Yu.,
Zolotashko Ya.
Kharkiv gymnasium 14,
Kharkiv, Ukraine
Koroliuk A.
Form 9, Kharkiv gymnasium 14,
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АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто процес створення бізнес-плану майстерні з виготовлення екологічних ручок на базі
Харківської гімназії №14. Зроблено висновки про корисність використання таких ручок з точки зору екології
та економії ресурсів за рахунок використання вторинної переробки сировини. Ключові слова: бізнес-план,
майстерня, ручка, екологія, економіка.
ABSTRACT
The article offers the process of creating a business plan for workshop for producing environmentally friendly
pens in Kharkiv gymnasium №14. The conclusions are made about the benefits of using these pens from the point of
view of ecology and saving resources by using recycled materials. Keywords: business plan, workshop, pen, ecology,
economy.
Людина постійно перебудовує своє оточення,
але мало хто вміє прораховувати наслідки своїх дій.
Виробництво продукції з вторинної сировини та
натуральних матеріалів дозволить зберегти природу
та навколишнє середовище. Екопродукція – це
модний тренд та свідомий вибір відповідальних
людей.
Для спроби вирішення екологічних проблем на
рівні гімназії виникла ідея створення майстерні з
виробництва екоручок, корпус яких має бути
виготовлений із використанням вторинної переробки
паперу та екологічно чистого клею. Створення такого
продукту потребує аналізу галузі та розробки бізнесплану.
Об'єктом дослідження є процес розробки бізнесплану. Предмет – бізнес-план «Створення майстерні
з виробництва «Екоручок-14».
Мета роботи полягає в розробці бізнес-плану для
створення майстерні «Очумілі ручки» з виробництва
екологічно чистих кулькових ручок з логотипом
гімназії, використовуючи вторинну переробку
паперу, екологічно чистий клей та стандартні
стрижні.
Оскільки корпус такої ручки виготовляється з
матеріалів, які практично повністю утилізуються,
використання і виробництво таких ручок завдає
мінімальної шкоди навколишньому середовищу.
Для досягнення поставленої мети необхідно
вирішити наступні завдання:
1) дослідити основні теоретичні питання, що
виникають під час розробки бізнес-плану; 2)

дослідити структуру бізнес-плану; 3) скласти
бізнесплан майстерні «Очумілі ручки».
Сьогодні неможливо розпочати новий бізнес або
вкладати кошти в діюче підприємство без створення
бізнес-плану. Його потрібно розробляти за наступних
умов: під час виробництва нової продукції,
розширення або модернізації підприємства, виході на
нові ринки, отриманні кредиту тощо.
Найпоширенішими помилками при розробці
бізнес-плану є намагання перенести західну
методологію розробки таких документів без
урахування особливостей розвитку економіки своєї
країни. Це неправильно, оскільки не робиться акцент
на законодавчу базу, особливості ділового
середовища та психологічні фактори.
Крім того, важливо правильно визначити
споживачів бізнес-плану, оскільки від цього залежить
його зміст.
Розроблений бізнес-план складається з таких
частин: «Резюме», «Опис підприємства і галузі»,
«Опис продукції», «Маркетинг і збут продукції»,
«Аналіз
конкурентів»,
«Виробничий
план»,
«Організаційний план», «Ризики та гарантії» та
«Перелік використаних джерел».
У розділі «Опис підприємства і галузі»
бізнесплану описано основні відомості про
майстерню, цілі проекту, проведено PEST-аналіз,
виявлено основні тенденції розвитку та проблеми
галузі канцтоварів, надано характеристику ринку
письмового приладдя.

«Опис продукції». Майстерня «Очумілі ручки»
виготовляє кулькові ручки, використовуючи при
цьому вторинну переробку сировини. Процес
виготовлення включає в себе створення продукту з
використанням техніки пап’є-маше.
Після закінчення пасти в стрижні ручки, його
посадити в клумбу або горщик та виростити
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чорновитягують, розламуючи корпус, та викидають.
бривці.
Оскільки корпус ручки виготовлений в техніці
На рис.2 зображено готові «екоручки-14». пап’ємаше та містить насіння квітів, його можна

Рисунок 2 – Готові ручки із логотипом Харківської гімназії №14
Обрано синій та червоний кольори стрижня,
тому що вони є найбільш поширеними серед учнів та
вчителів.
Основними перевагами продукції є унікальний
дизайн, оскільки кожна ручка – це ручна робота;
екологічність; та «друге життя» продукту.
У розділі «Маркетинг і збут продукції»
бізнесплану вказані психографічні та демографічні
дані клієнтів. Наша продукція розрахована на дітей
від 6 років, їхніх батьків та вчителів. Для реклами
ручок ми використовуємо шкільну стіннівку та
шкільний сайт.
Розділ
«Аналіз
конкурентів»
містить
SWOTаналіз нашого підприємства.
На даний час на території м. Харкова існує одне
підприємство із виробництва приладдя для письма.

Назва
Стрижні для ручок
Борошно
Акрилова фарба
Друк логотипу
Всього

Це «Харківський завод «Оргтехніка». Крім того,
велика кількість письмового приладдя імпортується з
Китаю, Японії та Європи.
«Виробничий план» містить опис стадій
виготовлення екоручок. Це: збирання макулатури, а
саме: газет; закупка стрижнів для ручок, борошна та
акрилової
фарби;
друк
логотипу
гімназії;
виготовлення клею; виготовлення ручки; контроль
якості та складування; рекламна кампанія.
На виготовлення однієї ручки потрібно:
стрижень – 1 шт.; борошно – 1 гр.; акрилова фарба –
0,5 гр.; логотип – 1 шт.; газета – 0,5 аркуша.
В таблиці 1 наведено постійні витрати із
розрахунку на 1000 ручок. Таким чином, на
створення 1 ручки потрібно: 1324,1/1000 = 1,32 грн.
Планована вартість 1 ручки становить 2 грн.
Таблиця 1
Постійні витрати
Загальна вартість,
Кількість
Ціна (грн) за 1 шт.
грн.
1000 шт
0.90 грн
900
1 кг
8.10 грн
8,1
4 комплекта (12 шт в наборі по 12 мл)
89 грн
356
4 аркуш (56 логотипів на 1 аркуші)
6 грн
24
6 аркуш (44 логотипа на 1 аркуші)
6 грн
36
1324,1

У розділі «Організаційний план» наведено орДиректором,
бухгалтером,
менеджером
та

ганізаційну структуру майстерні та посадові інпрацівниками є учні Харківської гімназії №14.
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Керівником майстерні є директор, якому
підпорядковуються
бухгалтер
та
менеджер.
Менеджер керує роботою працівників.
Таблиця 2
Ризики та гарантії

струкції працівників. Ризики та гарантії створення
майстерні наведено в табл. 2.

Можливі ризики

Міри щодо усунення ризиків

Втрата або псування майна

Страхування майна

Брак клієнтів

Регулювання ціни на продукцію, розширення
асортименту товару

Ризик падіння інтересу до продукції

Періодичне оновлення дизайну товару

Ризик, пов'язаний з діяльністю конкурентів

Постійне вивчення діяльності конкурентів, вивчення
якості, цінової політики, продукції конкурентів

Хвороба працівників

Заміна тимчасово непрацездатного на здорового

Нещасний випадок (порізи, удари, травми)

Інструктаж з техніки безпеки, надання першої
медичної допомоги, виклик -103

Крадіжка

Виклик міліції-102

У ході виконання науково-дослідницької роботи
було розроблено бізнес-план для створення
майстерні «Очумілі ручки» на базі ХГ №14.
Теоретична значущість дослідження: підготовка
до самостійного життя в умовах нинішньої ринкової
економіки, отримання нових знань і умінь, вміння
застосовувати знання на практиці, навчитися шукати,
аналізувати, знайти потрібну нишу, вміння складати
бізнес-план.

Прикладна цінність: на основі отриманих
результатів відкривається можливість почати свою
справу.
Дата початку реалізації проекту – грудень 2016
року.
Засновники: Королюк А.О., Римарєва Д.С. та
творча група гімназії
Загальна вартість проекту складає 1324,1 грн.
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АНОТАЦІЯ
У статті представлені результати дослідження чинників, що впливають на формування категорії готелів,
визначені основні чинники, що дозволяють отримати конкурентні переваги організаціям готельного бізнесу і
сприяють підвищенню рівня надання послуг, як передумови якісної зміни рівня готелю. Проведений аналіз за
основними обраними критеріями вказує на доцільність оцінки конкурентоспроможності в умовах сучасної
економічної ситуації і використання висококваліфікованого персоналу для ефективного надання послуг, який
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включає основні складові, що забезпечують комфорт гостей: будівля і приміщення, меблі і устаткування,
інтер'єр номерів, пункти харчування в готелі і їх кількість, різноманітні додаткові послуги, аранжування
пропозиції. Серед визначених чинників розвитку були виділені: інноваційна складова, унікальність
територіального розташування, пропозицій і обслуговування, ефективність надання послуг та відвідуваність,
орієнтованість на вимоги клієнтів, оптимізація організації управління.
АННОТАЦИЯ
В статье представленные результаты исследования факторов, влияющих на формирование категории
гостиниц, определены основные факторы, которые позволяют получить конкурентные преимущества
организациям гостиничного бизнеса и способствуют повышению уровня предоставления услуг, как
предпосылкам качественного изменения уровня гостиницы. Проведенный анализ по основным избранным
критериям указывает на целесообразность оценки конкурентоспособности в условиях современной
экономической ситуации и использования высококвалифицированного персонала для эффективного
предоставления услуг, который включает основные составляющие, обеспечивающие комфорт гостей: здания
и помещения, мебель и оборудование, интерьер номеров, пункты питания в гостинице и их количество,
разнообразные дополнительные услуги, аранжировки предложения. Среди определенных факторов развития
были выделены: инновационная составляющая, уникальность территориального расположения, предложений
и обслуживания, эффективность предоставления услуг и посещаемость, ориентированность в соответствии с
требованиям клиентов, оптимизация организации управления.
SUMMARY
In the article the presented results of research of factors that influence on forming of category of hotels, basic
factors that allow to score competition advantages to organizations of hotel business and assist the increase of level of
grant of services are certain, as pre-conditions of quality change of level of hotel. The conducted analysis on basic
select criteria specifies on expediency of estimation of competitiveness in the conditions of modern economic situation
and use of highly skilled personnel for the effective grant of services, that includes basic constituents that provide the
comfort of guests : building and apartment, furnitures and equipments, interior of numbers, points of feed in hotels and
their amount, various additional services, arrangements of suggestion. Among the certain factors of development were
distinguished: innovative constituent, unicity of territorial location, suggestions and service, efficiency of grant of
services and visited, oriented on the requirements of clients, optimization of organization of management
Ключові слова: готельний бізнес, конкурентоспроможність, надання послуг, індустрія гостинності
Ключевые слова: гостиничный бизнес, конкурентоспособность, предоставление услуг, индустрия
гостеприимства.
Keywords: hotel business, competitiveness, grant of services, industry of hospitality
Постановка проблеми. В умовах швидкого
динамічного розвитку технічних, економічних
соціальних процесів в суспільстві, не зважаючи на
різні чинники, основними законами існування
готельного комплексу упродовж віків є закони
гостинності. У сучасному світі на основі
гармонійного поєднання професійного виробництва
послуг і привітного відношення персоналу до гостя
формується
тенденція
спеціалізації
засобів
розміщення, що змінюється внаслідок потреб гостя.
Рівень комфорту, незалежно від категорії готелю, є
тим чинником, який притягає гостей і примушує їх
віддавати перевагу тим готелям, де вони відчувають
себе, з одного боку, досить вільно, а з іншої упевнено, знаючи, що система обслуговування
надасть можливість відчути себе захищеним від
дрібних побутових проблем.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У
наш час, коли індустрія гостинності, з одного боку,
отримала потужний заряд для розвитку, оскільки
значно збільшилася лабільність людей, а з іншого
боку, гості стали більш вимогливими, при цьому за
свої, іноді не дуже великі кошти, хочуть отримати
гідне обслуговування, боротьба за ринок значно
загострилася [1]. Одним з важливих орієнтирів для

вибору готелю постояльцями є її категорія, або
«зірковість» [2-4]. Безумовно, кожен готель прагне
реалізувати конкретні плани, програми і проекти, які
переслідують мету ефективного розподілу і
використання ресурсів і адаптацію до змін зовнішніх
і внутрішніх умов. Проте керівництво далеко не всіх
готелів здатне перетворити досягнення мети на
довготривалу стратегію, тому заслуговують на
значну увагу ті готелі, керівництво яких прагне до
підвищення рівня комфорту, зокрема, шляхом
підвищення категорії, наприклад, з 2-х зірок на 3 і так
далі.
Виділення раніше недосліджених частин
проблеми. Актуальність статті підтверджується
необхідністю наукових досліджень у сфері готельноресторанного бізнесу для поширення використання
інноваційних рішень, які сприяють динамічному
розвитку підприємств. Лише визначення основних
критеріїв, що дозволять покращити якість послуг та
аналіз існуючого стану сприяють отриманню
конкурентних переваг, надають можливість з’ясувати
основні фактори для підвищення категорії готелю.
Мета. Визначення основних чинників, що
дозволяють підвищити категорію готелю і розробка

стратегії
для
вдосконалення
першочергових
компонентів, що покращують рівень комфорту.
Основна частина. Залежно від зміни
кон'юнктури
на
ринку
готельних
послуг
господарюючий суб'єкт може визначити власну
інноваційну стратегію підвищення категорійности у
тому випадку, якщо чітко уявляє потреби ринку;
здатний розробляти привабливі пропозиції і має
фахівців для їх реалізації, крім того, необхідною є
рекламна компанія та маркетингове просування своїх
послуг на ринок. Дотримання цих умов можливе
тільки за наявності команди професіоналів, що
пройшли спеціальне навчання, яке надається в
профільних ВНЗ, наприклад в Одеській національній
академії харчових технологій (ОНАПТ) на
факультеті Інноваційних технологій харчування,
ресторанного і туристичного бізнесу. Тільки
кваліфіковані фахівці здатні розробити стратегію
розвитку і залежно від неї визначити найбільш
раціональні форми інноваційної діяльності готелю і
найбільш ефективні дії для досягнення наміченої
мети.
Якщо намагатися розподілити готелі по
розрядах, то таких градацій існує величезна кількість.
Різні системи класифікації готелів, всього близько
тридцяти, мають свою систему позначень і критеріїв:
шведські «ключі», британські «корони», «зірки»,
індійські «бали» тощо. Незважаючи на наполегливі
заклики об'єднатися, адресовані Всесвітньою
туристською організацією (WTO) утримувачам
відзнак готелів, усі вони вже не один десяток років
продовжують співіснувати в єдиному світовому
просторі абсолютно автономно, чим заплутують
споживача [3]. Найбільш відомою є система «зірок»
[5]. Готелі 3 зірки, клас комфорт, категорія В [6]
досить поширені, оскільки розраховані в основному
на середній клас гостей, що є найбільш поширеним
типом гостей, які селяться в таких готелях і під час
відпочинку, і в ділових поїздках, при цьому
розраховуючи на знайомий рівень комфорту і послуг,
що надаються.
Стандарт "Hotelstars Union" створений під
патронажем HOTREC (Hotels, Restaurants & Cafe in
Europe) - Союзу асоціацій готелів Австрії, Чехії,
Німеччини, Угорщини, Нідерландів, Швеції і
Швейцарії. Ця система відрізняється від української
тим, що окрім виконання обов'язкових вимог
необхідно набрати певну кількість балів на
додаткових необов'язкових послугах.
Для готелів категорії 3 зірки необхідно набрати
250 балів, готелів 3 зірки "Superior" - 380 балів
(виконання обов'язкових вимог дає тільки 83 бали)
[2,3].
Згідно з цими вимогами, набір обов'язкових
зручностей і послуг пред'являється до таких
основних категорій складових, які забезпечують
комфорт гостей:
— будівля і приміщення;
— меблі і устаткування;
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— інтер'єр номерів;
— пункти харчування в готелі і їх кількість; —
різноманітні додаткові послуги; — аранжування
пропозиції.
Мінімальні вимоги Hotelstars Union до 3 зірок
м'якші за обов'язкові вимоги українського ДСТУ
4269:2003, але необхідно добрати 167 балів за
рахунок необов'язкових вимог або вимог до більш
високої категорії готелів.
Серед таких необов'язкових, але таких, що
покращують обслуговування умов, необхідно
виділити:
— загальне враження від готелю;
— санітарні зручності і зручності для сну;
— устаткування номерів, у тому числі, наявність
побутової техніки, телекомунікацій, мережі
Інтернет;
— зберігання цінностей і багажу;
— наявність необхідних дрібниць (письмове
приладдя і блокнот, мішок для білизни, швацький
набір і тому подібне);
— інформаційні матеріали (регіональні,
відомості про готель та туристичні фірми, переліки
послуг і так далі);
— додаткові послуги.
Серед основних параметрів, за якими вважається
доцільним оцінювати конкурентоспроможність,
можна виділити наступні [4]:
— здатність готелю запропонувати споживачам
готельний
продукт
з
привабливішими
характеристиками, ніж у конкурентів;
— ефективність діяльності готелю на ринку,
визначувана як відношення отриманого ринкового
результату до зроблених витрат;
— ринковий результат, що дозволяє досить
успішно розвиватися готелю в перспективі і
задовольняти потреби як власників, так і найманого
персоналу.
На теперішній час в Одесі налічується більше 25
готелів категорії 3 зірки, проте далеко не усі вони є
досить відомими, при цьому кожен має свої
особливості, що дозволяють віднести їх саме до цієї
категорії. На найбільшу увагу заслуговують ті готелі,
які завдяки зусиллям адміністрації, персоналу в
останні роки змогли підняти категорію готелю,
наприклад, «Вікторія» і «Валентина» з 2-х зірок до 3х, а «Проминада» - з 3-х до 4-х. Усі готелі при цьому
поліпшили комфортність місць розміщення гостей і
умови харчування. «Вікторія» і «Валентина»
спочатку були побудовані як готелі для прийому
гостей в курортній зоні Одеси, тому їх реконструкція
не вимагала значного вкладення коштів, швидше
необхідною була вивірена стратегія розвитку, яка
базувалася на 6 основних принципах [4, 5].
1. Інноваційний розвиток організації готельної
сфери, зміна основних існуючих умов, чинників і
елементів
інноваційної
діяльності,
яка
перетворюється на стійко працюючий механізм, що
дозволяє
забезпечувати
ефективність
і

конкурентоспроможність готельних послуг в
основному за рахунок впровадження нововведень.
Для вирішення проблем, що включають цей
пункт плану необхідно було передусім мати
висококваліфікований персонал, що пропонує нові
креативні рішення, при цьому обидва готелі
скористалися можливостями, які отримали завдяки
співпраці з ОНАПТ, а саме, завдяки залученню до
роботи студентів академії під час проведення
практики вдалося значно поліпшити обслуговування,
а використання сучасних технологій обслуговування
і організації персоналу, які були впроваджені у
вигляді експерименту, вдалося підняти рівень
обслуговування гостей на якісно новий рівень.
Впровадження такої практики, як майстер-класи не
лише під час проведення виробничої практики, але і
при проведенні практичних робіт з рішенням
конкретних завдань, розбір можливих нестандартних
ситуацій, дозволили забезпечити ефективність
функціонування усіх служб готелю. Важливою є та
обставина, що в практичних заняттях беруть участь
не лише студенти і викладач академії, але і
співробітники готелю (менеджери, середній керівний
персонал). Зазвичай для готелів «три зірки»
рекомендована кількість персоналу складає не менше
8 осіб на 10 номерів, проте завдяки постійній роботі
студентів завантаженість постійного персоналу
готелів
зменшується
і
умови
роботи
є
комфортнішими.
2. Унікальність територіального розташування,
пропозицій і обслуговування.
Саме місто Одеса є унікальним як за місцем
розташування, так і у зв'язку з багатою культурною
спадщиною, широко відоме доброзичливістю і
гостинністю жителів. Повною мірою це відносяться і
до трьох взятих в якості прикладу готелів: «Вікторія»
розташована на вул. Генуезькій, 24 а, «Валентина»
Курортний провулок. 2, тобто обидва розташовані в
районі широко відомої Аркадії, недалеко від парку
Перемоги і Французького бульвару, «Проминада»
знаходиться на 11 ст. Великого Фонтану і
відрізняється тим, що оригінальна будівля готелю
органічно вписується в архітектурний ансамбль
вулиці, викликає приємні асоціації присутності
старої
Одеси,
головний
фасад
відповідає
європейському архітектурному стилю.
В усіх трьох готелях наявна інформація про
послуги на рецепції, у тому числі, в електронному
вигляді на екранах, а також в друкарському виді в
номерах, розрахована на гостей, які прибули в готелі
уперше і нічого не знають про них, а також на
постійних відвідувачів, яких інформують про
додаткові послуги, що з'явилися внаслідок
впровадження нових систем обслуговування. Є
загальна інформація про готель: опис номерів,
ресторанів, банкетних і конференц-залів, фітнесцентри, а також перелік додаткових послуг, акцій,
пакетів для різних категорій гостей. На зміну
паперовим
покажчикам
прийшли
системи
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візуального відображення інформації, що дозволяє
проінформувати гостей про час і місце проведення
будь-якого заходу або наявність додаткових послуг
та пропозицій.
Фонд готелю «Вікторія» складає 229 номерів 6
типів:
двомісний
стандарт
однокімнатний,
укомплектований ліжком twin, телевізором з
каналами кабельного TV, холодильником і
телефоном, душем у ванній кімнаті.
двомісний стандарт з кондиціонером.
одномісний стандарт - однокімнатний, ліжко
односпальне, є холодильник, телевізор і телефон, душ
у ванній кімнаті.
одномісний плюс - обладнаний аналогічно
одномісному стандарту, тільки ліжко doublе.
напівлюкс - двокімнатний, є ліжко doublе,
телевізор з кабельними каналами, телефон і
холодильник, кондиціонер, два душі.
люкс - також двокімнатний, укомплектований
як і напівлюкс, тільки замість душу - ванна.
Велика увага приділяється комфортному
сімейному відпочинку, так, діти приймаються з
будьякого віку. Цілодобово подається гаряча і
холодна вода. Для вирішення ділових питань при
готелі є 4 конференц-зали різні за розміром і
розташуванням місць. У оренду можна узяти
мультимедійний проектор, ноутбук і звукове
устаткування.
Але
варто
враховувати,
що
канцелярське приладдя у вартість не входить і
надається при замовленні додаткових послуг.
Готель «Валентина» має в розпорядженні 90
комфортабельних номерів: двокімнатними люксами,
полу люксами, стандартними двомісними номерами,
обладнаними усім необхідним для приємного
перебування в них. Серед важливих
компонентів для ділових зустрічей необхідно
відмітити
наявність
устаткування
для
ксерокопіювання, Інтернет, якщо потрібно інше
необхідне устаткування - його можна легко замовити,
для чого працює служба «Бізнес-сервіс».
Готель «Проминада» налічує 30 одномісних і
двомісних номерів категорій стандарт, напівлюкс і
люкс. У комфортних номерах готелю навіть
найвимогливіший гість знайде усе, що тільки може
знадобитися йому для приємного відпочинку:
мінісейф, міні-бар, плазмовий телевізор, супутникове
ТБ, Internet, Wi - Fi, міжнародний телефонний зв'язок,
система контролю клімату, телефон. У ванній кімнаті
можна прийняти душ або розслабитися в зручній
ванні. Тут також обов'язково є фен, індивідуальний
набір косметики, халат і рушники.
3. Оцінка ефективності продажів готельних
послуг, процесу бронювання і сервісу.
Готелі класу 3 зірки - досить поширений клас
підприємств, що надає послуги в індустрії
гостинності, оскільки співвідношення ціна/якість в
них є найбільш прийнятним для значної кількості
населення, як українського, так і гостей з-за кордону.

У усіх трьох готелях, взятих як приклад, існує
система контролю відвідуваності, що включає
анкетування
гостей
з
метою
поліпшення
обслуговування і з'ясування «вузьких місць», що
потребують вдосконалення. Щомісячний моніторинг
дозволяє відстежувати усі основні тенденції і
приймати оперативно рішення зі зміни умов
обслуговування. Так, в готелі «Вікторія» на прохання
гостя подають сніданок в номер, на другому поверсі
працює однойменний ресторан, сніданок у форматі
«шведський стіл» включений у вартість проживання,
можна замовити комплексне харчування. Основний
зал розрахований на 250 посадочних місць, а
банкетний - на 80. Також є затишне кафе «Карамель»
з літньою терасою на 80 місць. У меню наявні блюда
не лише традиційної одеської кухні, але й піца, блюда
на мангалі, великий асортимент прохолодних і
спиртних напоїв.
У усіх трьох готелях обстановка номера включає
кондиціонер, телебачення, вихід в Інтернет,
комфортні меблі, ванну або душ, регулярне
прибирання, щоденну зміну рушників, в міру
необхідності - постільної білизни, парфюмерію,
засоби для чищення взуття. Крім того, пропонуються
додаткові послуги, такі, як спа-салон або салон краси,
фітнес-центр, а послуги бізнес-центру вже стали
обов'язковим атрибутом цих готелів, оскільки багато
гостей вважають за краще поєднувати відпочинок і
необхідну ділову активність. У готелі «Вікторія»
гостям у фітнес-центрі пропонується масаж, а для
категорії людей, що віддають перевагу як діловому,
так і інтелектуальному спілкуванню, - бібліотека, у
тому числі, з комп'ютерами і виходом в Інтернет.
За додаткову плату можна замовити дрібний
ремонт одягу, хімчистку, прання і тому подібне. У
фойє є обмін валют, організована торгівля
сувенірами, дрібними необхідними предметами
особистої гігієни, канцелярією. У «Вікторії»
працюють кафе і ресторан, в «Валентині» - кафе на
200 місць з блюдами української і одеської кухні, є
малі банкетні зали «Бунгало мисливця» і «Рибний
зал». У «Проминаде» є бар і ресторан.
При усіх готелях організовані місця для
автомобілів у вигляді паркінгу або стоянки.
Необхідним чинником моніторингу діяльності в
усіх трьох готелях стала регулярна оцінка
ефективності продажів і рівня сервісу, прагнення до
поліпшень, заохочення результатів зусиль з
поліпшення якості послуг співробітників, ведення
статистики вхідних дзвінків.
Оцінка
ефективності
процесу
продажів
готельних послуг - перший крок до довгострокового
успіху, тому особлива увага приділяється базі
клієнтів, історії відвідування готелю, в якій відбиті
основні смаки або забаганки гостя, наприклад, в
готелі «Вікторія» існує система бронювання, що дає
можливість зі знижками забронювати заздалегідь
номер та додаткові послуги. Крім того, постійним
клієнтам, що з року в рік приїжджають в готель,
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нагадують про терміни оптимального бронювання
або по мережі Інтернет, або дзвінком з рецепції і так
далі. Крім того, полегшує це завдання тісна співпраця
з туристичними фірмами, у тому числі, такими, що
базуються безпосередньо в готелі. Від процесу
продажів залежить і винагорода співробітників, що
сприяє не лише зацікавленості в рості продажів
готельних послуг, але й сприяє поліпшенню культури
обслуговування.
4. Відкритість обстановки (відвідуваність
готелю місцевою публікою) в цілях організації
ділових і особистих зустрічей, відвідування місцевою
публікою ресторану і культурно-досуговых центрів
готелю.
Наявність ресторанів в готелях сприяє
поліпшенню обслуговування і розширенню круга
гостей. Однією з форм залучення клієнтів є
організація корпоративів у банкетних залах і надання
послуг поселення учасникам конференцій, семінарів,
ділових зустрічей. Необхідно зазначити, що усі три
готелі активно використовують ці можливості.
5. Клієнтоорієнтованість компанії готельного
бізнесу і лояльність клієнтів.
Завдяки тісній співпраці керівництва готелю
«Вікторія» з деканатом ОНАПТ забезпечується
ефективна робота по залученню потенційних клієнтів
в отельно-ресторанний комплекс і збереження старих
зв’язків, що є непорушним правилом для усіх
працівників готельної сфери. Для «Валентини» і
«Проминада» ще потрібне з’ясування як на рівні
керівництва, так і безпосередньо співробітниками
готелів
сенсу
поняття
«Клієнтоорієнтована
компанія» і «лояльність клієнтів» і зрозуміти, чому
для готелю це важливо і що для цього необхідно
зробити, при цьому бажано виробити і впровадити
власну CRM-стратегію і завести CRM-систему,
проаналізувати інформацію по клієнтах, виділити
цільову аудиторію і розбити клієнтів на групи для
визначення спектру послуг, що надаються і
можливих перспектив розвитку.
6. IT - оптимізація організації готельного
бізнесу.
У усіх трьох готелях, узятих для аналізу,
впроваджена електронна система взаємодії з
клієнтами,
яка
не
виключає
спілкування
безпосередньо з клієнтом працівників рецепції,
оскільки багато туристів віддають перевагу
спілкуванню з живою людиною, а не з
автоматизованою системою. У готелі «Вікторія»
реалізується не лише автоматизована система
збереження інформації про клієнтів, що дозволяє
оптимізувати маркетингові заходи, поліпшити
обслуговування клієнтів, але і завдяки уважному
коректному
відношенню
персоналу
наявна
«персоніфікація» клієнтів, завдяки чому вдається не
лише зберегти клієнтську базу, але і розширити її, що,
безумовно, сприяє збільшенню рівня продажів.
Готелю «Проминада», які має багато спільного з
готелями три зірки присвоєна більш висока категорія

за підвищений рівень сервісу. Готелі класу 4 зірки
розраховані на досить вимогливих гостей з середнім
за європейськими мірками достатком. Категорія
передбачає вдале місце розташування, а також
широкий комплекс додаткових послуг.
Аналіз
основних
вибраних
показників
підтвердив, що в усіх трьох готелях зовнішній вигляд
готелю, а також внутрішній інтер'єр є достатнім для
"підвищених" вимог. Так, меблі, устаткування.
оснащення з матеріалів середньої вартості, але добре
оформлені, погоджені за формою і цвіту,
відповідають єдиному стилю. Усе устаткування
знаходиться в хорошому технічному стані і створює
затишок. В результаті загальне враження від цих
готелів формує відчуття підвищеного комфорту.
Необхідно відмітити, що усі готелі перед
підвищенням категорії піддалися реконструкції, що
дозволила оптимізувати стан номерів, у тому числі,
переобладнанню були піддані номери з великою
кількістю ліжок - тепер є тільки одно-, двомісні
номери, а також категорії напівлюкс, люкс. Санвузли
оснащені якісним устаткуванням середньої вартості,
стіни
і
підлога
покриті
відповідним
водонепроникним
матеріалом,
зроблені
без
недоліків. У «Проминаде» після реконструкції
номери просторі, наприклад, люкс включає 2 кімнати
із зручними меблями, досить місця для роботи і
відпочинку. Значно покращено роботу сервіс-служби
та надання бізнес-послуг, спортивно-оздоровчих і
анімаційних.
Обслуговуючий персонал готелю підвищив свій
професійний рівень, важливим моментом якого стало
обслуговування з використанням іноземних мов,
застосування електронних засобів зв'язку, відео- та
аудіоустаткування.
Висновки. У сучасних умовах готельний бізнес
України, у тому числі, в Одесі є сегментом ринку,
який швидко росте, що є наслідком високого попиту
на готельні послуги на фоні підвищенні інтересу до
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країни. Явище це унікальне, оскільки зачіпає як
Європейські країни, так і саму Україну. При цьому
надання послуг в готелях Одеси відрізняється своїми
традиціями і культурним середовищем від готельних
ринків не лише самої України, але і Європи, США і
Азії. Унікальне поєднання цих чинників в цілому
формує сприятливі тенденції у вітчизняній індустрії
гостинності і сприяє росту сегменту надання послуг
гостинності в «перлині біля моря».
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АНОТАЦІЯ
В роботі визначено актуальний стан використання власних торгових марок в діяльності роздрібних
підприємств в Україні. Проведена оцінка асортиментних портфелів власних торгових марок підприємств.
Виділені фактори, що мають вплив на сегмент власних торгових марок в умовах економічної нестабільності.
На основі проведеного аналізу наведені рекомендації щодо управління власними торговими марками в
Україні.
АННОТАЦИЯ
В работе изучены актуальные тенденции использования собственных торговых марок в деятельности
розничных предприятий в Украине. Проведена оценка ассортиментных портфелей собственных торговых
марок предприятий. Выделены факторы, оказывающие влияние на сегмент собственных торговых марок в
условиях экономической нестабильности
Summary: The article dwells upon current private label management in Ukrainian retail. Private label assortment
portfolio was evaluated. Factors which have influence for own brands segment in the terms of economic instability
were dedicated. Analysis
Ключевые слова: собственные торговые марки, управление, ассортимент, качество, тенденции рынка,
розничные предприятия
Ключові слова: власні торгові марки, управління, асортимент, якість, тенденції ринку, роздрібні
підприємства.
Key words: private label, management, assortment, quality, market tendencies, retailers
Постановка проблеми. Власна торгова марка
(ВТМ) - марка товару або послуги, створених певною
компанією на замовлення і представлених під
брендом іншої компанії. У світовому досвіді з питань
управління ВТМ накопичено великий досвід, що
дозволяє даному сегменту дуже швидко розвиватися.

Для створення ВТМ необхідно створення особливих
умов, які сформувалися в Україні менше 15 років
тому. В зв’язку з цим, постає необхідність в адаптації
міжнародного досвіду щодо управління власними
марками до сучасних економічних умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналізу принципів формування власних торгових
марок присвячено велику кількість праць. Більшість
з них виконані зарубіжними авторами. Ці роботи
присвячені питанням феномену ВТМ (A. Cuneo, S.
Milberg, J. Benavente 2015), впровадженню
преміальних марок (К. Keller, М. Dekimpe 2014),
впливу демографічної ситуації на рівень продажів
ВТМ (R. Mehra 2016), впливу сучасних тенденцій
торгівлі різних країн на структуру власних марок(L.
Lamey, B. Deleersnyder 2012) розвитку переваг і
стратегічної ролі ВТМ у структурі роздрібної торгівлі
(J. Wu, Y. Wang 2005) та іншим. Серед вітчизняних
вчених питання ВТМ розвивають В. Бровченко,
С.Гаркавенко, О.Зозульов, В.Кардаш, А.Савощенко
та інші.
Виділення раніше невирішених частин
загальної проблеми. Незважаючи на велику
кількість теоретичних і практичних досліджень ВТМ
у розвинених країнах, в Україні дані питання вивчені
недостатньо. Особливої уваги заслуговують аналіз
впливу економічного стану на формування
асортименту власних марок та особливості виведення
преміальних ВТМ на ринок роздрібної торгівлі.
Мета статті. Метою статті є виділення
актуальних тенденцій формування асортименту ВТМ
в сучасних умовах та формування рекомендацій
підприємствам
роздрібної
торгівлі
щодо
особливостей формування і оптимізації асортименту
ВТМ.
Виклад основного матеріалу. Поняття «торгова
марка» має декілька визначень, причому в іноземній
літературі для нього у якості синоніма часто
використовується термін «бренд», а для описання
ВТМ використовується спеціальне визначення
«private label». Саме ж поняття торгової марки
постійно змінювалося. Так, Ф. Котлер визначає
торговельну марку як "назву, поняття, знак, символ,
дизайн, або комбінацію перерахованих вище
властивостей, призначених для ідентифікації
запропонованих продавцем товарів або послуг, а
також для встановлення їх відмінностей від товарів і
послуг конкурентів. Американська маркетингова
асоціація (АМА) використовує подібне визначення,
причому між термінами «торгова марка» і «бренд»
немає різниці.
Д. Огілві описує бренд як «недосяжну суму
властивостей продукту, а саме його імені, упаковки і
ціни, його історії, репутації і способу рекламування».
В свою чергу, П. Дойль описує бренд як «сукупність
властивостей
продукту,
що
задовольняє
функціональні потреби споживачів, та додаткової
цінності, яка привноситься власне самим ім'ям
продукту і дає споживачу відчуття переваги над
конкуруючими продуктами».
В українському правовому полі, значення
досліджуване поняття розкривається в 492 статті
Цивільного кодексу як «будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень, які придатні для
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вирізнення товарів (послуг), що виробляються
(надаються) однією особою, від товарів (послуг), що
виробляються (надаються) іншими особами. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери,
цифри,
зображувальні
елементи,
комбінації
кольорів». В зв’язку з цим, в подальшому поняття
«торгова марка» і «бренд» у тексті будуть
використовуватися як синонімічні, з акцентом на те,
що під поняттям «бренд» буде матися на увазі більш
відома торгова марка, яка в свідомості споживачів
асоціюється з певними очікуваними вигодами та
цінностями.
За даними Private
Label
Manufacturers
Association [2], виробників марок ВТМ можна
поділити на 4 ключові категорії:
1. Великі вітчизняні чи зарубіжні виробники
брендів, які використовують свій досвід і надлишок
виробничих потужностей заводу на поставку
магазинів брендів.
2. Невеликі
виробники
товарів,
які
спеціалізуються на конкретних товарних лінійках і
майже виключно зосереджені на виробництві ВТМ .
Часто ці компанії належать корпораціям, які також
виробляють національні бренди.
3. Підприємства, що належать роздрібній
мережі та виготовляють продукцію майже виключно
для неї.
4. Регіональні виробники традиційних брендів,
які виробляють продукцію під власною торговою
маркою для конкретних ринків.
В наш час тенденція збільшення кількості
великих виробників ВТМ є дуже стійкою. Так, один з
найбільших в Україні і світі виробник напоїв,
компанія Carlsberg виробляє марки «Пивоварня №1»
та «Староруський» квас для АТБ, а також
«Справжній» квас та пиво «Субота» для мережі
«Таврії-В».
Власні марки - лише інструмент, що дозволяє
роздрібній мережі досягти своїх стратегічних цілей:
завоювати певну частку ринку і, в підсумку,
підвищити прибутковість. Але роль власних марок
торгової мережі в підвищенні прибутковості не
зводиться до такого простого стратегічного
інструменту, як підвищення частки власних марок в
асортименті до максимально можливого рівня, хоча
більшість роздрібних магазинів слід саме цієї
стратегії [8].
ВТМ є логічним етапом розвитку роздрібних
мереж. Вони є наслідком перенесення лояльності до
бренду в лояльність до продавця. Для виникнення
таких умов необхідно суттєве укрупнення мереж та
наявність широкої мережі рітейлу в країні. В наш час
всі крупні мережі в Україні мають свої марки.
Прикладами таких є «Своя лінія», «Розумний вибір»,
«Food’s & Good’s selected» у мережі АТБ; «Премія»,
«Повна Чаша», «Повна Чарка», Premiya Select,
«Зелена країна», «Protex», «Zonk!»,
«Instinkt», «Премія Рікі Тікі» - мережах Фоззі
Груп (Сільпо, оптові гіпермаркети Fozzy формату

cash&carry, магазини у дома «Фора»); «Вигода» і
«Варто» - у мережі Варус тощо. Довгий час випуск
ВТМ був прерогативою підприємств малого і
середнього розміру, оскільки більшість позицій на
прилавку були зайняті великими виробниками [5]. В
таких умовах єдиним шляхом потрапити у велику
мережу був випуск продукції під марками магазинів.
Проблемою такого співробітництва є те, що дуже
часто якість продукції поступалася аналогам, однак
невисока
ціна
була
запорукою
високої
конкурентоспроможності.
Вартість
витрат
просування для продукції підприємств складає для
різних сегментів від 10 до 50%, тому приблизно на
таку суму власні марки є дешевшими за аналогічну
продукцію.
ВТМ вже не є синонімом дешевого продукту.
Мережі активно працюють у напряму розширення
асортименту. За даними досліджень [2], лише 29%
споживачів погодилися з тим, що висока ціна на
товари традиційних виробників є виправданою, при
цьому лише 16% опитуваних вважають, що товари
ВТМ є гіршими за якістю порівняно з конкурентами
своєї цінової категорії. Формування великих мереж
збуту дає унікальну можливість включення
виробництв власних марок у власну систему
логістичного розподілу, що, безумовно є вигідним
всім елементам ринку: виробникам, торговим
мережам і споживачам [3]. Важливим питанням в
бренд-менеджменті власних марок є прийняття
рішення про сегменти, що мають бути охоплені. Так,
традиційним підходом зараз є поділ марок за
вартістю їх продукції [4]. Це видно на прикладі ВТМ
мережі «АТБ», де лінія «Розумний вибір» включає
продукцію нижньої цінової категорії – так звані масспродукти
чи
дженерал-маркетинг
товари
(здебільшого крупи, ерзац-продукти, туалетний папір
тощо), лінію «Своя лінія», що концентрована на
товарах середнього сегменту українських виробників
і «Food’s & Good’s selected», яка є підбором продуктів
різних світових виробників.
В таких умовах необхідним є проведення
класифікації ВТМ, де ознаками мають виступати
вартість продукції відносно конкурентів [8], підходи
до формування бренду, мета створення бренду, якість
товару і його вдосконалення. За такими критеріями
всі типи ВТМ роздрібних мереж були розподілені на
4 категорії:
1. Марки без роботи з брендом. Такі марки
створені для захоплення нижнього цінового сегменту
та дуже часто не використовують ніяких
маркетингових заходів. Метою появи таких марок є
привернення уваги споживачів з невисоким рівнем
доходів, а також розширення асортиментного ряду.
Назва бренду і його оформлення не вимагають
використання дорогих способів друку та дизайну,
якість продукції відповідає найнижчим вимогам, що
дозволені нормативною документацією, виробники
часто працюють зі застарілим обладнанням. Дані
товари можуть бути одними з найбільш доходних для
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підприємства (їх собівартість нижче конкурентів на
20-50%).
2. Марки середньої якості з використанням
базових механізмів брендингу. Такі товари
використовують стратегію випуску продукції, схожої
на відомі бренди, однак з більш доступною ціною. На
відміну від марок першої групи, дана продукція часто
не поступається брендовій за якістю та має сильні
конкурентні позиції, оскільки є дешевшою на 5-25%.
Обладнання виробничих підприємств є відносно
досконалим та відповідає вимогам галузі.
3. Високоякісні марки рівня брендів. Такі
товари в Україні є найвищою ланкою розвитку ВТМ
у більшості випадків, оскільки не кожна мережа може
дозволити собі витрати на розробки такого рівня.
Вартість даної продукції є близькою до конкурентів і
навіть може трохи випереджати їх. Основною метою
таких брендів є підвищення диференціації
асортименту та надання споживачу тих властивостей,
яких на думку продавця недостатньо в продукції
традиційних брендів. Власні торгові марки рівня
брендів рітейлерами представляються як більш
якісні, ніж у конкурентів
4. Інноваційні бренди. Остання група власних
торгових марок активно впроваджується в
розвинених країнах і поки не представлена в
українських мережах. Така продукція є необхідною
для формування іміджу підприємства та підвищення
лояльності споживачів. Прикладом може виступати
продукція
інтернет-магазину
Amazon.com,
наприклад, електронні книги Kindle Paper White, які
були одними з перших масових пристроїв з
підсвіткою екрану і призначені для отримання
контенту сайту і внутрішніх придбань. Стратегія
розвитку через інновації є найбільш прогресивним
напрямом розвитку власних торгових марок на
сучасному етапі розвитку торгівлі.
Розвиток ВТМ в Україні з одного боку повністю
відповідає світовим трендам, з іншого має свої
відмінності. Частка ВТМ невпинно зростає, однак
істотно відстає розвинених країн. Ринкові частки
ВТМ низькі в Латинській Америці (Аргентина 4,5%,
Бразилія 0,9%, Чилі 5,2%, Мексика 1,7%), Східній
Європі (Росія 0,8%, Туреччина 7,7%, Сербія 2,4%) і
Азії (Китай 0,3%, Південна Корея 5,5%, Малайзія
2,6%, Тайвань 1,7%). В Україні цей показник складає
0,3% [3]. Складний економічний стан в Україні
істотно впливає на сегмент ВТМ. Так, перспективи
покращення в своїй роботі за даними Consumer
Confidence Index [9] на 3 квартал 2016 року вважають
негативними близько 49,34 % населення України, в
той же час раціональність великих покупок для себе
визначили лише 16,54%. В таких умовах управління
ВТМ є одним з найважливіших напрямів діяльності.
Формування асортиментного портфелю в період
до кризи здійснювалося в умовах насичення
продукції низької ціни, тому багато рітейлерів
робили зусилля щодо створення власних брендів. Все
більше уваги приділяється економічній ефективності

бренду і суттєво збільшується роль брендингу, його
якість і ефективність. Стає все більш актуальним
поєднання інноваційних технологій, розробок,
ідеально вивіреної концепції і плану просування [1].
При ефективному управлінні бренди здатні успішно
долати економічні кризи.
Споживачі стали більше економити, в тому
числі ті, чиї прибутки збереглися. Типовою
поведінкою масових споживачів при погіршенні
економічної ситуації є відмова від невиправданих
витрат, тотальне прагнення заощадити, пріоритет
споживання проти накопичення і короткострокових
завдань проти довгострокових планів. При цьому
більш ретельно плануються всі витрати: вони стають
більш організованими та зваженими. Головною
цінністю покупця стала корисність, зменшується
важливість статусних показників і необхідна широта
асортименту. Це призводить до зниження сегментів
органічної продукції, всіх товарів не першої
необхідності, спеціальних продуктів харчування та
приладів з функціями, що не є базовими. Від кожної
витраченої гривні покупець чекає тепер більшої
користі, тому використання знижок і спеціальних
пропозицій є ще більш дієвим засобом підвищення
ефективності ВТМ.
Зараз управління ВТМ відбувається в умовах
дуже великої невизначеності і ціна помилки набагато
вища, ніж коли-небудь. Особливістю ВТМ є
необхідність
підтримки
близького
контакту
безпосередньо з виробниками. При економічній
нестабільності можуть скластися умови, коли
неможливо або економічно недоцільно виконувати
зобов'язання. Тому для уникнення форс-мажорних
обставин, необхідно реалізувати діяльність, що
дозволить попередити розірвання укладених
договорів [6]. Дана проблема стає особливо
значимою, коли відбуваються істотні коливання
курсу валют і не завжди доречним стає виконання
умов контрактів, особливо якщо вартість продукції є
фіксованою на даний період. Виходом для відносин
може стати використання еквівалентної конвертації у
резервну валюту, однак це, в свою чергу може бути
не вигідно мережі. Тому на основі вказаних вище
факторів, вважаємо доцільним не робити поспішних
розрахунків і розірвань контрактів. Необхідне
посилення контакту з виробником та формування
спеціальних планів на більш довгий період, що
зменшує вплив коливань, потрібно підтвердити свої
позитивні наміри.
Наступним напрямом роботи з ВТМ є це
контроль витрат, що впливають на собівартість.
Умови нестабільності часто відкривають нові
можливості, оскільки підприємства, що раніше не
мали змоги працювати безпосередньо з рітейлом у
форматі ВТМ, часто вивільняють свої потужності під
впливом зниження попиту. Перегляд постачальників,
сировини та асортименту є важливим елементом
підвищення конкурентоспроможності. Раціональне
управління
товарними
запасами
в
умовах
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нестабільності стає ще більш важливим. Скорочення
логістичного ланцюгу та площ для зберігання товарів
є необхідним, оскільки впливає на кінцеву вартість.
При достатньому рівні швидкості обігу грошей,
мережа збуту може функціонувати без наявності
вільних грошей в її елементах. Однак питання якості
продукції не має стати другорядним. В умовах
світової кризи 2008-2009 років було суттєве
підвищення зацікавленості виробників і рітейлерів в
впровадженні сучасних систем управління якістю [7].
Витрати, що вкладаються в цей процес дуже швидко
приносять результат у вигляді скорочення витрат на
утилізацію неякісної і нереалізованої продукції, а
також підтримки і сервісного обслуговування для
непродовольчої групи.
Формування цінової політики ВТМ в умовах
нестабільності дуже часто відбувається за рахунок
зниження ціни. Це дозволяє тимчасово збільшити
обсяги продажу і при цьому привернути увагу до
марки. Однак спеціалісти з управління ВТМ [8] не
рекомендують використовувати таку тактику,
особливо для сегменту дженерал маркетингу,
оскільки зниження прибутку може привести до
відсутності оборотних коштів. При цьому робота в
формуванні ціни товару має відбуватися постійно,
обов’язково пропонуючи вигоди споживачу за
рахунок зниження витрат собівартості. Щоб вести
правильну цінову політику, потрібно постійно
відстежувати чутливість споживачів до цін і
аналізувати ціни конкурентів. Найскладніше
економічні
негаразди
переживають
невеликі
підприємства, що дає можливості для зростання
крупних рітейлерів. Використання ВТМ з широкою
диверсифікацією дозволяє більш сильно закріпитися
на ринку.
Висновки і пропозиції. Етап економічної
нестабільності є, з одного боку складним для
будьякого бізнесу, а з іншого, відкриває великі
перспективи для подальшого зростання і розвитку.
Власні торгові марки в наш час є обов’язковим
елементом крупних і середніх підприємств
роздрібної торгівлі і робота з переведення їх до
категорії брендів може принести велику користь всім
учасникам.
Існує
4
види
співробітництва
виробництва і рітейлу, з них лише один (будування
власних
виробничих
потужностей)
не
використовується в Україні.
В роботі проведено класифікацію видів ВТМ, на
основі чого зроблено висновок, що найбільш
розвиненим видом є марки нижнього цінового
сегменту. Інноваційні марки поки що не
зустрічаються, однак на даному етапі розвитку їх
впровадження не є доцільними. Аналіз актуальних
підходів до управління ВТМ в Україні дозволяє
виділити такі тенденції:
- формування тренду випуску власних марок
великими підприємствами;
- недостатньо
розгалужену
систему
позиціонування ВТМ;

- постійне розширення асортименту, що
відводиться під власні марки;
- зменшення недовіри споживачів до власних
марок;
- підвищення вимог до сертифікації на
виробництвах ВТМ;
- значне відставання сегменту від розвинених
країн;
- відсутність ВТМ високоякісних брендів з
використанням їх логотипів.
Проведений аналіз дав змогу виявити істотне
зростання ролі ВТМ в системі роздрібного
товарообороту в Україні. Складна економічна
ситуація в Україні може бути запорукою подальшого
розвитку ВТМ, особливо бюджетної ланки. Так,
подібні тенденції спостерігалися в період світової
фінансової кризи 2008-2009 років, коли доля власних
марок істотно зросла. Для того, щоб роздрібні
підприємства змогли отримати максимальну вигоду
від впровадження власного портфелю брендів,
необхідно врахувати вимоги ринку. Підприємствам
раціонально використати стратегію диверсифікації і
захоплення сегментів ВТМ. На даний момент,
основні за об’ємом продажів в натуральному вимірі
займають товари базового асортименту і майже
відсутні складнотехнічні вироби. В подальшому,
підприємства, що зможуть створити власні бренди з
максимальним охватом споживача, зможуть істотно
покращити свої позиції на ринку роздрібного
продажу.
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АНОТАЦІЯ
У період розбалансованості економічної системи, жорсткої конкуренції, динамічності та постійної
непередбачуваності змін у середовищі функціонування суб’єктів господарювання питання економічної
стабільності підприємства є як ніколи актуальним. Особливе значення для підприємств, що знаходяться в
кризовому стані, має формування і реалізація напрямків управління в цих умовах.
SUMMARY
The article deals with the issues of economic stability of enterprise which are very important in the period of
unbalanced economic system, severe competition, dynamic situation and constant unexpected changes in the
surrounding of business entity functioning. Management directions development and implementation are very
important for enterprises in crisis conditions.
Ключові слова: криза, іноземні інвестиції, міжнародний вектор, фінансова криза, бізнес-процеси,
трансформаційні процеси, бізнес-культура, капітал підприємства, необхідність змін.
Key words: crisis, foreign investments, international vector, financial crisis, business-processes, transformational
processes, business culture, capital of enterprise, necessity of changes.
Постановка проблеми. Глибоку кризу, яка
спіткала Україну у 2014-2015 рр., можна
охарактеризувати як системну кризу – кризу базових
відносин у політико-правовій та соціальноекономічній сферах, на яких будувалася чинна
модель розвитку країни. Тривале нехтування
потребою здійснення суспільних перетворень, яких
вимагали
виклики
сучасності,
турбулентний
післякризовий світ, призвело до деградації більшості
важливих суспільних інститутів в Україні, погіршило
ситуацію із забезпечення базових прав і свобод
людини та громадянина, поставило під загрозу
суверенітет нашої держави. Суспільство здійснило
спробу радикального оновлення – через системний
злам, у надії стати іншим – справедливим, сучасним,
цілісним, конкурентоспроможним [1].
На нашу думку, чинники, які поглибили кризу в
Україні у 2014-2015 рр., можна класифікувати на
політичні(анексія Автономної Республіки Крим та
розгортання воєнних дій на сході держави, надмірна
централізація фінансових ресурсів та влади,
невизначеність
з
міжнародним
вектором,
неузгодженість та непоступливість між політичними
силами, які займають різні гілки влади.), економічні
(відплив капіталу у формі зростання залишків від
зовнішньоторговельних операцій на закордонних
рахунках, скорочення припливу прямих іноземних
інвестицій та падіння інвестиційних рейтингів
України, нестабільність на валютному ринку та його
спекулятивний характер, зростання дефіциту
бюджету та державного боргу) і соціальні (соціальна
несправедливість, зменшення середнього класу в
суспільстві, значне розшарування населення на
багатих людей і людей, які перебувають за межею
бідності, надмірне зрощення бізнесу та влади).
У період розбалансованості економічної
системи, жорсткої конкуренції, динамічності та
постійної непередбачуваності змін у середовищі
функціонування суб’єктів господарювання питання
економічної стабільності підприємства є як ніколи
актуальним. У статті зазначається, що економічну
стабільність підприємства доцільно розглядати як
здатність останнього в умовах дестабілізуючих

чинників бізнес-середовища ефективно здійснювати
виробничо-господарську діяльність, формувати
якісний стратегічний потенціал, підтримувати
заданий
рівень
конкурентоспроможності
та
результативності у довгостроковій перспективі з
економічною вигодою та фінансовою незалежністю
для підприємства.
У широкому розумінні, це надійність цілісної
відкритої системи, спроможність навіть у разі зміни
внутрішніх
та
зовнішніх
умов
ефективно
адаптуватись, підтримувати існуючий рівень
основних параметрів та забезпечувати постійний
розвиток. Інакше кажучи, це своєрідний «імунітет»
підприємства
від
різного
роду
криз
та
невизначеностей. Відтак, оскільки одну із основних
загроз економічній стабільності підприємства
становлять фінансові кризи та кризові явища,
необхідно дослідити їхню сутність та причини
виникнення, найхарактерніші симптоми та наслідки
для суб’єктів господарювання [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження проблематики фінансових криз
відображено у наукових публікаціях таких вчених: В.
Ковалев, П. Стецюк, О. Тивончук, О. Барановський.
Значну увагу приділено питанням фінансових
процесів суб'єктів господарювання в умовах
кризового стану, які розглянуто в наукових працях Л.
Абалкіна, В. Геєця, Б. Кваснюка, М. Чумачен ко та ін
Значний внесок у дослідження проблеми
розробки теоретичних та методологічних основ
формування фінансових стратегій внесли вітчизняні
та зарубіжні дослідники. Впродовж останніх років
також збільшилася кількість наукових праць
присвячених подоланню фінансово-економічних
проблем на підприємстві та виведенню їх з кризового
стану. Ряд дослідників розкривають особливості
вибору фінансової стратегії, загальні підходи до
аналізу та оцінки фінансового стану підприємства,
проте багато питань потребують подальшої розробки,
насамперед це стосується проблеми формування
фінансової стратегії в контексті управління
підприємством в умовах кризи. При розгляді даної
проблеми доцільно використати досвід сучасних

менеджерів, які розробили власні шляхи подолання
кризи на підприємстві. За основу у цій доповіді взято
рекомендації В’ячеслава Гвоздьова, Григорія
Дорохіна, Марії Осипової, Анни Нєхіної. Їх погляди
на вирішення даної проблеми будуть подані у викладі
основного матеріалу.
Мета дослідження полягає в тому, щоб
детальніше розкрити зміст фінансової кризи на рівні
держави та підприємства, вказати основні симптоми
та фактори її виникнення та систематизувати основні
методи діагностики фінансового стану для
попередження виникнення кризи, а також дослідити
можливі шляхи виходу підприємства з фінансової
кризи.
Виклад
основного
матеріалу.
Процес
виведення підприємства з кризового стану має
відбуватися не хаотично та безсистемно, він має бути
належним чином організований та скоординований.
Розуміння цих аксіоматичних істин обумовлює
доцільність визначення основних документів, що
повинні розроблятися у процесі антикризового
управління підприємством.
Основними
документами,
які
мають
розроблятися на підприємстві, що опинилося в
кризовому стані, є програма заходів щодо подолання
кризи та план заходів, пов’язаних з виведенням
підприємства з кризового стану.
Програма заходів щодо подолання кризи – це
спеціальним чином підготовлений внутрішній
документ, у якому систематизовано викладається
перелік основних заходів, що планується здійснити в
межах підприємства, його структурних підрозділів та
функціональних служб для досягнення поставленої
мети – виведення підприємства з кризового стану.
Програма заходів щодо подолання кризи має
бути укрупненою та розроблятися в цілому по
підприємству. За потреби можуть розроблюватися
підпрограми
по
окремих
підрозділах
та
функціональних службах підприємства.
Програма заходів щодо подолання кризи
розроблюється на підставі проведеної діагностики
фінансового стану та загрози банкрутства
підприємства, наслідків виникнення ситуації
банкрутства, оцінки можливостей підприємства щодо
локалізації кризи.
Необхідно обговорити та узгодити програму
щодо подолання кризи з власниками підприємства,
оскільки
окремі
заходи
з
відновлення
платоспроможності можуть зачіпати їх інтереси, не
відповідати стратегічному баченню перспектив
розвитку підприємства.
Внутрішня структура даної програми не
потребує формалізації (чіткого та однозначного
визначення окремих розділів), оскільки буде
визначатися стадією кризи та суттю заходів, що
включаються до її складу.
План заходів, пов’язаних із виведенням
підприємства з кризового стану розроблюється на
підставі відповідної програми й являє собою форму її
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конкретизації та трансформації. Має містити перелік
конкретних заходів, які передбачається здійснити,
строки початку та закінчення, необхідні ресурси
(кошти) та очікуваний результат реалізації, а також
визначати відповідальну особу та виконавців.
Програма заходів щодо подолання кризи та план
заходів, пов’язаних із виведенням підприємства з
кризового стану мають задовольняти такі вимоги:
• забезпечувати комплексне вирішення питань
фінансового
оздоровлення
та
відновлення
працездатності цілісного організму підприємства;
• бути
підпорядкованими
стратегічним
інтересам підприємства і привабливими для
власника, керівництва, персоналу підприємства;
• бути привабливими для зовнішніх інвесторів
та забезпечувати залучення зовнішніх коштів,
необхідних для їх здійснення;
• встановлювати
цілі,
які
кількісно
вимірюються та можуть контролюватися;
• містити рішення, що усувають існуючі
проблеми
і
загрозу
для
функціонування
підприємства;
• конкретизувати
завдання
в
розрізі
структурних підрозділів та функціональних служб
підприємства; передбачати змістовні (кількісні та
якісні) наслідки запропонованих заходів, можливі
терміни їх отримання [3].
Розробка конкретної політики управління
підприємством в стані кризи базується на таких
принципах, як:
• необхідність
запобіжного
управління
кризовими явищами у фінансово-господарській
діяльності підприємства шляхом ранньої їх
діагностики та розробки превентивних заходів;
• диференційований підхід до кризових явищ
(факторів виникнення, виду кризи та стадії її
розвитку) залежно від рівня небезпеки для
фінансового розвитку підприємства;
• своєчасне та адекватне реагування на окремі
кризові явища у фінансовому розвитку підприємства;
• першочергова
реалізація
внутрішніх
можливостей фінансової стабілізації;
• використання при необхідності
відповідних форм санації підприємства для
уникнення його банкрутства.
Відповідно до
зазначених
принципів
обов’язковими етапами формування і реалізації
політики фінансового управління в умовах кризи є:
• постійний моніторинг фінансового стану
підприємства з метою своєчасного виявлення ознак
кризових явищ;
• ідентифікація основних факторів, що
зумовили кризовий стан підприємства;
• виявлення масштабів фінансової кризи;
• формування мети політики в кризових
умовах;
• вибір адекватних інструментів управління і
розробка комплексу заходів щодо подолання кризи;

• контроль за своєчасністю та ефективністю
впроваджених заходів; внесення коректив у політику
з подолання кризи з урахуванням досягнутих
результатів та зміни факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища [4].
Причинами фінансової кризи на підприємстві
можуть стати і загальний спад ринку, і неправильно
вибрана стратегія розвитку, і неефективна робота
менеджменту.
Всі ці фактори можна розділити на зовнішні і
внутрішні. Ті й інші необхідно розглядати в
комплексі і тільки тоді можна дізнатися справжні
причини фінансової кризи на підприємстві [5].
Незалежно від цього для виведення компанії з
кризи
можна
використовувати
універсальні
інструменти: зниження витрат, стимулювання
продажів, оптимізацію грошових потоків, роботу з
дебіторами і реструктуризацію кредиторської
заборгованості [4].
Швидкість і методи подолання кризи багато в
чому залежать від того, які причини її виникнення і
як швидко вона буде виявлена. В процесі розвитку
фінансової кризи можна виділити чотири її основні
стадії:
• зниження
ефективності
використання
капіталу;
• скорочення рентабельності і абсолютних
значень обсягів прибутку;
• виникнення збитковості виробництва;
• відсутність власних коштів і резервних
фондів, різке зниження платоспроможності компанії.
Найчастіше це супроводжується значним
скороченням виробництва в силу того, що частина
оборотних коштів спрямовується на обслуговування
зрослої кредиторської заборгованості, стан гострої
неплатоспроможності. У підприємства немає
можливості
профінансувати
виробництво
і
здійснювати платежі по попереднім зобов'язанням.
Виникає реальна загроза призупинення або навіть
повного припинення виробництва, а потім
банкрутства.
В’ячеслав Гвоздьов твердить: «У нашій компанії
основним критерієм фінансової кризи, що
наближається служить динамічний ріст простроченої
кредиторської заборгованості, а також часте
перевищення лімітів на відвантаженні товарів
покупцям і недотримання ними встановлених
термінів оплати».
Григорій Дорохін вважає: «У більшості випадків
криза – наслідок неефективного управління за
відсутності стратегії розвитку. Основною причиною,
по якій підприємства опиняються на межі
фінансового краху є робота на одного клієнта. Слабо
диверсифікований портфель клієнтів призводить до
негативних наслідків. Підприємство перестає бути
гнучким, втрачає такі механізми управління як
ціноутворення
та
управління
дебіторською
заборгованістю, оскільки змушене з метою
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утримання клієнта підлаштовуватися під його
вимоги. Інша поширена причина розвитку кризи –
відсутність ефективного управління фінансовоекономічним блоком на основі сучасних механізмів,
таких як бюджетування, маржинальний аналіз,
кредитна політика. Крім економічних причин
необхідно зазначити існуючі юридичні ризики які
можуть негативно вплинути на фінансовий стан
підприємства».
На думку Марини Осипової: «При грамотному
управлінні основна причина розвитку кризи в
компанії – загальний спад ринку. Стійка стагнація
компанії, що триває більше року – очевидний
показник кризи. Такі явища нескладно відрізнити від
сезонних коливань, які рідко тривають довше
двохтрьох місяців».
Вихід із кризи можливий тільки при усуненні
причин її появи. Для цього необхідно провести
ретельний і всебічний аналіз зовнішнього і
внутрішнього середовища, виділити ті компоненти,
які дійсно мають пріоритетне значення для
підприємства (запаси, обладнання, ключовий
персонал), зібрати інформацію по кожному
компоненту, а також оцінити реальний стан
підприємства. Комплексна діагностика можливих
причин розвитку кризи на підприємстві включає:
• аналіз ефективності поточної стратегії та її
функціональних напрямків (стратегії в галузі
управління фінансами, продажами і виробництвом).
Для цього проводиться моніторинг зміни ключових
показників діяльності компанії за функціональними
напрямками;
• аналіз конкурентних переваг компанії, її
сильних і слабких сторін, а також можливостей і
загроз (SWOT-аналіз);
• аналіз конкурентоспроможності цін і витрат
підприємства. Для цього проводяться періодичні
маркетингові
дослідження
та
оперативний
моніторинг роботи конкурентів.
В силу своєї трудомісткості більшість з
перерахованих процедур, за винятком моніторингу
ключових показників діяльності, не можуть
здійснюватися щомісяця. Можна порекомендувати
проводити діагностику щорічно або у випадках, коли
істотно змінюються зовнішні та внутрішні умови
роботи підприємства.
Анна Нехіна стверджує, що причинами кризи
можуть стати і загальний спад ринку, і неправильно
вибрана стратегія розвитку підприємства, але
найбільш важливою і часто зустрічається на практиці
причиною
є
загальна
криза
менеджменту
підприємства, в тому числі:
• зіткнення інтересів менеджменту і власників
підприємства;
• недостатня кваліфікація менеджменту.
Крім того, для підприємств ще одна характерна
причина кризи – невідповідність наявних засобів
виробництва (виробничі фонди, технології, персонал)

задачам, які ставить підприємство. Ця проблема, яка
виникла після серйозних структурних змін в
економіці в 90-х роках, не розв'язана досі.
Вона діагностує початок серйозної кризи на
підприємстві, якщо протягом декількох кварталів
поспіль воно не отримує прибутку. Однак в сучасних
компаніях ця величина, відображена в бухгалтерській
звітності, дуже умовна, з цього її можна визначити
тільки на підставі консолідованої звітності всіх
юридичних осіб, які мають відношення до
підприємства. Вона вважає, що неможливо вийти з
кризи з допомогою тих же людей, під керівництвом
яких підприємство до кризи прийшло.
Необхідно створити робочу групу (до неї можуть
входити як сторонні фахівці, так і працівники
компанії),
яка
наділяється
особливими
повноваженнями. Ця група повинна зібрати
необхідну інформацію і розробити план заходів,
пов’язаних із виведенням підприємства з кризового
стану(план фінансового оздоровлення). Його
необхідно
детально
обговорити
власникам
підприємства спільно з керівництвом, робочою
групою та компетентними в цьому питанні
фахівцями. Залежно від причин і глибини кризи план
може передбачати різні заходи, аж до ліквідації або
продажу бізнесу.
Марина Осипова виділяє наступні кроки,
спрямовані на виправлення кризової ситуації:
• постановка діагнозу і визнання кризової
ситуації;
• визначення кризового «вогнища». Це можуть
бути застарілі технологічні процеси, некерований
зростання витрат, некоректне позиціонування товару
на ринку;
• вироблення методів «лікування»;
• формування укрупненого плану по виходу з
кризи.
Незважаючи на те, що для всіх підприємств
причини виникнення фінансової кризи індивідуальні,
можна виділити кілька універсальних інструментів
управління, що дозволяють подолати кризу:
• зниження витрат;
• стимулювання продажів;
• оптимізація грошових потоків;
• робота з дебіторами та реформування
політики комерційного кредитування;
• реструктуризація
кредиторської
заборгованості [6].
Очевидно, що для того, щоб підвищити
рентабельність продажів і надалі збільшити приплив
коштів, необхідно знизити витрати. В умовах кризи
скорочення витрат - один з найбільш дієвих
інструментів, яким підприємство може скористатися
для стабілізації фінансового становища.
Основні
інструменти,
які
доводилося
застосовувати на практиці в несприятливих
фінансових умовах – нормування всіх статей витрат і
жорсткий контроль виконання встановлених
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нормативів. Такий підхід не можна назвати
революційним, але він приносить відчутні результати
і дозволяє утримати витрати компанії на заданому
рівні.
Для зниження витрат компанії в умовах кризи
необхідно наступне: посилення процедур авторизації
витрат, мотивування персоналу на зниження витрат і
скорочення витрат, що не пов'язані з основною
діяльністю компанії. В рамках перерахованих
напрямків діяльності потрібно виконати наступні
процедури:
• формування бюджету компанії.
• горизонтальна і вертикальна інтеграція.
• аналіз можливостей передачі на аутсорсинг
дорогих процесів.
• впровадження нових форм розрахунків з
контрагентами (векселі, бартер).
• посилення контролю всіх видів витрат.
оптимізація технологічних процесів.
• скорочення витрат на оплату праці.
Одна з широко поширених помилок полягає в
тому, що в умовах кризи багато компаній
намагаються збільшити приплив надходження
грошових коштів, піднімаючи ціну на продукцію без
попереднього дослідження ринку.
Активізація продажів в ситуації кризи повинна
виражатися в розвитку відносин з існуючими
клієнтами та залучення нових, реченні ринку нової
продукції, укладанні контрактів на роботу з
давальницькою сировиною, а також у перегляді
існуючої системи знижок і пільг для покупців. Для
цього можна порекомендувати реалізувати наступні
заходи:
• проведення обмеженого маркетингового
дослідження.
• виділення групи товарів, що приносять
компанії найбільший прибуток.
• перегляд асортиментної і цінової політики
компанії.
Донедавна процес трансформації підприємств
був одним із методів подолання кризового становища
в Україні.
Комплексна
трансформація
передбачає
виведення підприємства з кризи, доведення до
бажаного
для
нього
стану.
Комплексна
трансформація включає такі етапи роботи: розвиток
місії і стратегії підприємства (визначення критичних
факторів успіху для організації на сьогоднішній день
і на майбутнє з урахуванням її конкурентних переваг,
що можуть бути досягнуті і повинні підтримуватися
та розвиватися); створення бажаної бізнесукультури
компанії; повне і часткове покращення підприємства
(покращення/ реінжиніринг бізнеспроцесів на
підприємстві); розвиток технологічних рішень [3].
Розвиток місії і стратегії передбачає розробку
стратегічного плану (плану трансформації), у якому
визначаються основні "фішки", тобто ті результати,
яких необхідно досягти. При цьому основними

пунктами плану є: культура підприємства (норми,
положення, цінності людей, залучених у бізнеспроцеси); організація бізнес-процесів (послідовність
дій, що трансформують ресурси в результати,
задаючи напрямок підприємства, створюючи ресурси
для його функціонування і додаткової вартості
споживачу); технології (забезпечення ефективного
функціонування бізнес-процесів).
Мета створення бізнес-культури на підприємстві
полягає в тому, щоб сформувати культуру, яка буде
спроможна підтримувати процес трансформації,
певний рівень знань, мотивації, здібностей
персоналу. При проведенні реструктуризації в
Молдові добре зарекомендувала себе східна
методологія виведення підприємства з кризи —
«Практична програма революції у факторах». В її
основі – акцентування уваги керівництва на "20
ключах" формування і підтримки бізнес-культури.
Покращення одного з ключів (досягнення п'яти
рівнів) призводить до радикальних змін на
підприємстві, але зміни всіх ключів повинні бути
проведені одночасно. Так, метою керівників
підприємства
є
підтримка
комплексної
трансформації. Таким чином, одиничні покращення в
бізнескультурі здатні дати лише короткостроковий
позитивний ефект. Тільки внаслідок системних
покращень підприємства можна розраховувати на
стабільну підтримку системи якості й адаптивності
до змін, а не навпаки.
Повне і точкове покращення підприємства
(покращення/реінжиніринг бізнес-процесів). Робота
в цьому напрямку передбачає підвищення
ефективності, результативності усіх бізнес–процесів
на підприємстві, оптимізацію функцій всередині
підрозділів, що підтримують процеси, усуваючи
найбільш критичні аномалії в організації. На
більшості підприємств бізнес-процеси організовані за
старими радянськими стандартами, коли увага була
сконцентрована
насамперед
на
виробництві
продукту, а не на його ринковому потенціалі. Для
підприємств, організованих подібним чином,
характерна
лінійно-функціональна
структура
управління,
невиправдана
залежність
від
постачальників і споживачів, втрата ринків збуту,
зниження рентабельності, збільшення бартерних
операцій і т.д., що призводить до поступового їх
витіснення з ринку [7].
Розвиток технологічних рішень. Активізація
цього виду діяльності спрямована на забезпечення
покращень і підтримку бізнес–процесів. Йдеться про
поетапне
впровадження
на
підприємстві
автоматизованих систем управління (у випадку
доведення їх окупності), що дозволить істотно
знизити документообіг, проводити моніторинг
функціонування
основних
і
функціональних
процесів, своєчасно виявляти кризові явища.
Аналізування літературних джерел дало змогу
виділити та узагальнити можливі наслідки
фінансових криз та кризових явищ для підприємства.
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Передусім на думку І.В. Зятковського, наслідки кризи
можуть бути як позитивні для підприємства, так і
негативні. Крім того, вони здатні спричинити якісні
ті кількісні зміни в організації, зворотні та
незворотні, довгострокові та короткострокові.
Відтак, наслідки кризи можуть ініціювати оновлення
організації чи її ліквідацію, послаблювати кризовий
стан чи загострювати його.
Достатньо вичерпну класифікацію наслідків
фінансових криз підприємства представляють А.М.
Штангерт, О.І. Копилюк. Автори пропонують
виділяти: фінансові (зміна структури капіталу
підприємства, порушення в кругообігу грошових
потоків тощо), адміністративні (негативні тенденції в
системі та процесі управління підприємством,
неефективність апарату управління та ін.),
маркетингові (пов’язані з ринковими змінами) та
виробничотехнологічні наслідки (проявляються
шляхом збоїв у процесі виробництва, технологічних
циклах, технічному забезпеченні тощо). Крім того,
автори наголошують на так звані «завуальовані»
втрати підприємства, тобто зменшення або втрата
довіри
і
лояльності
зацікавлених
сторін
(стейкхолдерів),
зниження
рівня
конкурентоспроможності,
падіння
авторитету,
іміджу тощо.
Узагальнення літературних джерел та власні
дослідження дають підстави стверджувати, що
наслідки фінансових криз та кризових явищ для
підприємства доцільно ділити на: фінансовоекономічні,
адміністративно-організаційні,
виробничо-технологічні, ресурсні, ринкові та
соціальнопсихологічні.
Тим не менше, потрібно розуміти, що кризи
мають потенціал не лише відділяти минуле
організації від її майбутнього, заміщувати безпеку
небезпекою, відмежовувати ефективних керівників
від неефективних, але й водночас замінювати рутину
творчістю та переорієнтовувати підприємство від
лінії діяльності «бізнес – як зазвичай» до вагомих
змін. Саме тому, недоцільно розглядати кризу
підприємства винятково з негативного погляду її
руйнівного характеру, оскільки це можливості
здобуття досвіду, мобілізації зусиль щодо
впровадження змін, виявлення того, що в нормальній
ситуації
є
завуальованим,
раціоналізації
використання ресурсів, підвищення ефективності та
прискорення генерації нових ідей, професійної
ініціативи, нестандартних рішень.
Підтвердженням цього є результати досліджень,
проведені науковцями Центру креативного лідерства
(Center for the Creative Leadership – CCL) впродовж
більше п’ятнадцяти років.
Результати дослідження показали, що труднощі,
з якими стикається керівник в процесі кризової
ситуації, дають змогу набути важливого досвіду та
простору для навчання. Із сотень опитаних
менеджерів 34 % зазначили, що здобули найцінніший
досвід завдяки труднощам, які виникали в процесі

керівництва компанією в несприятливий період та під
час подолання кризового стану.
Окрім можливого набуття досвіду та вміння
«навчитись на труднощах», керівникам варто
розраховувати і на перспективи розвитку особистих
та професійно-ділових лідерських здібностей. Адже
труднощі спонукають окремих керівників і
організації в цілому досліджувати те, що є важливим
для компанії, щоб в подальшому ідентифікувати або
переосмислити ключові цінності компанії. Крім того,
варто пам’ятати, що кризи вносять новизну в усі
процеси функціонування компанії, дають змогу
позбутися неефективних звичок та застарілих
категорій. Кризи каналізують появу таких
позитивних характеристик поведінки керівників, як
мужність, гідність, безкорисливість, лояльність тощо.
Керівники або працівники, що так чи інакше втягнені
в кризову ситуацію, мають змогу усвідомити
наявність власних сильних сторін характеру та
стимулювати появу впевненості, що виступають
запорукою особистого зростання та здатні
забезпечити відчуття надійного партнерства серед
працівників завдяки силі досвіду, який вони
пережили спільно [8].
Висновки
з
даного
дослідження
та
перспективи подальших розробок у даному
напрямку.
Фінансова
криза
–
це
фаза
розбалансованої
діяльності
підприємства
та
обмежених можливостей впливу його керівництва на
фінансові відносини, що виникають на цьому
підприємстві.
Діагностика
фінансової
кризи
підприємства є узагальненням всіх складових
економічної стратегії. Її головним завданням є
визначення потенційних можливостей кризових
ситуацій та банкрутства, і формування заходів їх
запобігання.
Фундаментальна
діагностика
банкрутства підприємств характеризує систему
оцінки параметрів кризового фінансового розвитку
підприємства, яка здійснюється на основі методів
факторного аналізу та прогнозування. Особливе
значення для підприємств, що знаходяться в
кризовому стані, має формування і реалізація
напрямків управління в цих умовах.
Список літератури:
1. Системна криза в Україні: передумови,
ризики, шляхи подолання : аналіт. доп. / Я.А. Жаліло,

East European Scientific Journal #2(66), 2021 36
К.А. Кононенко, В.М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред.
Я.А. Жаліла. – К. : Вид-во НІСД, 2014. – 132 с.
2. Фінансові кризи та кризові явища як загроза
економічній стабільності підприємств [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:
8080/bitstream/ntb/7943/1/19.pdf
3. Виведення підприємства з кризи: «Дешеві
експерименти нам не по кишені» [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.management.com.ua/
strategy/str001.htmlhttp://www.management.com.ua/s
trategy/str001.html
4. Сорос Дж. Мировой экономический кризис и
его значение. Новая парадигма финансовых рынков
[Текст]/ Джордж Сорос ; пер. с англ. Кристофа
Вангера. — М. : Манн, Иванов и Фребер,
2010. — 272 с.
5. Шершньова З.Є. Антикризова програма
підприємства: методичні основи розробки та
організація виконання/ Шершньова З.Є. // Вісник
Хмельницького
національного
університету.
Економічні науки. - 2010. - №2.
6. Корисні поради щодо виходу підприємства з
кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dtkt.com.ua/show/1cid03854.html
7. Причины
возникновения
финансового
кризиса на предприятии [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://novostionline.info/biznesshkola/uroki-biznesa/115-prichinyvozniknoveniyafinansovogo-krizisa-napredpriyatii.html#sel=
8. Білорус
О.
Сучасна
світова
фінансовоекономічна криза як прояв тотальної кризи
системи глобалізму [Текст]/ О. Білорус //
Економічний часопис — XXI. — 2008. — № 11—12.
— С. 3—7.
9. Beer M., Nohria N. Resolving the Tension
between Theories E and O of Change / Breaking the Code
of Change. — Harvard Business School Press, Boston,
2000.
10. Meyhew Ed. Organizational Change Processes /
Ed Meyhew // Jones Brenda B. The NTL handbook of
organization development and change: principles,
practices,and perspectives. – San Francisco : Pfeiffer,
2006 – P. 104–120.

East European Scientific Journal #2(66), 2021 37

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗЕД
Разумна Аліна

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВЭД
Разумная Алина

FEATURES OF THE RISK MANAGEMENT OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES
Alina Razumnaya
У практиці господарювання країн із ринковою економікою знаходить повне підтвердження факт, що
присутність ризику в діяльності вільних суб’єктів ринку з метою одержання максимально можливих
результатів є складовою їх стратегії і тактики.
Наукова розробка правил економічної та соціальної поведінки системи управління підприємством в
умовах ризику на ринку, обґрунтування оптимальної управлінської стратегії, що дозволяє усунути негативні
наслідки зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування, набувають особливої актуальності.
Для того, щоб зменшити вплив ризиків, нейтралізувати негативні результати такого впливу на діяльність
підприємства, виявити можливі наслідки для підприємства у ризиковій ситуації, потрібно весь час оновлювати
арсенал методів, моделей, підходів до управління ризиками на підприємстві.
В практике хозяйствования стран с рыночной экономикой находит полное подтверждение факт, что
присутствие риска в деятельности свободных субъектов рынка с целью получения максимально возможных
результатов является составной их стратегии и тактики.
Научная разработка правил экономического и социального поведения системы управления предприятием
в условиях риска на рынке, обоснование оптимальной управленческой стратегии, позволяющей устранить
негативные последствия внешних и внутренних факторов функционирования, приобретают особую
актуальность.
Для того, чтобы уменьшить влияние рисков, нейтрализовать негативные результаты такого влияния на
деятельность предприятия, выявить возможные последствия для предприятия в рисковой ситуации, нужно все
время обновлять арсенал методов, моделей, подходов к управлению рисками на предприятии.
In the practice of managing market economies is fully confirmed the fact, that the presence of risk in the activity
of the free market participants , to obtain the best possible results, is part of their strategy and tactics. Scientific
development of the rules of economic and social behavior of the enterprise management system at risk in the market,
the rationale for the optimal management strategy to eliminate the negative effects of external and internal factors of
operation, take on special relevance.
In order to reduce the impact of risks, to neutralize the negative results of such an effect on the activity of the
enterprise, identify the possible consequences for enterprises in the risk situation, you need all the time to update the
arsenal of methods, models, approaches to risk management across the enterprise.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, управління ризиками, нейтралізація, ринкові
відносини, методи, способи
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, управление рисками, нейтрализация, рыночные
отношения, методы, способы
Key words: foreign trade, risk management, neutralization, market, methods, ways
Постановка проблеми. Щоб вижити в умовах
ринкових відносин, потрібно зважуватися на
впровадження технічних нововведень і на сміливі,
нетривіальні дії, а це підсилює ризик. Для будьякого
виду бізнесу важливим є не запобігання ризику
взагалі, а передбачення й зниження його до
припустимого рівня.
Комерційна, підприємницька діяльність на
зовнішньому ринку неминуче пов’язана з ризиками,
що загрожують різним майновим інтересам
учасників зовнішньоекономічної діяльності. Ризики –
це можливі несприятливі події, що можуть відбутися,

і в результаті яких можуть виникнути збитки, майнові
втрати учасників ЗЕД.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми.
Проблемами невизначеності та ризику у діяльності
підприємств займались українські та зарубіжні вчені:
Береза І.В., Бузько І.Р., Глухова В.В., Козелецький
Ю., Лімітовський М.А., Перерва П.Г., Дж. Роггер,
Пономаренко О.М., Пушкар О.І., Ланге О., Розенберг
М.Г., Роджерс Ф., Фішер С., Юрма У. та інші. В
працях цих авторів розглянуто загальні ризики
підприємницької діяльності, подано класифікації за
видами ризиків, наведено характеристики методів їх
вимірювання, управління, моделювання та зниження.

Однак
поза
увагою
лишаються
ризики
зовнішньоекономічної діяльності.
Мета даної статті полягає в аналізі теоретичних
підходів управління ризиками зовнішньоекономічної
діяльності підприємства, визначенні чинників ризику
як засобу мінімізації впливу несприятливих умов на
діяльність підприємства, а також розробці
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практичних рекомендацій щодо вдосконалення
системи управління ризиками ЗЕД підприємства.
Виклад основного матеріалу
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності збитки для учасника ЗЕД. Схема класифікації
ризиможливі несприятливі події, які можуть статися
і в ків представлена на Рис. 1: результаті яких можуть
виникнути збитки, майнові

Управління ризиком - це процес змен- - вибір
методів впливу на ризик при оцінці їх шення або
уникнення збитків у разі створення або порівняльної
ефективності; настання ризикових подій. формування стратегії управління всім ком

Основні етапи процесу управління ризиком,
плексом ризиків підприємства; представлені на рис.2:
- безпосередній вплив на ризик; - аналіз ризику; контроль і коригування результатів процесу
управління.
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Рис. 2 Загальна схема процесу управління ризиком
Політика учасника ЗЕД щодо потенційних 1.
Виключення ризиків - це відмова від здійризиків має
декілька різновидів ( Рис.3) снення будь-яких дій,
пов'язаних з можливістю появи ризиків у ЗЕД.
2. Прийняття ризиків означає, що підприєм- 4.
Передача ризиків означає, що підприємство бере на
себе відповідальність за проведення ство передає

відповідальність
за
ризики
своєму
зовнішньоекономічної операції та ризики, пов'язані
партнеру або третій особі. з нею.
3. Зменшення ризиків - це прийняття рішень,
які дають змогу знизити рівень витрат від прийнятих
ризиків.

Рис. 3. Різновиди ведення політики ЗЕД щодо потенційних ризиків
Більшість рішень про уникнення ризику
застосовується на стадії прийняття рішень. При
цьому треба мати на увазі, що:

- уникнення можливих ризиків може бути
просто неможливо; зокрема, що стосується ризиків
цивільної відповідальності;

- уникнення одного ризику може призвести до
виникнення інших;
- можливий обсяг прибутку від заняття
певною діяльністю може значно перевищувати
можливі втрати.
Однак важко уникнути ризику загалом, значну
його частину фірмі доводиться приймати на себе.
Прийняття ризику на себе може бути двох видів:
1) заплановане прийняття ризиків;
2) незаплановане прийняття ризиків. [1]
Ризиками ЗЕД підприємств можна управляти,
тобто використовувати різні виміри, що дозволяють
деякою мірою прогнозувати настання ризикової події
і вжити заходи по зниженню чи запобіганню ризику.
Принципи управління ризиками включають:
1. Виділення ризиків, що належать до
першочергового
вирішення.
Найважливішим
критерієм визначення таких ризиків є можливий
максимальний збиток по ним.
2. Оцінку імовірності настання ризику і розміру
можливого збитку. При високій імовірності ризику
страхування не є найкращим варіантом захисту, тому
що страхування найбільш доцільне, коли існує мала
імовірність страхової події і досить велика
імовірність збитку.
3. Оцінку передачі ризиків з урахуванням
співвідношення між страховою премією і страховою
сумою. Збиток від ризику не потрібно приймати,
якщо розмір збитку відносно великий у порівнянні з
зекономленою премією [2]
Головна проблема управління ризиками в
зовнішньоекономічній діяльності
підприємства
полягає в управлінні тими ризиками, настання яких
не залежить від зусиль підприємств. Можна виділити
такі групи методів, спрямованих на зменшення
можливих збитків, що викликані цими ризиками:
1. Страхування, тобто використання різних
видів полісів, договорів страхування.
2. Хеджування
як
метод
використання
біржових ф'ючерс-них контрактів і опціонів.
3. Застосування різних форм і методів
розрахунково-кредитних відносин, що зводять до
мінімуму ризик неплатежу за поставлені товари, або
неотримання товарів проти їх сплати.
4. Аналіз і прогнозування кон'юнктури
(попиту, пропозиції, ціни) на зовнішньому ринку,
планування і своєчасна розробка заходів з метою
уникнути
можливих
збитків,
викликаних
несприятливими кон'юнктурними змінами.
5.Інші методи. Серед методів управління
ризиками у ЗЕД значна увага приділяється
страхуванню. Страхування зовнішньоекономічної
діяльності підприємств — це міжнародні економічні
відносини з захисту майнових інтересів суб'єктів
господарювання протягом періоду, в якому
відбуваються певні події (страхові випадки), за
рахунок майнових коштів, що формуються зі
сплачених ними внесків (страхових премій). У
процесі страхування зовнішньоекономічних відносин
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беруть участь два суб'єкти: страхувальник та
страховик.
Страховик — юридична особа будь-якої
організаційно-правової форми, яка має державний
дозвіл
(ліцензію)
на
проведення
операцій
страхування. Страхувальник — юридична чи фізична
особа, яка має страховий інтерес і вступає у взаємини
зі страховиком на підставі чинного законодавства або
двосторонньої угоди про страхування. Страховик має
право створювати і витрачати кошти страхового
фонду. Страховиками можуть виступати державні
страхові організації, акціонерні страхові товариства,
товариства взаємного страхування і перестрахування.
Для засвідчення укладеної угоди страховик
надає страхувальнику страхове свідоцтво (поліс), в
якому вказуються правила страхування, перелік
страхових ризиків, розмір страхової суми і страхової
премії (внеску), порядок зміни і припинення дії
договору, інші умови, що регулюють відносини
сторін.
Страхування
зовнішньоекономічної
діяльності означає страхування ризиків, які виникли
в ході її здійснення, і є комплексом різновидів
страхування, що забезпечують захист інтересів
вітчизняних і зарубіжних суб'єктів господарювання в
міжнародному співробітництві.[3]
Хеджування дозволяє мінімізувати фінансові
витрати учасників біржової торгівлі шляхом
одночасного укладання форвардної та ф’ючерсної
угоди на однаковий обсяг однакового товару.
Застосування
різних
форм
і
методів
розрахунково-кредитних відносин у ЗЕД впливає на
діяльність підприємства при отриманні та сплаті
кредитів, позик. Від правильності застосування форм
і методів залежить діяльність підприємств без
ризиків.
Аналіз і прогнозування кон’юнктури на
зовнішньому ринку відіграє важливу роль у ЗЕД,
тому що від правильного планування і своєчасної
розробки заходів уникають від можливих збитків,
викликаних
несприятливими
кон’юнктурними
змінами.
Таким чином, державну політику слід
направляти
на
розвиток
методів
мінімізації наслідків ризиків та їх
попередження.
Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991
року «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – діяльність
суб'єктів господарської діяльності України та
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
побудована на взаємовідносинах між ними, що має
місце як на території України, так і за її межами
(п.8 ст.
1). Здійснення ЗЕД пов'язане з необхідністю
приймання ризикованих рішень, тобто таких, які не
гарантують повне виконання її цілей. На сьогодні
80% суб'єктів господарської діяльності в країнах
світового
співтовариства
здійснюють
зовнішньоекономічні операції, що пов'язано з

великою кількістю ризиків. В ЗЕД нараховується
близько 150 видів ризиків [4].
При проведенні ЗЕД суть управління ризиками
зводиться до досягнення такого становища, коли
ризик можна вважати прийнятним і виправданим.
Для цього потрібно вміти робити оцінки ризикам з
метою вибору з них тих, які можна прийняти, якими
можна управляти і від яких слід відмовитися.
У загальному вигляді систему методів оцінки
ЗЕД слід поділити на дві групи: якісні методи оцінки
та методи кількісного аналізу [5]. Більшість
дослідників, що займаються даною проблемою,
відзначають, що якісний аналіз є найбільш складним
етапом у загальному аналізі ризиків. Його головне
завдання полягає у визначенні факторів ризику,
виявленні напрямків діяльності й етапів, на яких
може виникнути ризик. На етапі якісного аналізу
встановлюються потенційні галузі ризику і після
цього ідентифікуються всі можливі ризики.
Якісний аналіз ризиків ЗЕД здійснюється за
такими основними напрямками:
1. Проводиться
порівняння
очікуваних
позитивних результатів з можливими від цього
наслідками. Наслідки рекомендується класифікувати
за аналогією з можливими втратами на фінансові,
матеріальні, часові, соціальні, збутові, екологічні та
матеріально-психологічні.
2. Визначається вплив рішень, які приймаються
на етапі розробки стратегії ЗЕД, на інтереси суб'єктів
ЗЕД. Необхідність цього кроку є наслідком того, що
при здійсненні ЗЕД потрібно враховувати інтереси
всіх зацікавлених сторін.[6]
В рамках кількісного аналізу робиться чисельне
визначення міри окремих ризиків а також ризику
всього обраного напрямку ЗЕД. Підприємство при
цьому отримує можливість вибору конкретного
напряму
діяльності,
конкретного
іноземного
партнера виходячи з власних пріоритетів.
В даний час найбільш поширеними методами
кількісної оцінки ризику є наступні.
1) Статистичний метод. Він застосовується у
випадку, коли суб'єкт ЗЕД має в своєму
розпорядженні
значні
обсяги
статистичної
інформації щодо питань, які його цікавлять, за n
періодів часу. При використанні цього методу
ступінь ризику виражається або ймовірністю
можливих
втрат,
або
середнім
значенням
(математичним очікуванням) найбільш ризикованої
величини, або величиною середньоквадратичного
відхилення від очікуваної величини.
2) Метод аналізу доцільності витрат. Сутність
цього методу ґрунтується на факті, що витрати за
кожним напрямом діяльності підприємства, а також
по окремих її елементах, мають різну ступінь ризику.
Наприклад, ступінь ризику витрат, пов'язаних з
купівлею сировини, буде вище, ніж по витратах на
заробітну плату.
3) Метод експертних оцінок. Цей метод носить
більш суб'єктивний характер у порівнянні з іншими.
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Суб'єктивність є наслідком того, що група експертів,
яка займається аналізом ризиків, висловлює власне
судження як щодо минулої ситуації, так і щодо
перспектив розвитку.[7]
4) Аналітичний метод. Його можна звести до
декількох взаємозалежних етапів:
- на першому етапі здійснюється підготовка
аналітичної інформації;
- на другому етапі будуються діаграми
залежностей вибраних показників від вихідних
даних. Зіставляючи їх, можна виділити ті показники,
які більшою мірою впливають на ЗЕД;
- на третьому етапі визначаються критичні
значення ключових параметрів.
- на четвертому етапі на підставі отриманих
ключових параметрів аналізуються можливі шляхи
підвищення ефективності роботи фірми, а, отже, і
шляхи зниження ступеня ризику, який визначається
за одним з наведених методів.
5) Метод використання аналогів. Сутність цього
методу полягає в тому, що при аналізі ступеня ризику
визначеного напряму ЗЕД доцільно використовувати
дані про розвиток таких же або аналогічних напрямів
у минулому.
При проведенні комплексної оцінки ЗЕД в
умовах ризику необхідно не тільки встановити всі
джерела можливих ризиків, але і виявити, які джерела
домінують.
Висновки
Отже,
зусилля
керівництва
суб'єкта
господарювання мають спрямовуватися на те, щоб
хоча б частково мінімізувати, компенсувати,
попередити негативний вплив несприятливих
чинників. З огляду на те, що ліквідувати чи обмежити
вплив всіх ймовірних загроз неможливо, фінансовогосподарська діяльність підприємства ведеться в
умовах прийнятного ризику – досягнення умов, за
яких можливі збитки чи втрати внаслідок
несприятливого розвитку подій є значно меншими,
ніж можливі вигоди. Прийнятним є ризик і в ситуації,
коли бездіяльність пов'язується з більшими збитками
чи втратами.
Із метою покращення управління ризиками ЗЕД
на підприємствах можна запропонувати комплекс
інструментів ризик менеджменту, використовувати в
ході
проведення
всіх
етапів
і
стадій
зовнішньоекономічної угоди, що дозволить більш
гнучко управляти та опановувати ризиками
зовнішньоекономічної діяльності. В даний час на
підприємствах необхідно проводити дослідження,
спрямовані на зниження суб’єктивності процесу
прийняття рішень і підвищення його науковості,
особливо при наявності фактору невизначеності.
Науково обґрунтоване прийняття рішень допоможе
менеджерам ЗЕД підприємств бути більш системним,
а інструменти цього процесу допоможуть йому бути
більш раціональним. На українських підприємствах
моделювання рішень мало використовується, тому
існує реальна необхідність у створенні моделей по

окремих видах прийнятих рішень, так, наприклад, по
прийняттю рішень у сфері зовнішньої торгівлі, які б
близько відображали дії основних елементів
структури управління підприємством, загальних у
рамках даного виду діяльності.[8]
Література
1. Зовнішньоекономічна
діяльність
підприємства [Електронний ресурс]- Режим доступу
до ресурсу:
http://pidruchniki.com/2003062553890/ekono
mika/osoblivosti_upravlinnya_rizikami_zovnishno
eko nomichniy_diyalnosti 29/04/2016
2. Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в
підприємництві: оцінювання та управління: навч.
посіб. — К.: Знання, 2008. — 271 с.
3. Зовнішньоекономічна
діяльність
підприємства (2006) 15.1. Ризики в ЗЕД та їх
страхування [Електронний ресурс]- Режим доступу
до
ресурсу:
http://library.if.ua/book/54/3969.html
29/04/2016
4. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І.
Ризикологія в економіці та підприємництві. — К.:
КНЕУ, 2004. — 480 с.
5. Внукова Н.М., Смоляк В.А. Економічна
оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми
теорії та практики. — Х.: ВД "ІНЖЕК",
2006. — 181 с.
6. Рум'янцев
А.П.,
Рум'янцева
Н.С.
Зовнішньоекономічна діяльність / А.П. Рум'янцев,
Н.С. Рум'янцева. – Навч. посіб. / 2-ге вид. перероб. та
доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

East European Scientific Journal #2(66), 2021 42
7. Левченко М.О. Методи оцінки ризиків
зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного
підприємства / М.О. Левченко // Вісник
Хмельницького національного університету. – 2010.
– № 6. T.3. – С. 190-194.
8. 1. Гутко Л.М. Досвід державної підтримки
страхування ризиків/ Гутко Л.М.// Економіка АПК.
—2009. —№10. —С.147-152
References
1. Foreign trade enterprises [electronic resource] Access
to
the
website:http://pidruchniki.com/2003062553890/ekonomik
a/osoblivosti_upravlinnya_rizikami_zovnishnoekonomic
hniy_diyalnosti 29/04/2016
2. Szegdy AV, MV Holovanenko Risks in
business: assessment and management: teach. guidances.
- K .: Knowledge, 2008. - 271 p.
3. Foreign trade enterprises (2006) 15.1. Risks in
foreign trade and their insurance [electronic resource] Access
to
the
property:
http://library.if.ua/book/54/3969.html 29/04/2016
4. Vitlinskyy
VV
Velykoivanenko
GI
Ryzykolohiya in economics and business. - K .: KNEU,
2004. - 480 p.
5. Vnukovo NM, VA Smolyak Economic
evaluation of the risk of enterprises: problems of theory
and practice. - H .: WA "INZHEK", 2006. - 181 p.
6. Rumyantsev AP Rumyantseva NS Foreign trade
/ AP Rumyantsev, NS Rumiantsev. - Training. guidances.
/ 2nd ed. revised. and add. - K .: Center of educational
literature, 2012. - 296 p.

East European Scientific Journal #2(66), 2021 43

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ І
ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Бисага К.В.
аспірант,
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу, Україна

THE INTERNATIONAL SYSTEM OF COMBATING MONEY LAUNDERING AND
TERRORIST FINANCING: INSTITUTIONAL DIMENSION
Bysaga K.V.
PhD student
Ivano-Frankivsk National Technical University of
Oil and Gas, Ukraine
АНОТАЦІЯ
Проблематика боротьби з відмиванням злочинних доходів має сьогодні особливе значення як для
України, так і для всього світу, а суспільна небезпека цього явища набула нових рис, показавши його тісний
зв'язок з фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. Дана стаття присвячена
аналізу розвитку інституційного забезпечення протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню
тероризму. Автор ставить за мету сформувати загальну структуру міжнародних міжурядових організацій
(ММУО) та міжнародних неурядових організацій (МНУО), які складають інституційну основу глобальної
міжнародної системи боротьби з відмиванням злочинних доходів, і дати коротку характеристику їх
антилегалізаційної діяльності.
Об’єкт і предмет дослідження. Незважаючи на те, що роботи різних науковців вносять вагомий вклад у
вивчення питання протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму, інституційна складова
цієї проблеми і надалі залишається мало вивченою і потребує у подальшому більш детального дослідження.
У цьому зв’язку об’єктом дослідження є інституційне забезпечення міжнародної (глобальної) системи
ПВД/ФТ, а його предмет складають організаційно-правові особливості функціонування міжнародних
організацій у загальній системі ПВД/ФТ.
Мета дослідження. Мета цього дослідження полягає у тому, щоб проаналізувати створену міжнародним
співтовариством структуру глобальної системи протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню
тероризму та охарактеризувати роль її інституційної складової у протидії злочину відмивання грошей.
Як одну з своїх важливих задач у даній роботі автор бачить розкриття змісту механізму і основних
інституційних елементів міжнародної системи ПВД/ФТ на основі існуючих міжнародно-правових норм та
узагальнення практики їх реалізації, звернувши при цьому особливу увагу на організаційно-правові
повноваження суб’єктів цієї системи.
ABSTRACT
Today, the issue of combating money laundering has special significance for Ukraine and for the world; and the
social danger of this phenomenon acquired new features, that are showing its close connection with the terrorism
financing and proliferation of weapons of mass destruction. This article is dedicated to the analysis of development of
institutional support for combating money laundering and terrorist financing. The aim is to create a common framework
of international intergovernmental organizations (IIOs) and international nongovernmental organizations (INGOs) that
make up the institutional framework of the global international system of combating money laundering, and give a
brief description of their antimoney laundering activity.
The object and subject of study. Despite the fact that many scientist make an important contribution to the study
of issues of combating money laundering and terrorist financing, the institutional part of the problem remains poorly
understood and needs further research.
In this respect, the object of the study is the institutional support of the international (global) of AML/TF and its
objects are organizational and legal peculiarities of international organisations in the common system of AML/TF.
The aim of the study. The purpose of this study is to analyze the structure of created by the international
community a global system of combating money laundering and terrorist financing and to characterise the role of the
institutional component in combating the crime of money laundering. As one of its important tasks in this paper, the
author sees opening of maintenance mechanism and key institutional elements of the international system of AML/TF
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that are based on existing international law and practices of their implementation, by paying special attention to the
organisational and legal authorities of this system.
Ключові слова: глобальна система протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму,
міжнародна інституційна система, міжнародні міжурядові організації, ООН, Світовий банк, Міжнародний
валютний фонд, ФАТФ, Базельський комітет, Інтерпол.
Keywords: global system of combating money laundering and terrorist financing, international institutional
system, international intergovernmental organizations, United Nations, World Bank, International Monetary Fund,
FATF, Basel Committee, Interpol.
Постановка проблеми. Формування глобальної
системи протидії відмиванню злочинних доходів та
фінансуванню тероризму (далі – ПВД/ФТ) історично
здійснювалося зверху, тобто зі заключення
міжнародних
домовленостей
і
створення
міжнародного спеціалізованого органу з наділенням
його відповідними повноваженнями. На етапі
становлення за основу всесвітньої системи ПВД/ФТ
були взяті принципи дворівневої самоорганізації,
загальності та взаємного контролю.
Початок заходам по боротьбі з відмиванням
злочинних доходів був покладений Конвенцією ООН
«Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних
засобів і психотропних речовин» (Відень, 1988 р. –
Віденська конвенція). Першим документом, який
містить у собі правове визначення «відмивання
доходів від злочинів» і основні принципи ПВД/ФТ,
стала Конвенція Ради Європи «Про відмивання,
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних
злочинним шляхом» (Страсбурзька конвенція). Далі
були
прийняті
Конвенції
ООН
проти
транснаціональної
організованої
злочинності
(Палермо, 2000 р.) і проти корупції (Мерідо, 2003 р),
які включали в себе заходи з протидії відмиванню
злочинних доходів. Таким чином, в кінці двадцятого
століття були сформовані основи міжнародного
механізму боротьби з відмиванням доходів, який не
дозволяв жодній країні уникнути участі у цьому
процесі.
Міжнародні міжурядові організації разом з
ФАТФ, регіональними групами по типу ФАТФ та з
іншими спеціалізованими протилегалізаційними
групами і організаціями проводять сьогодні активну
роботу по імплементації міжнародних норм ПВД/ФТ
в національні законодавчі акти країн-учасниць та по
їх практичній реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематика протидії легалізації злочинних доходів
і фінансуванню тероризму знайшла відображення у
дослідженнях зарубіжних авторів, таких як П.
Бернасконі, У. Гілмор, С. Годдард, Х.-Х. Кернер, К.
Коттке, П. Ліллі, Дж. Робінсон, Дж.Ф. Тоні та інші.
Певний внесок у дослідження окремих питань
становлення і функціонування міжнародної системи
протидії легалізації злочинних доходів здійснили такі
українські вчені, як Колдовський М., Коваленко В.,
Барановський О., Козлова С. , Манько Д., Кривонос
Л., Київець О., Баштанник В., Бандурка О.,

Мезенцева І, Орлов П., Сімов’ян С., Цебренко С.,
Чистяков О., Худокормова М. та інші.
Разом з тим, до цього часу недостатньо
вивченими є питання формування та функціонування
міжнародної (глобальної) системи ПВД/ФТ, бракує
досліджень її структури та аналізу складових
елементів. Водночас поза межами наукових інтересів
українських вчених залишились роль і значення
основних міжнародних інституцій у формуванні
глобальних принципів, норм і правил для розвитку
національних
систем
країн-учасниць
цих
міжнародних організацій у їх боротьбі з відмиванням
злочинних доходів.
Виклад основного матеріалу. У розвитку
міжнародних і національних систем ПВД/ФТ
науковці сьогодні виділяють три основні етапи.
Перший етап (1989-2000 рр.) – створення
міжнародної і національних систем з протидії
злочинних доходів, що знайшло відображення у
прийнятті основоположних нормативних документів
і створенні міжнародних спеціалізованих організацій.
Другий етап (2001-2002 рр.) – характеризується
появою нового об’єкту фінансового моніторингу –
фінансування тероризму, посилення ролі ФАТФ як
центральної міжнародної організації у сфері
ПВД/ФТ. Період з 2003 року по сьогоднішній день –
це період подальшого розвитку національних і
міжнародних систем ПВД/ФТ, у рамках якого
основне місце займає імплементація «ризикорієнтовного підходу», посилення контролю за
діяльністю публічних посадових осіб, їх можливому
залученню у злочинну діяльність. [1]
Відмивання грошей є сферою, що розвивається
дуже динамічно; сферою, де часто піддаються змінам
техніка, технології, юриспруденція та політичні
підходи (як на національному, так і міжнародному
рівнях). Тому легалізація злочинних доходів стала
сьогодні глобальною загрозою безпеки більшості
країн світу. Це вимагає прийняття погоджених
заходів як на національному, так і на міжнародному
рівнях для захисту економіки від кримінальних
інвестицій. Провідну роль у ліквідації цих загроз
сьогодні на світовій арені відіграють міжнародні
організації.
На практиці виділяють два види міжнародних
організацій:
• міжнародні міжурядові організації (ММУО)
– організації, створені на основі міжнародної угоди.
Саме їм держави делегують певну частину своїх

суверенних
прав.
Проте
міжнародна
правосуб'єктність цих організацій залишається
обмеженою, тому що вони діють у рамках тільки тих
повноважень, що передали їм держави;
• міжнародні неурядові організації (МНУО) –
організації, утворювані міжнародною громадськістю
з метою встановлення міжнародного співробітництва
з актуальних питань міжнародного життя.
В свою чергу міжнародні міжурядові організації
класифікуються на декількох підставах:
• за предметом діяльності – політичні,
економічні,
кредитно-фінансові,
військовополітичні, із питань охорони здоров'я, культури,
торгівлі та ін.
• за колом учасників:
1. універсальні – їхніми членами є практично
всі держави світу (наприклад, Організація
Об'єднаних Націй);
2. регіональні - їхніми членами є держави
певного географічного регіону світу (наприклад,
Організація Американських держав);
3. субрегіональні – їхніми членами є групи
держав усередині географічного регіону (наприклад,
Організація
Чорноморського
економічного
співробітництва).
за порядком приймання нових членів:
1. відкриті - відповідно до статутних
документів їхнім членом може бути будь-яка
держава;
2. закриті – конкретні учасники цих організацій
і їхня кількість заздалегідь обумовлюються в
статутних
документах
таких
міжнародних
організацій.
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3. міжрегіональні – у їхній роботі беруть участь
держави різних географічних регіонів світу
(наприклад, Організація з безпеки і співробітництва в
Європі, членами якої є як європейські держави, так і
держави Середньої Азії).
за сферами діяльності:
1. організації із загальною компетенцією - вони
вправі розглядати будь-яке питання міжнародного
життя (наприклад, ООН,
ОБСЄ);
2. організації зі спеціальною компетенцією –
коло аналізованих ними питань заздалегідь
обговорене у їхніх статутних документах і стосується
певної сфери міжнародного життя (наприклад, ВООЗ,
МОП).
за цілям і принципам діяльності:
1. правомірні – вони створюються відповідно
до міжнародного права;
2. протиправні – вони створюються з
порушенням загальновизнаних норм міжнародного
права з цілями, що суперечать інтересам
міжнародного миру і міжнародної безпеки. [2]
З точки зору заходів та рішень, направлених на
боротьбу з відмиванням злочинних доходів, всі
організації можна класифікувати на міжнародні
організації загальної компетенції, правоохоронного
типу та вузької спеціалізації.
Кожна з названих груп підрозділяється на дві
групи: універсальні й регіональні.
Загальна структура міжнародних міжурядових
організацій (ММУО), які складають інституційну
основу глобальної міжнародної системи боротьби з
відмиванням злочинних доходів, показана на нашому
Рисунку 1.
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Рисунок 1
Інституційна основа глобальної міжнародної системи боротьби з відмиванням злочинних доходів

1. ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ
1.1. ООН / United Nations (UN)
Організація Об'єднаних Націй (ООН) є
міжнародною організацією, що була створена у 1945
році для підтримки та зміцнювання миру і безпеки,
розвитку співробітництва між країнами. Щодо
правового питання боротьби з відмиванням коштів,
тут слід виділити три основні конвенції: Конвенція
Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти
незаконного
обігу
наркотичних
засобів
і
психотропних речовин (1988); Конвенція Організації
Об'єднаних
Націй
проти
транснаціональної
організованої
злочинності
(2001); Конвенція
Організації Об'єднаних Націй проти корупції (2005).

У 1945 році Україна (на той момент ще у складі
Радянського
Союзу)
стала
однією
з
державспівзасновниць ООН.
Організація
Об'єднаних
Націй
створила
програму під назвою Глобальна програма боротьби з
відмиванням грошей (ГПБВГ), яка стала одним з
ключових інструментів Управління з наркотиків і
злочинності Організації Об'єднаних Націй (УНЗ
ООН) в цій місії. Завдяки цій глобальній програмі,
ООН
допомагає
державам-членам
вести
законодавство проти відмивання грошей і розвивати
і підтримувати механізми боротьби з цим злочином.
Ця програма підтримує розробку стратегії по
боротьбі з відмиванням грошей, відстежує і аналізує
проблеми і відповіді, підвищує обізнаність

громадськості про відмивання грошей і виступає в
якості координатора спільних анти-ініціатив з
відмивання злочинних грошей з боку Організації
Об'єднаних Націй з іншими міжнародними
організаціями. Роль ГПБВК була посилена
Політичною декларацією та заходами по боротьбі з
відмиванням грошей (Резолюція S-20/4D від 10
червня 1998 року), прийнятою Генеральною
Асамблеєю на її двадцятій спеціальній сесії,
відповідно до якої держави-члени були покликані
ввести ряд конкретних заходів на місцях, зокрема,
посилення діяльності фінансових інститутів. Тому
ООН видала наступні резолюції в своїх зусиллях по
боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням
терористів і змусила країни-члени приймати та
застосовувати аналогічні законодавства:
• Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з
фінансуванням тероризму. Преамбула. 1999 рік
• Резолюція ООН 1373 (2001 р.), прийнята
Радою Безпеки на її 4385-му засіданні 28 вересня
2001року
• Резолюція 1390 (2002 р.), прийнята Радою
Безпеки на її 4452-му засіданні 16 січня 2002 року.
У реалізації положень Конвенцій ООН у
боротьбі з відмиванням грошей важливу роль
відіграють відповідні підрозділи ООН. До них
належать:
• СІСР – Центр із боротьби з міжнародною
злочинністю. Підрозділ ООН (заснований у 1997 р.) є
відповідальним за боротьбу зі злочинністю та її
запобігання, а також за реформу карного права.
• ODCCP – Офіс із контролю над
наркотиками і запобігання злочинам. Це також
підрозділ ООН, основними завданнями якого є
боротьба з нелегальним поширенням наркотиків і з
організованою злочинністю, а також із відмиванням
грошей, отриманих від цих злочинів. Через цей
підрозділ ООН допомагає країнам-членам вводити в
себе законодавство проти відмивання грошей, а
також розвивати і підтримувати структури, які
борються з ним. За допомогою різних програм
ODCCP відслідковує й аналізує проблеми, пов'язані з
відмиванням грошей, а також є посередником між
ООН та іншими міжнародними організаціями.
CJIN – Інформаційна мережа з питань злочинності
та законності, яка забезпечує важливу базу даних із
посиланням на адреси сайтів Інтернету, пов'язаних з
кримінальним законодавством. Також є підрозділом
ООН.[3]
З 1998 року при ООН діє міжнародний
інформаційний центр з відмивання грошей (The
International Money-Laundering Information Network),
метою якого є зупинення відмивання коштів та
протидія фінансуванню тероризму. Даний центр від
імені ООН у якості партнера бере участь в різних
міжнародних організаціях у питаннях регуляції по
боротьбі з відмиванням грошей. Крім того ООН веде
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Міжнародну базу даних протидії відмиванню
коштів (The Anti-Money-Laundering
International Database). База є багатомовною і
вона стала важливим довідковим інструментом для
співробітників правоохоронних органів. У ній зібрані
характеристики усіх країн та територій щодо
виконання ними міжнародного законодавства щодо
боротьби з відмиванням коштів. Там також міститься
календар подій, який перераховує поточні навчальні
заходи
та
конференції
на
національному,
регіональному та міжнародному рівні. [4]
Конгресами ООН з попередження злочинності та
поводженню з правопорушниками (скликається раз
на п’ять років, починаючи з 1955 р.) приймаються
концептуальні
положення,
які
визначають
удосконалення національного законодавства і
розширення
співробітництва
правоохоронних
органів різних країн у боротьбі з злочинністю.
Варто відзначити, що до порядку денного
міжнародних форумів постійно включаються
питання, які потребують зусилля більшості держав
світу по активізації боротьби з міжнародною
злочинністю, у тому числі з легалізацією злочинних
доходів.
Рекомендації Конгресів закріплюються у
резолюціях ЕКОСОР, які скеровуються Генеральній
Асамблеї ООН, яка приймає і відкриває для
підписання державами важливі міжнародні договори
універсального характеру, направлені на боротьбу з
міжнародною злочинністю.
1.1. Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР
ООН) / United Nations Economic and Social Council
(ECOSOC UN) У вигляді допоміжного органу при
ООН діє Економічна і соціальна рада (The Economic
and Social Council), що була заснована у 1946 році та
основними питаннями якої виступають економічні,
соціальні та екологічні аспекти. ЕКОСОР на своїх
засіданнях, пленумах та зустрічах щодо сталого
розвитку світу та суспільства збирає політиків,
парламентаріїв, вчених, представників великих
фондів та ділового світу, та представників понад 3200
неурядових організацій. [5] Останній раз Україна
була членом ЕКОСОР ООН у період 2010-2013 років,
так як членство у Раді надається терміном на три
роки.
Кінцевим результатом роботи Ради є видання
резолюцій. Так Резолюція 2003/36 присвячена
створенню національних мереж для боротьби з
відмиванням грошей в рамках національних і
міжнародних планів контролю над наркотиками.
Дана резолюція: рекомендує державам, відповідно до
їх можливостей, створити до вже існуючих
регіональних та міжнародних мереж національні
(внутрішні) мережі по контролю за відмиванням
грошей; закликає до припинення правопорушень,
пов'язаних з серйозним відмиванням грошей і
фінансуванням
терористичних
актів,
на
національному рівні для того щоб протистояти
транснаціональним організованим злочинним актам;

вимагає від ООН проводити навчання та консультації
в рамках технічного співробітництва в державах за
відповідним проханням, беручи до уваги, зокрема,
рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей і
фінансуванням тероризму, сформульованих у
рекомендаціях ФАТФ. [6]
Одним з важливих напрямів діяльності ОЕСР в
2014-2015 роках стала розробка плану протидії
розмиванню бази оподаткування і виведення
прибутку з під оподаткування (так званого пакету
BEPS, Base Erosion and Profit Shifting). У плані
передбачено 15 дій для вирішення цього питання.
У вересні 2014 року були опубліковані перші
рекомендації по семи напрямах дій ОЕСР. Вони не
завершені, оскільки намічені в них правила тісно
пов’язані з розроблюваними зараз схемами і
правилами восьми напрямів, що залишилися, і
повинні з ними узгоджуватися. Зокрема, проект
ОЕСР, запланований на 2015 рік, визначає основні
правила, які дозволяють модифікувати і узагальнити
вимоги, які висуваються до контрольованих
іноземних компаній (КІК).
1.2. Комісія ООН по попередженню
злочинності і боротьбі з нею / UNODC on moneylaundering and countering the financing of terrorism
Комісія ООН по попередженню злочинності і
боротьби з нею була створена у 1997 році і вона є
відповідальною за проведення Глобальної програми
боротьби з відмиванням грошей та доходів
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму. Загальна мета Глобальної програми є
зміцнення спроможності держав-членів здійснення
заходів боротьби з відмиванням грошей і
фінансуванням тероризму, а також допомогти їм у
виявленні, вилученні і конфіскації незаконних
доходів, відповідно до вимог Організації Об'єднаних
Націй та інших глобально прийнятих стандартів,
шляхом надання відповідної та адекватної технічної
допомоги за запитом держави. [7]
На даний час Комісія приділяє особливу увагу
останнім тенденціям в сфері транснаціональної та
організованої злочинності, економічної злочинності,
включаючи відмивання грошей. Був зроблений
висновок про те, що ускладнення характеру
організованої й транснаціональної злочинності у
сфері відмивання коштів потребує принципово
нового
підходу
до
питань
міжнародного
співробітництва. Україна є учасником Комісії з
моменту її створення.
1.3.
Організація
економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР) / Organisation
for Economic Co-operation and Development
(OECD)
Організація економічного співробітництва і
розвитку була створена у 1961 році з метою
покращення економічного і соціального добробуту
людей. Організація проводить спеціальні форуми на
яких уряди різних держав можуть ділитися своїм
досвідом та разом шукати рішення щодо загальних
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проблем.
Крім
того,
Організація
вимірює
продуктивність і глобальні потоки торгівлі та
інвестицій для аналізу та передбачення майбутніх
тенденцій.
Основним вкладом Організації економічного
співробітництва і розвитку є те, що вона приклала
руку до створення Спеціальної фінансової комісії з
проблем відмивання грошей (ФАТФ). На даний
момент Організація доповнює роботу ФАТФ шляхом
розробки практичного керівництва по виявленню
відмивання грошей для податкових аудиторів,
розглядаючи основні зони ризику і аналізу існуючої
практики країн для обміну інформацією між
податковими органами та у боротьбі з відмиванням
грошей державними органами та посадовими
особами. [8] Україна не є членом Організації
економічного співробітництва і розвитку.
1.4. Світовий банк (СБ) / World bank
Серед універсальних міжнародних фінансових
організацій, які здійснюють протидію легалізації
доходів від злочинної діяльності, слід виділити
Всесвітній банк. Світовий банк є фінансовою
організацією, що надає кредити для країн що
розвиваються і був створений у 1944 році та входить
до Групи Світового банку. Група Світового банку
складається з п’яти організацій: Міжнародний банк
реконструкції і розвитку, Міжнародна асоціація
розвитку, Міжнародна фінансова корпорація,
Багатостороння агенція з гарантій інвестицій,
Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних
спорів. [9] До Світового банку Україна вступила в
1992 році.
У питанні боротьби з відмиванням коштів
Світовий банк публікує спеціальні довідники
(Reference Guide to Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism), а також
навчальні посібники (A Comprehensive Training Guide
on combating Money Laundering and the Financing of
Terrorism) у яких роз’яснює поняття відмивання
коштів, описує можливі варіанти здійснення цього
злочинного діяння, надає рекомендації щодо
боротьби з відмиванням коштів всередині держави за
допомогою
створення
органів
внутрішньої
фінансової
розвідки
та
міжнародного
співробітництва між державами. Крім того, Світовий
банк тісно співпрацює з Міжнародним валютним
фондом та ФАТФ у питанні використання всіма
країнами світу єдиної методології щодо боротьби з
відмиванням коштів. Світовий банк у своїй
діяльності наголошує, що боротьба з відмиванням
грошей і фінансуванням тероризму, у тому числі
вкрадених активів, мають важливе значення для
діяльності банків.[10], [11]
Всесвітній банк – унікальний механізм
акумулювання інформації для всього світового
співтовариства, яка стосується стану фінансової
системи, його діяльність тісно переплетена з
Міжнародним валютним фондом (МВФ). В той же
час МВФ і всі організації групи Всесвітнього банку

мають статус спеціалізованих установ ООН. Основна
діяльність Всесвітнього банку з протидії відмиванню
злочинних коштів заключається у складанні
рейтингів країн за рівнем корупції і списків
недобросовісних підрядників, яким заборонено
приймати участь у проектах, які фінансуються
банком.
1.5. Міжнародний банк реконструкції і
розвитку (МБРР) / International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD)
Міжнародний банк реконструкції і розвитку був
заснований у 1944 році для того щоб допомогти
відновити країни Європи після Другої світової війни.
МБРР надає кредити та іншу фінансову допомогу для
країн з середнім рівнем доходу. У своїй діяльності
Міжнародний банк реконструкції і розвитку значну
увагу приділяє питанням корупції, однак проблема
відмивання коштів теж не залишається поза увагою.
За сприянням Світового банку МБРР видає
спеціальні книги основною проблематикою яких є
корупція та відмивання коштів, методи боротьби з
цими злочинами; в них досліджуються властивості
даних проблем та ранні сигнали, які можуть
вказувати на початок здійснення подібних злочинів.
[12] З 1992 року Україна є учасником Міжнародного
банку реконструкції і розвитку.
1.6. Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
International Development Association (IDA)
Міжнародна асоціація розвитку була створена у
1960 році та основною метою якої є надання
безвідсоткових
кредитів
і
грантів
урядам
найбідніших країн. МАР тісно співпрацює зі
Світовим банком та інформує його про випадки якщо
кошти, що були виділені країнам третього світу, але
не були використанні за призначенням і є підозра
щодо їх «відмивання».
[13] З 2004 року Україна стала членом асоціації.
1.7. Міжнародна фінансова корпорація
(МФК) / International Finance Corporation (IFC)
Міжнародна
фінансова
корпорація
була
створена у 1956 році та на даний момент є
найбільшою організацією що фокусується виключно
на розвитку приватного сектора в країнах що
розвиваються. З 1993 року Україна є членом цієї
корпорації. У питанні боротьби з відмиванням коштів
МФК проводить електронне навчання щодо
проведення більш належної перевірки інформації
щодо своїх клієнтів приватним корпораціями. [14]
1.8. Багатостороння агенція з гарантій
інвестицій
(БАГІ) / Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA)
Багатостороння агенція з гарантій інвестицій
була утворена у 1988 році, а з 1994 року Україна є її
членом. Мета діяльності БАГІ полягає у сприянні
прямих іноземних інвестицій у країни що
розвиваються
для
підтримки
економічного
зростання, скорочення бідності і поліпшення життя
людей. В інвестиційних договорах що укладає БАГІ
зазначається, що агенція не несе будь-якої
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відповідальності у зв’язку із втратами, які настали
внаслідок
відмивання
коштів.
Причому
у
визначаннях до договору надається широке
визначення поняття відмивання коштів, для того щоб
інша сторона договору чітко усвідомлювала, що
мається на увазі під відмивання коштів. [15]
1.9. Міжнародний валютний фонд (МВФ) /
International Monetary Fund (IMF)
Міжнародний валютний фонд був заснований у
1945 році. Україна вступила до МВФ лише у 1992
році. Основною метою МВФ є забезпечення
стабільності міжнародної валютної системи, системи
обмінних курсів і міжнародних платежів, що
дозволяє країнам укладати угоди між собою. МВФ
особливо стурбований можливими наслідками
відмиванні грошей і фінансування тероризму на
економіку своїх членів. Саме тому Фонд вносить свій
внесок у міжнародну боротьбу з відмиванням грошей
і фінансуванням тероризму відповідно до його
можливостей. МВФ проводить оцінку фінансових
показників ринків відповідно до програми оцінки
фінансового сектора (Financial Sector Assessment
Program) та Програми офшорних фінансових центрів
(Offshore Financial Centers Program), що були
спеціально розроблені для боротьби з відмиванням
коштів, використовуючи при цьому розробленою
ФАТФ Рекомендації щодо уніфікованої методики для
оцінки відповідності 40+9 рекомендаціям ФАТФ
(Methodology for Assessing Compliance with the FATF
40+9 Recommendations). Також
МВФ надає технічну допомогу країнам-членам у
зміцненні їх правових, нормативних, організаційних і
фінансових органів щодо боротьби з відмиванням
коштів. МВФ і Світовий банк у співробітництві
беруть активну участь у дослідженнях та аналізі
міжнародного досвіду в реалізації політики протидії
відмивання коштів та боротьбі з корупцією. [16]
Крім того МВФ та Комісія ООН по
попередженню злочинності і боротьбі з нею
розробили Типове законодавство про відмивання
грошей і фінансування тероризму (Model legislation
on money laundering and financing of terrorism).
Типове законодавство містить повний набір
юридичних заходів, які національне законодавство
повинно включати з метою попередження,
виявлення, і ефективного покарання злочинів
відмивання грошей і фінансування тероризму, а
також міжнародне співробітництво проти цих
злочинів. [17]
1.10. Всесвітня митна організація (ВМО) /
World Customs Organization (WCO)
Всесвітня митна організація була створена у
1953 році, а з 1992 року Україна стала її учасником.
Митні органи відіграють важливу роль у боротьбі з
відмиванням грошей, тому що їх присутність на
кордонах та наявність широких юридичних
повноважень, знань та досвіду допомагають
державам проводити політику боротьби з фізичним
відмиванням коштів. ВМО активно відстоює

програми по боротьбі з відмиванням грошей і
розширило можливості своїх членів щодо боротьби з
відмиванням
грошей
шляхом
підвищення
обізнаності, розробки навчальних програм, розробці
правових інструментів, сприяння обміну передового
досвіду. У 2001 році Організація опублікувала свої
Рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей
під назвою Рекомендації Всесвітньої митної
організації про необхідність розвитку і зміцнення
ролі митних адміністрацій у вирішенні питання
відмиванням грошей та повернення доходів від цих
злочинів (the Recommendation of the Customs
Cooperation Council on the need to develop and
strengthen the role of Customs administrations in
tackling money laundering and recovering the proceeds
of crime). У 2005 році ці Рекомендації були
переглянуті і до них були внесені зміни відповідно до
нових рекомендацій ФАТФ. [18]
1.11. Світова організація торгівлі (СОТ) /
World Trade Organisation (WTO)
З 1947 року розпочалося створення організації,
яка б об’єднувала всі держави світу у питаннях
торгівлі, і лише у 1994 році утворилася Світова
організація торгівлі у тому стані, в якому ми знаємо її
тепер. Україна стала членом СОТ у 2008 році. Серед
найважливіших проблем безпеки СОТ виділяє
тероризм, відмивання грошей, і торгівля зброєю. СОТ
тісно співпрацює з ФАФТ у питаннях відмивання
коштів, і як результат бере участь у розробці
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
всередині держав. Також в угодах між СОТ та
державою завжди міститься стаття про боротьбу з
відмиванням грошей, яка передбачає співпрацю в
боротьбі з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом. [19]
1.12. Базельський комітет з питань
банківського нагляду / Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS)
Базельський комітет з питань банківського
нагляду є форумом для регулярного співробітництва
банківського сектору. Його мета полягає у
підвищенні розуміння ключових питань нагляду та
поліпшення якості банківського нагляду у всьому
світі. Комітет був створений у 1974 році, однак
Україна не є його учасником.
Серед основних документів Базельського
комітету щодо регулювання питання боротьби з
відмиванням коштів слід виділити: Документ щодо
Належної перевірки клієнтів банку (Customer due
diligence for banks); Документ щодо Обміну
фінансової звітності між юрисдикціями в зв'язку з
боротьбою з фінансуванням тероризму (Sharing of
financial records between jurisdictions in connection
with the fight against terrorist financing);
Вольфсбергські стандарти - принципи і положення
боротьби з відмиванням грошей (Wolfsberg Standards
– AML Principles and Statements) містять у собі різні
принципи боротьби з відмиванням коштів. У 2015
році було опубліковано у новій редакції
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консультативний документ щодо Загального
керівництва з відкриття рахунку (General guide to
account opening), у якому відображені вимоги щодо
проведення банками політики і процедури відкриття
рахунків і відповідність цих вимог міжнародним
стандартам щодо боротьби з відмиванням грошей.
[20]
1.13. Банк міжнародних розрахунків (БМР) /
Bank for International Settlements (BIS)
Банк міжнародних розрахунків був створений у
1930 році і його головною метою є: обслуговувати
центральні банки у їх гонитві за грошовою та
фінансовою стабільністю, розвитку міжнародного
співробітництва в цих областях і діяти як банк
центральних банків різних держав. На сьогодні
Україна не є учасником БМР, однак НБУ розглядає
можливості щодо організації співробітництва з БМР.
З останніх документів БМР слід відзначити
Керівні принципи щодо Раціонального управління
ризиками, пов'язаними з відмиванням грошей і
фінансуванням тероризму (Sound management of risks
related to money laundering and financing of terrorism).
У 2014 році за сприянням Базельського комітету з
питань банківського нагляду ці Принципи були
опубліковані та стали доступними для загалу. Дані
Принципи описують як і в якій мірі банківські
установи повинні включати ризик відмиванням
грошей і фінансуванням тероризму у межах їх
загального управління ризиками. [21]
1.14. Офшорна група банківського нагляду /
The Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS)
Офшорна група банківського нагляду була
створена за ініціативою Базельського комітету з
питань банківського нагляду у 1980 році. Україна не
є членом цієї організації. Основною метою групи є
розроблення
міжнародних
стандартів
для
транскордонного банківського нагляду та боротьбі з
відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом.
Тому разом з Базельським комітетом Офшорна група
публікує доповіді, що розробляються спільною
робочою групою, щодо методів подолання перешкод
з якими стикаються органи банківського нагляду в
проведенні
ефективного
моніторингу
за
транскордонними операціями міжнародних банків.
[22]
1.15. Асоціація присяжних сертифікованих
бухгалтерів / Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA)
Асоціація
присяжних
сертифікованих
бухгалтерів була створена ще у 1904 році. У 2004 році
представництво Асоціації було відкрито в Україні
(м.Київ) Асоціація надає кваліфікації для працівників
у сфері бухгалтерії, аудиту, фінансів. Пройти
навчання в асоціації може будь-яка особа, що працює
у цій сфері. Крім того, Асоціація видає спеціальні
посібники для бухгалтерів та інших спеціалістів
фінансового сектору щодо боротьби з відмиванням
коштів. Такі посібники є авторитетними у світі

бухгалтерії, аудиту, фінансів при здійсненні і
дотримані вимог боротьби з відмиванням коштів. [23]
1.16. Міжнародна організація комісій по
цінним паперам / International Organization of
Securities Commissions (IOSCO)
Міжнародна організація комісій по цінним
паперам була створена у 1983 році, а з 1996 року
Україна є її членом. Організація є міжнародним
органом, що об’єднує усіх регуляторів цінних паперів
і визнаний нормотворчим органом у сфері ринку
цінних паперів. У 2005 році Міжнародна організація
комісій по цінним паперам опублікувала Звіт щодо
боротьби з відмиванням коштів у колективних
інвестиційних схемах (Anti-Money Laundering
Guidance For Collective Investment Schemes).
Даний звіт був покликаний звести до мінімуму
ризик використання посередницької діяльності в
якості засобі для відмивання грошей. Також
Міжнародна організація комісій по цінним паперам
надала свої роз’яснення щодо 40 рекомендацій
ФАТФ та їх застосування у роботі з інвестиціями.
[24]
2. ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРАВООХОРОННОГО
ТИПУ
2.1. Міжнародна організація кримінальної
поліції (Інтерпол) / International Criminal Police
Organization (ICPO)
Міжнародна організація кримінальної поліції
(Інтерпол) була створена у 1923 році; з 1992 року
Україна є її учасником. Інтерпол є найбільшою в світі
міжнародною поліцейською організацією. Основним
завданням Інтерполу є налагодження співпраці між
всіма органами поліції у всьому світі та забезпечення
миру, стабільності, а також спільна боротьба зі
злочинною діяльністю, у тому числі спільна боротьба
з відмиванням «брудних» коштів. Свою діяльність у
різних
державах
Інтерпол
здійснює
через
Національні центральні бюро країн-учасниць.
Інтерпол надає своє визначення злочину
«відмивання грошей», а саме: «це будь-який акт або
замах, щоб приховати або замаскувати походження
незаконно отриманих доходів таким чином, що вони,
здаються такими що виникли з законних джерел». В
останні роки Генеральна Асамблея Інтерполу видала
ряд резолюцій, які закликають країни-члени
зосередити свої слідчі ресурси в ідентифікації,
відстеженні та привласненні захоплених активів
злочинних підприємств. [25] 2.2. Національне
центральне бюро країн-учасниць (НЦБ) / National
Central Bureau (NCB)
Зазвичай Національне центральне бюро країнучасниць це підрозділ поліції або слідчої служби, що
служить в якості контактного пункту для всіх заходів
Інтерполу в регіоні. Укрбюро Інтерполу отримує
інформацію
від
правоохоронних
органів,
центральних і місцевих органів державної виконавчої
влади України з питань, що входять до його
компетенції, та надає їм отриману по лінії Інтерполу
інформацію безплатно. [26]
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2.3. Європейське
поліцейське
відомство
(Європол) / European Police Office
Європол
–
це
правоохоронний
орган
Європейського Союзу, що був створений у 1999 році.
Метою
Європолу
є
надання
допомоги
правоохоронним органам у країнах-членах ЄС.
Європол вживає необхідні заходи у випадку, якщо
одна або дві держави-члени зазнають збитків у
зв’язку з міжнародною організованою злочинністю.
Зокрема, до таких злочинів відноситься легалізація
доходів одержаних злочинним шляхом. [27]
2.4. Національне бюро країн-учасниць /
Europol National Unit
Кожна країна-учасниця ЄС має Національне
бюро Європолу, яке створює зв'язок між Європолом
та іншими державними установами.
3. ОРГАНІЗАЦІЇ ВУЗЬКОЇ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
3.1. Спеціальна фінансова комісія з проблем
відмивання грошей (ФАТФ) / Financial Action
Task Force (on Money Laundering) (FATF)
Спеціальна фінансова комісія з проблем
відмивання грошей (ФАТФ) була створена у 1989
році. На жаль, Україна не є членом цієї організації.
ФАТФ є міжурядовою організацією, метою якої є
розвиток і просування національних і міжнародних
стратегій боротьби з відмиванням грошей і
фінансуванням тероризму. Ця міжнародна група
являє собою директивний орган, який працює, щоб
забезпечити необхідну політичну волю до
національних законодавчих і регулятивних реформ
по боротьбі з відмиванням грошей. Він вважається
головним багатостороннім органом у протидії
відмиванню грошей.
Рекомендації,
що
публікуються
ФАТФ,
призначені для боротьби з відмиванням грошей і
фінансуванням тероризму, а у випадку їх ефективної
реалізації, вони також можуть допомогти в боротьбі з
корупцією.
Вже у 1990 році, менш ніж через рік після її
створення, ФАТФ опублікувала доповідь, що містить
набір Сорока рекомендацій, які були призначені для
забезпечення всеосяжного плану дій, необхідних для
боротьби з відмиванням грошей. У 2001 році
розробка стандартів щодо боротьби з фінансуванням
тероризму була додана до місії діяльності ФАТФ.
Через півроку ФАТФ видав вісім спеціальних
рекомендацій
для
боротьби
з
проблемою
фінансування тероризму. Безперервний розвиток
методів відмивання грошей привели ФАТФ до
перегляду стандартів ФАТФ. У жовтні 2004 року
ФАТФ
опублікувала
дев’ять
спеціальних
рекомендацій щодо міжнародних стандартів по
боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням
тероризму. [28]
Країни-члени ФАТФ добровільно дотримуються
дисципліни багатостороннього моніторингу і
взаємного контролю. Проведення самооцінки та
виконання процедур взаємної оцінки є основними

засобами контролю за ходом реалізації Рекомендацій
окремими країнами.
У 2012 році ФАТФ завершила ретельну
перевірку своїх стандартів і опублікувала нові
переглянуті Рекомендації. Перегляд стандартів
допоміг розробити нові норми для зміцнення
глобальних гарантій і додаткового захисту цілісності
фінансової системи шляхом надання урядам сильних
інструментів щодо вжиття заходів проти фінансових
злочинів. Методи боротьби були розширені, щоб
впоратися з новими загрозами, такими, як
фінансування розповсюдження зброї масового
знищення та боротьба з корупцією. Дев’ять
спеціальних рекомендацій щодо боротьби з
фінансуванням тероризму були повністю інтегровані
з заходами проти відмивання грошей. [29]
Крім надання Рекомендацій, ФАТФ також
розробляє Методології щодо оцінки технічної
відповідності Рекомендацій ФАТФ та ефективності
систем боротьби з відмиванням коштів та
фінансування тероризму. Такі Методології оцінюють
правову та інституційну базу країни, повноваження
компетентних органів. Вони допомагають чітко
реалізувати Рекомендації ФАТФ у тій чи іншій країні,
відповідно до її правової специфіки. Рекомендації
будуть дійсно ефективними лише у випадку їх
реалізації у більшості держав світу. [30]
Кожні два роки ФАТФ проводить Форум
фахівців у сфері фінансових послуг. Представниками
регіональних і міжнародних організацій і установ у
сфері фінансових послуг, на основі підготовлених
Секретаріатом
документів,
обговорюються
проблеми, що становлять спільний інтерес. ФАТФ
працює в тісному контакті з іншими міжнародними
органами, які беруть участь у боротьбі з відмиванням
грошей. У той час як Організація економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР) має свій
секретаріат, ФАТФ не є частиною цієї організації.
Однак, коли зусилля ОЕСР і ФАТФ доповнюють
один одного, наприклад, у питаннях хабарництва і
корупції
або
функціонування
міжнародної
фінансової системи, ці два органи співпрацюють
один з одним.
3.2. Комітет експертів Ради Європи з оцінки
заходів протидії легалізації злочинних доходів
(МАНІВЕЛ) / Committee of Experts on the
Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and
the Financing of Terrorism (MONEYVAL)
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів
протидії легалізації злочинних доходів (МАНІВЕЛ )
був створений у 1997 році, і в той самий рік Україна
стала його учасником. МАНІВЕЛ є постійним
органом Ради Європи на який покладено завдання
моніторингу та оцінки дотримання основних
міжнародних стандартів по боротьбі з відмиванням
грошей і фінансуванням тероризму та ефективності їх
реалізації, а також завдання стосовно вироблення
рекомендацій для держав щодо необхідних
поліпшень в їх системах. Щороку Комітет проводить
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круглі столи з проведення оцінки держав та інших
територій по дотриманню ними стандартів боротьби
з відмиванням коштів та фінансування тероризму.
Оцінювання проводиться відповідно до 40+9
Рекомендацій ФАТФ та Методології оцінки
дотримання Рекомендацій. За результатами такої
оцінки
МАНІВЕЛ надає звіт ФАТФ. [31]
3.3. Егмонтська група підрозділів фінансової
розвідки / Egmont Group of Financial Intelligence
Units
Егмонтська група підрозділів фінансової
розвідки була створена у 1995 році. Україна стала її
повноцінним членом в 2004 році. Станом на початок
2016 року Егмонтська група об’єднує в собі 151орган
фінансового моніторингу (фінансові розвідки) світу
та організовує співпрацю між ними. Для цього
розроблено
Егмонтські
принципи
обміну
інформацією та оперативного керівництва для
органів фінансової розвідки (Egmont Principles for
Information Exchange and Operational Guidance for
FIUs). Цей документ забезпечує основу роботи
Егмонтської
групи
і
сприяє
розширенню
міжнародного
співробітництва
та
обміну
інформацією між відповідними внутрішніми
органами держав. [32]
3.4. Група країн Азіатсько-Тихоокеанського
регіону з відмивання грошей (АТГ) / Asia-Pacific
Group on money laundering (APG)
Група країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
з відмивання грошей була створена у 1997 році та є
асоційованим членом ФАТФ. Головне завдання цієї
групи полягає у надані допомоги в регіоні щодо
прийняття відповідних актів, що стосуються доходів
від злочину, взаємної допомоги, конфіскації та
екстрадиції; надання керівництва у створенні
системи звітності та розслідування підозрілих
операцій і допомагає у створенні підрозділів
фінансової розвідки. Крім того, кожні три роки Група
розробляє стратегічний план, схвалений всіма
країнами-учасницями. [33]
3.5. Група країн Карибського басейну з
розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (КФАТФ) / Caribbean
Financial Action Task Force against Money
Laundering (CFATF)
Група країн Карибського басейну з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
була створена у 1990 році. Метою Групи є здійснення
спільних заходів щодо боротьби з відмиванням
грошей. Група розробила регіональну стратегію для
надання технічної допомоги та проведення навчання
державам-членам у ефективному проведенні
розслідувань та судових переслідувань у
справах, пов'язаних з відмиванням грошей і
конфіскацією активів. [34]
3.6. Євразійська група з протидії легалізації
злочинних доходів фінансуванню тероризму по

типу ФАТФ (ЄАГ) / Eurasian group on combating
money laundering and financing of terrorism (EAG)
Євразійська група з протидії легалізації
злочинних доходів фінансуванню тероризму по типу
ФАТФ була створена у 2004 році. ЄАГ покликаний
створити відповідну правову та інституційну базу у
регіоні для боротьби з відмиванням грошей і
фінансуванням тероризму у відповідності зі
стандартами ФАТФ. Група оцінює національні
системи боротьби з відмиванням коштів та
фінансування тероризму своїх держав-членів на
відповідність міжнародним стандартам, аналізує
типології цих злочинів, беручи до уваги специфіку в
євразійському регіоні та реалізує програми технічної
допомоги для держави-члена, у тому числі навчання
персоналу. [35]
3.7. Східно- і Південно-Африканська Група з
боротьби з відмиванням грошей (ЕСААМЛГ) /
Eastern and Southern Africa
'Anti-Money' Laundering Group (ESAAMLG)
Східно- і Південно-Африканська Група з боротьби з
відмиванням грошей була створена у 1999 році.
Метою групи є боротьба з відмиванням коштів і
фінансування тероризму відповідно до Рекомендацій
ФАТФ та їх реалізація в регіоні. Крім того, зусилля
Групи спрямовані на співпрацю з іншими
міжнародними організаціями, що займаються
питаннями боротьби з відмиванням грошей і
фінансуванням тероризму, а також вивчення і
дослідження регіональних типологій та координації
технічної допомоги. [36]
3.8. Міжамериканський комітет по боротьбі з
тероризмом / Inter-American Committee Against
Terrorism (CICTE)
Міжамериканський комітет по боротьбі з
тероризмом був створений у 1999 році. Метою
Комітету є координація зусиль щодо захисту
громадян країн-членів від злочинів, що пов’язані з
тероризмом. Він також слідкує за виконанням
Рекомендацій ФАТФ країнамичленами комітету. [37]
3.9. Група фінансових доходів Латинської
Америки (ГАФІСУД) / Financial Action Task Force
of South America (GAFISUD)
Група фінансових доходів Латинської Америки
була створена у 2000 році. Основна робота групи
полягає у розробці та реалізації комплексної
глобальної стратегії боротьби з відмиванням грошей
і фінансуванням тероризму, викладених у
Рекомендаціях ФАТФ. Ця діяльність включає
розвиток
правових
систем
ефективного
розслідування і переслідування в судовому порядку
правопорушення що пов’язанні з відмиванням
коштів, створення систем звітності про підозрілі
операції, заохочення взаємної правової допомоги.
[38]
3.10. Міжурядова група по боротьбі з
відмиванням грошей в Західній Африці (ГІЯБА) /
Inter Governmental Action Group against Money
Laundering in West Africa (GIABA)
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Міжурядова група по боротьбі з відмиванням
грошей в Західній Африці була створена у 2000 році.
Основними напрямками роботи Міжурядової групи є:
захист національних економік, фінансових і
банківських систем держав, що виступають проти
легалізації доходів від злочинів та боротьби з
фінансуванням тероризму у регіоні; поліпшення
заходів у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних
злочинним шляхом; зміцнення співпраці між її
членами. [39]
3.11. Група боротьби з відмиванням коштів на
Близькому Сходу та Північній Африці по типу
ФАТФ (МЕНАФАТФ) / Middle East and North
Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
Група боротьби з відмиванням коштів на
Близькому Сходу та Північній Африці по типу ФАТФ
була створена у 2004 році. Основними цілями Групи
є: реалізації рекомендацій ФАТФ, відповідних
договорів і угод ООН, резолюцій Ради Безпеки
Організації Об'єднаних Націй; вжити заходів у
всьому регіоні, щоб ефективно боротися з
відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
таким чином, що не суперечить культурним
цінностям, конституційним основам і правовим
системам в країнах-членах. [40]
3.12. Група по боротьбі з відмиванням грошей
в Центральній Африці (ГАБАК) / Task Force on
Money Laundering in Central Africa (GABAC)
Група по боротьбі з відмиванням грошей в
Центральній Африці була створена у 2000 році.
Метою Групи є реалізація Рекомендацій ФАТФ,
надавати технічну допомогу своїм державам-членам
і сприяння міжнародному співробітництву. [41]
Отже, базуючись на вищенаведеному, можна
сказати, що сучасна міжнародна система протидії
відмиванню злочинних доходів і фінансуванню
тероризму являє собою сукупність міжнародних і
національних інституційних і правових механізмів,
направлених на попередження, виявлення і
припинення дій, метою яких є легалізація доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансування
тероризму, і поєднуючих у собі фінансово-правові і
кримінально-правові
методи
регулювання
виникаючих у цьому зв’язку суспільних відносин.
Правова складова цієї системи являє собою
сукупність правових норм в області протидії
легалізації злочинних доходів і фінансуванню
тероризму. Інституційна складова – це система
органів, організацій і інститутів, які забезпечують
комплексну протидію легалізації злочинних доходів і
фінансуванню тероризму. Об’єднуючим елементом
перших двох елементів виступає інструментальна
складова, яка включає в себе сукупність способів і
прийомів здійснення протидії легалізації злочинних
доходів і фінансуванню тероризму.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Сучасний
етап
розвитку
світового
співтовариства
характеризується наданням пріоритетного значення

міжнародному аспекту боротьби з відмиванням
злочинних доходів і фінансуванням тероризму.
Сьогодні
відмивання
«брудних»
грошей
розцінюється як злочин міжнародного характеру, що
викликає необхідність відповідного правового
регулювання боротьби з ним, здійснення такої
боротьби за допомогою спільної діяльності
правоохоронних органів, установ, організацій і
відомств, зацікавлених у цьому держав і
міжнародних організацій.
У структурі міжнародної системи ПВД/ФТ
присутні три рівні: національний, регіональний і
міжнародний. Успішна протидія легалізації може
здійснюватися тільки у випадку, якщо вона буде
одночасно розгортатись на усіх цих трьох рівнях. В
окремій державі, без міжнародного обміну
інформаційними потоками, взаємодії та участі у
процесі боротьби із злочинцями успішна боротьба з
легалізацією неможлива.
Механізм міжнародної системи протидії
відмиванню злочинних доходів і фінансуванню
тероризму включає в себе три складові (правову,
інституційну і інструментальну) і є закріпленою
діючими нормативними правовими актами системою
органів, організацій і інститутів, дія якої направлена
на створення умов для стабільного функціонування і
стійкого розвитку фінансової системи держав, а
також виявлення, попередження і протидії загрозам
для цієї системи.
Діяльність міжнародної інституційної системи є
важливим чинником успішного розвитку світової
спільноти і відіграє помітну роль у протидії
відмиванню злочинних грошей. Основоположна роль
в таких заходах належить: ООН та його спеціальним
підрозділам, ФАТФ та її регіональним групам по
типу ФАТФ, Базельському комітету, Європейському
комітету з питань злочинності, Інтерполу, Європолу,
Світовому банку та Міжнародному валютному
фонду.
Окремими
суб’єктами
відповідних
взаємовідносин у цій системі є держави, компетентні
державні органи, фінансові установи й інші фінансові
посередники, а також юридичні та фізичні особи, які
беруть участь в операціях з грошовими коштами або
іншим майном. Особливо важливе значення для
ефективної роботи цих суб’єктів мають міжнародноправові норми, у яких закумульовано та закріплено
досвід протидії відмиванню доходів, що накопичений
і апробований світовим співтовариством. Ці норми є
рушієм
розвитку
й
удосконалювання
національноправових норм, а саме світове
співтовариство є ініціатором цього процесу. І,
звичайно,
міжнародно-правові
норми,
як
універсальні, так і регіональні, закономірно та
поступово інкорпоруються у внутрішньодержавне
законодавство, чим забезпечується їх національноправова імплементація, а практична реалізація
відбувається за допомогою відповідних державних і
публічних органів й інститутів.
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Існуючий брак практичного досвіду боротьби з
відмиванням грошей в Україні вимагає більш
ретельного вивчення іноземного досвіду в цій сфері.
Крім того, транснаціональний характер схем
відмивання доходів, обумовлює необхідність
прискорення інтеграції України в глобальну,
загальносвітову систему боротьби з відмиванням
грошей. А це, у свою чергу, вимагає більш глибокого
вивчення досвіду міжнародного співробітництва для
створення в Україні механізмів взаємодії вітчизняних
суб'єктів фінансового моніторингу з аналогічними
міжнародними організаціями.
Таким
чином,
в
умовах
становлення
національної економіки та процесу інтеграції з
міжнародними фінансовими системами для України
як ніколи гостро постає питання розвитку
міжнародно-правового
та
інституційного
співробітництва у протидії відмиванню грошей і
фінансуванню тероризму, що обов’язково стане
об’єктом
подальших
наукових
досліджень
вітчизняних вчених.
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SUMMARY
The article is about changes that have taken place on the European energy market after the Ukrainian political
and economic crisis. It shows that natural gas is symptomatic of the broader geopolitical issues and the transformational
changes taking place on the European (and global) energy market after the current crisis. The article analyzes the
problems of energy interdependence on the European energy market, and the possible ways to overcome them.
АННОТАЦИЯ
В статье исследованы изменения, произошедшие на европейском энергетическом рынке после
украинского политического и экономического кризиса. Показано, что природный газ является симптомом
более широких геополитических проблем, лежащих в основе трансформационных изменений, происходящих
на европейском (а также глобальном) энергетическом рынке после событий 2014 года. Проанализированы
проблемы энергетической взаимозависимости Росси, Украины и ЕС и возможные пути их преодоления.
АНОТАЦІЯ
У статті досліджено зміни, що відбулися на європейському енергетичному ринку після української
політичної та економічної кризи. Показано, що природний газ є симптомом більш широких геополітичних
проблем, що лежать в основі трансформаційних змін, які відбуваються на європейському (а також
глобальному) енергетичному ринку після подій 2014 року. Проаналізовано проблеми енергетичної
взаємозалежності Россі, України і ЄС та можливі шляхи їх подолання.
Key words: Ukrainian crisis, European energy market, energy interdependence, transit of natural gas, liquefied
natural gas.
Ключевые слова: украинский кризис, европейский энергетический рынок, энергетическая
взаимозависимость, транзит природного газа, сжиженный природный газ.
Ключові слова: українська криза, європейський енергетичний ринок, енергетична взаємозалежність .
транзит природного газу, скраплений природний газ
What is tango?.. Dance, music, and lyric of course,
but also philosophy, strategy, even controversy,

vulnerability and empathy…

Like the tango-moves of "give and take", so are the
political dancers on the politically stage: pure passion
and fight. Similarly it runs on the European Energy
Market: all sides are simultaneously vulnerable and
empowered, setting the stage for unique tangomoves
between all political dancers.
As in tango, so in conflict and its transformation.
Connections between the parties can be lost, rejected, or
hard to establish. Trust can be broken. Cooperation may
falter, empathy be blocked, and communication
misunderstood or distorted. A relationship which is
healing and creative can turn into a source of frustration,
intolerance, judgment and negativity regarding oneself
and the other. A conversation which begins so well can
lose its way in response to a deliberate or unconscious
shift in perceptions of the other.
The complex energy interdependence between
Russia, Ukraine and the EU has become a major factor
in European politics. But is it possible to dance tango
with three partners at the same time?.. No, of course not!
Ukraine looks much more like a dancer on the tightrope,
walking very careful and fearing to fall on one of the
sides.
And after performing for so long, all partners may
tire of the other and try to break free from the tango, eying
an available replacement partner across the dance floor
to enter into a different type of dance with. How long will
the EU, Russia and Ukraine dance the tango, can nobody
say it exactly... Only time will tell us the answer…
Formulation of the problem. What role does
energy play in the Ukrainian crisis? The Ukrainian crisis
and Russia’s annexation of Crimea is ultimately not about
energy, but about power. Nevertheless it has a direct
influence on the European (and also global) energy
market: Energy is symptomatic of the broader
geopolitical issues at the heart of this current crisis.
Ukraine’s status as an important transit country and a
history of high profile and contentious contract
negotiations, price disputes, failed payments and supply
cut-offs has elevated the strategic importance of energy
in the geopolitical context of the region. Several countries
in the EU are also very dependent on Russian oil and gas
supplies transited through Ukraine – e.g., Slovak
Republic and Hungary.
But not to forget: The energy dependency is mutual.
More than 90 % of Russian gas exports go to Europe, as
does about 80 % of Russia’s crude oil exports (revenues
from oil and gas exports make up more than 50 % of the
Russian budget). Former European Commissioner for
energy said once that in energy sector, Russia needs
Europe as much as Europe needs Russia. It is a simple but
a very good description of the relationship in the energy
sector in Europe.
Research Methodology. Methods of the research
are primarily discourse-analytical, with particular focus
on contemporary assessments of international
policymaking on the US and European energy market.
Additionally, research includes the theoretical-practical
analysis of applications of the US decision to liberalize
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the exports of its liquefied natural gas (LNG) reserves to
Europe, and thus decreasing European dependence on
Russian gas.
Further specialized research includes a combinative
analysis of US and European diplomatic policies,
procedures, and structural organization; differences in
foreign energy policy creation and
modification; chief conflicts between political
organization and diplomatic policy-making in the US and
Europe regarding to the global energy market.
These information sources basically base on the data
from Research Centers with specialization on the global
energy policy (such as Oxford Institute for Energy
Studies; Center for Strategic and International Studies,
Washington), and the interviews with government
officials and international organizations. The other
sources include books, professors’ advices, and other
countries’ experiment papers.
Analysis of recent researches and publications.
Articles assessing the exports of LNG to Europe as tools
for political processes are relatively sparse, encouraging
the expansion of this topic in international discourse.
Supplemental focus includes discussions on foreign
energy policy in the US and EU, but also in Ukraine and
Russia.
Research Objective. Western economic and energy
experts have often claimed a mutual interdependence
between the EU and Russia: the EU is dependent on
Russian gas and other energy exports; Russia is
dependent on the EU as its most important gas export
market, European investments and technologies. But
Russian experts have always called this an "asymmetric
interdependency". This is because, while Russia can live
at least one year without any European/Western
investments and technologies, Europe cannot survive
even 30 days without Russian gas. Is it really true?..
Whether it is right or wrong, appear to be
questionable, because the Russian budget is primarily
dependent on the energy sector. But the true is that
Russia’s energy strategy abroad has always aimed to
maintain and deepen Europe’s dependence on Russian
energy supplies. This would help increase its economic
and geopolitical influence, as well as decrease risks to its
national security.
What exactly is the Russia’s calculus? Russia’s
agenda behind the Ukrainian Crisis entails more than just
the wish to annex Crimea: it can be seen as the return of
the country’s imperial policy. The aim for Russia is to
become an "energy superpower" and play a key
geopolitical role, by positioning itself as an essential
supplier for major global energy markets, and by
organizing competition between countries and regions to
boost its importance.
Russia wishes to secure the future of European gas
demand, while decreasing its own dependence on transit
routes through Ukraine, Moldova and Belarus. The
reduction in Russian gas delivery, and with it, the risk of
temporary supply disruption to Europe, emphasizes the
need to build Russian pipelines that bypass the transit

countries. However, the geography of Russia’s existing
pipeline export infrastructure, with its routes through the
Ukraine, Belarus and Moldova to Europe, may not be
changed easily.
On the other side Gazprom and the Russian
government make no secret of their plans to diversify into
exports to various countries in eastern Asia (China and
India as major importer countries). Russia is undertaking
its own "pivot to Asia" for political and economic
reasons. The Putin administration is maybe tired of the
Western leaders "lecturing" them about political
freedoms and human rights. But this can only be a
longterm strategy given the constraints affecting
development of new gas fields and installation of the
infrastructure required to serve new markets. For the
strategy of expansion into Asian markets to be effective,
several conditions need to be fulfilled. First, gas pipelines
will need to be developed to cover very long distances
from the fields in eastern Siberia and the far-east.
Secondly, this strategy involves substantial, risk-prone
financial commitments, given the considerable
uncertainty still affecting the development of gas
consumption in China. Thus, in any realistic scenario, the
constraints associated with building the pipelines and
developing the gas fields associated with the first major
contract would push back the first deliveries to beyond
2025 or later.
What does these "pivot to Asia" mean to China’s
energy market? China and Russia have a strong
economic
complementarity:
China’s
low-cost
manufacturing and Russia’s rich natural resource
represent mutual assets that can benefit each side. The
relationship between Russia and Ukraine has deteriorated
in recent years; in contrast, China and Russia are getting
closer. Russia should repair the damage done to its
interests by the situation in Ukraine, and plug any gaps if
foreign investment is withdrawn. Russia has a longterm
need for foreign investment which might offer an
opportunity for Chinese investors.
Also the structure of China’s energy imports can be
improved. China relies on importing energy sources from
the Middle East, whose transport corridor is the Strait of
Malacca – the current limiting factor on China’s imports.
If it were able to expand energy supplies from northeastern and north-western channels, it would certainly
make China more secure in terms of energy and the
current situation impacts on this strategy. The US has
begun to consider exporting its gas to Europe as a
strategic response to Russian energy exports. This gives
Russia leeway in terms of finding new markets for its
energy exports. From the perspective of geo-economy
and market capacity, China represents an ideal prospect
for Russia.
How vulnerable is actually Europe? The
Ukrainian crisis has, for a third time in a decade,
reminded Europe of its gas dependency on Russia at a
time when Europe’s energy demands are increasing.
The EU is trying to establish a strong dialogue with
Russia to reach a common interest in this asymmetrical,

East European Scientific Journal #2(66), 2021 58
yet interdependent relationship. However a full year
interruption is the least probable of all scenarios
considered. For shorter periods of time Europe has large
volumes of gas in storage in addition to alternative
Russian routes that can partially compensate
nondelivered gas through Ukraine. At the same time the
discontinuation of the Ukrainian supply will have a lesser
impact than previously due to partial gas transfer via the
completed Nord Stream and a network of interconnectors
in Central-Eastern Europe. Other fuel sources in Europe
consist of local production in, e.g. the Netherlands and the
North Sea (Great Britain and Germany).
Over and above that the EU is actively seeking to
diversify the sources of its gas supplies in order to keep
the share of Russian gas at a certain level in regard to
domestic gas consumption. The EU has two alternatives
to Russian gas in order to diversify and secure its
deliveries. The first is LNG and the second is the Caspian,
Middle Eastern and North African gas supplies that could
be imported via new pipeline systems.
Thus, the essential question remains: is there a
substitute for the Russian natural gas? Events in
Ukraine could enhance other global energy trends,
primarily affecting the US decision to liberalize the
exports of its liquefied natural gas (LNG) reserves to
Europe, and thus decreasing European dependence on
Russian gas. EU’s East European member countries are
particularly keen to see these developments occur sooner
rather than later.
Therefore LNG is expected to play a strategic role in
securing and diversifying the gas supply. Today much
more LNG can be imported as a short-term measure, as
there are more LNG gas terminals with more new
terminals opening in Poland and Lithuania in 2015 and
other countries (i.e. Croatia) through 2020. The additional
deliveries of LNG are expected to come from the Atlantic
Basin or the Middle East (for example Qatar – the world's
number-one provider of LNG – is well positioned to play
a more influential role in Europe's energy landscape).
Also the Caspian and Middle Eastern countries have
gigantic natural gas reserves and are the potential new gas
suppliers for the EU. Iran – holder of the world’s secondlargest natural gas reserves – is the first candidate to sell
its gas to Europe. A recent deal brokered by the US could
see Tehran eventually re-emerge as a major global
supplier at a time when markets are concerned about the
reliability of Russia in the wake of the Ukraine crisis. In
other words, any energy supply interruption from Russia
due to US and EU sanctions could have the unintended
effect of undermining the regime of global sanctions
against Iran.
The other gas import options are focused on possible
pipelines from Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan
and Uzbekistan in the Caspian region and from Egypt,
Syria and Iraq in the Middle-East. In this context the most
significant issue is the secure transportation of Caspian
and Middle Eastern gas to Europe. The EU aims at
interconnecting its network with those of the other
Caspian, Middle-Eastern and African gas producer

countries. The EU looks to Turkey to play a key role in a
route that has access to the Caspian, Middle Eastern, other
Southern and Eastern resources, through which gas could
be carried to the West. Turkey may play a very strategic
role for the EU’s diversification of gas supplies with new
gas pipelines transporting gas from the Caspian and
Middle East to Europe.
How about coal or nukes? Another option could be
to switch from Russian gas to coal or nukes – but
obviously this is not great in terms of preventing
catastrophic climate change. Currently, 44 % of European
reactors are older than 30 years and need to be taken out
of operation, since extending their lifetime represents a
safety risk and increases costs. And there is another, more
fundamental, problem. Russia also exports coal and
nukes to Europe (about 27 % of the EU demand).
Can the United States use energy to put pressure
on Russia, support Ukraine, or reduce European
vulnerability? It would be significant interesting to use
the abundance of US natural gas as leverage against
Russia, in support of Ukraine, and to reduce European
vulnerability. But in the short term the United States has
no ability to supply gas to Europe since it does not have
any export facilities. The other option some have
suggested is to speed up the trade pact between the
European Union and the United States (Transatlantic
Trade and Investment Partnership, TTIP). For the same
reasons that simply calling for LNG exports to Europe is
not a solution, expediting TTIP, even if possible, is not a
solution.
The only way to extract Ukraine from the immediate
payments crisis is to provide money for Ukraine to pay
down its debts. However, that does not address the
fundamental problems that resulted in Naftogaz
indebtedness in the first place: massive corruption,
opaque markets, and poor pricing. In the longer-term, the
United States could ease Ukrainian and European
vulnerability by encouraging reform in the Ukrainian gas
sector.
Others have suggested exporting US oil to indirectly
hurt Russia by lowering global prices and therefore
hurting Russian government revenues. However, the
United States government has virtually no control over
global oil prices, and attempting to flood the market with
US oil would be unlikely to significantly change oil prices
or impact Russian government revenue. Another option,
a coordinated stock draw among International Energy
Agency member countries, may have more impact but
there has been very little public discussion of such
measures to date.
The best way to put pressure on Russia in the long
term and reduce European vulnerability is by
encouraging significant structural reforms in Ukraine that
result in a vibrant, transparent, and market-oriented
energy sector. Pricing reform is a key element of these
structural reforms and would encourage domestic
production and result in efficiency gains that could boost
the Ukrainian economy. Reform – including pricing
reform – will require persistence over a number of years,
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sustained engagement, a significant infusion of resources
(more than a billion dollars), and substantial technical
assistance. Nonetheless, the only way to truly lessen
dependence in Ukraine – and by extension, Europe –
requires a coherent plan that cannot be achieved
overnight. Now is a difficult but opportune time to act.
Conclusions. The natural gas issue is the
determining
factor
fostering
Russian–EU
interdependence, and a predominant concern in their
developing relations. On the one hand, the Russians wish
to secure the future of European gas demand, while
decreasing its own dependence on transit routes through
Ukraine and other transit countries. On the other hand, the
Europeans seek to improve the security and
diversification of their supplies, thereby decreasing their
level of vulnerability and dependence on Russian gas.
However, while the EU is not afraid of
interdependence, Russia does not tolerate the idea that it
itself would be dependent on anyone else in any way.
Moreover, Russia prefers a state of affairs where others
are dependent on Russia while Russia remains free of any
dependencies. As can be inferred from Russia’s current
predicament, the country has fallen victim to its own
policy: multiple threats now face the Gazprom’s business
model in Europe. Many have been emerging over the past
few years, but a combination of warm weather in the 2015
winter, the potential impact of the COP21 discussions in
Paris in December 2015, the imminent export of LNG
from the US, the continuing expansion of Australian
LNG exports, the cheap price of coal, the continued rise
of renewable energy in the power sector and the ongoing
antipathy towards Russian gas in Europe mean that 2016
could mark a turning point for Gazprom.
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