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ДЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛІСОВОЇ 

ГАЛУЗІ 

 

Камратов С.В. 

Університет «Україна», аспірант 

 

DESCRIPTIVE STRATEGIC MODEL MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF THE FORESTRY 

INDUSTRY 

 

Kamratov S. 

University «Ukraine», рostgraduate 

 

Анотація 
В статті досліджено процесуальний аспект атрибутивності системи стратегічного управління 

підприємствами лісової галузі, що відображається в таких послідовних атрибутах: початок – формування 

стратегії (вибір та обгрунтування, власне стратегічне планування); середина – її реалізація (впровадження 

інструментів, принципів та методів стратегічного управління); закінчення – контроль за процесом 

реалізації (оцінка, моніторинг та корегування). Автором також визначено структурний аспект 

атрибутивності системи стратегічного управління лісогосподарськими підприємствами, який означає, що 

лісові ресурси находять відображення в трьох базових системоутворюючих атрибутах: річ, властивість та 

відносини. Доведено троїстий характер змісту системи стратегічного управління в лісовому господарстві, 

про що свідчить необхідність забезпечення соціальної, економічної та екологічної компоненти в діяльності 

тих чи інших підприємств галузі.  

Автором побудована дескриптивна модель формування повноцінної системи стратегічного управ-

ління лісогосподарськими підприємствами. Згідно з нею, необхідно забезпечити послідовну реалізацію 

таких підсистем: формування (обгрунтування) стратегії; ефективне використання суб'єктів управління 

(матеріальних, нематеріальних і трудових ресурсів підприємства); визначення пріоритетів системи стра-

тегічного управління для кожного окремого лісогосподарського підприємства – перевага екологічних, еко-

номічних чи соціальних імперативів; формування доходів і розподіл результатів діяльності підприємства 

(у випадку рентабельної діяльності). 

В статті обгрунтовано механізм реалізації та принципи представленої моделі, що основані на враху-

ванні особливостей функціонування та наявним природно-лісовим потенціалом тих чи інших підприємств 

лісової галузі. 

Abstract 

The article explores the procedural aspect of attribution of the system of strategic management of forestry 

enterprises, which is reflected in the following consistent attributes: beginning - strategy formation (choice and 

justification, own strategic planning); middle - its implementation (introduction of tools, principles and methods 

of strategic management); completion - control over the implementation process (evaluation, monitoring and cor-

rection). The author also defines the structural aspect of attribution of the strategic management system of forestry 

enterprises, which means that forest resources are reflected in the three basic system-forming attributes: thing, 

property and relationships. The threefold nature of the content of the strategic management system in forestry is 

proved, as evidenced by the need to ensure social, economic and environmental components in the activities of 

certain enterprises of the industry. 

The author has developed a descriptive model of forming a complete system of strategic management of 

forestry enterprises. According to it, it is necessary to ensure consistent implementation of the following subsys-

tems: formulation (justification) of the strategy; effective use of management entities (tangible, intangible and 

labor resources of the enterprise); determining the priorities of the strategic management system for each individual 

forestry enterprise - the advantage of environmental, economic or social imperatives; revenue generation and dis-

tribution of the results of the enterprise (in the case of profitable activities). 

The article substantiates the mechanism of implementation and the principles of the presented model, which 

are based on taking into account the peculiarities of functioning and the existing natural forest potential of certain 

enterprises of the forest industry. 

Ключові слова: стратегічне управління, повноцінна система, дескриптивна модель, економічний ім-

ператив, атрибут. 

Keywords: strategic management, full system, descriptive model, economic imperative, attribute. 

 

Постановка проблеми. Повноцінна система 

стратегічного управління лісогосподарськими під-

приємствами передбачає, крім лісових ресурсів як 

суб’єктів управління природно-лісовим потенціа-

лом, використання інших активів. До них слід від-

нести: матеріальні лісогосподарські активи (осно-
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вні та оборотні засоби); нематеріальні активи (ліце-

нзії, дозволи, права власності, гудвіл); трудові ак-

тиви (людський капітал). Кожна з наведених скла-

дових потенціалу утворює свою управлінську під-

систему, яка вимагає оптимальних (раціональних), 

ефективних (повноцінних) та своєчасних (операти-

вних) рішень, без здійснення яких не може бути за-

безпечено синергетичний ефект від процесу страте-

гічного управління лісогосподарськими підприємс-

твами. 

В залежності від категорії захисності, терито-

ріального місцерозташування, природно-кліматич-

них та грунтових умов, на тих чи інших ділянках 

лісового фонду слід запроваджувати різні способи 

ведення господарської діяльності. Це призводить і 

до відповідного перерозподілу пріоритетів в стра-

тегічній діяльності лісогосподарських підприємств. 

Так, в Степовій зоні України лісові масиви відігра-

ють, в основному, середовищезахисну функцію 

(екологічна компонента), в зоні великих мегаполі-

сів – рекреаційну та культурно-оздоровчу (соціа-

льна компонента), а в Карпатах і на Поліссі – вико-

ристовуються ліси, як правило, для експлуатацій-

них потреб (економічна компонента). 

Таким чином, актуальність дослідження поля-

гає у визначенні атрибутивності системи повноцін-

ного стратегічного управління підприємствами лі-

сової галузі, зокрема щодо базових системоутворю-

ючих атрибутів системи (річ, властивість і 

відносини); послідовності формування системи 

(початок, середина та закінчення); пріоритетів сис-

теми (соціальних, економічних та екологічних 

складових в діяльності лісогосподарських підпри-

ємств) з відповідними імперативами для окремих 

суб’єктів господарювання в певних лісорослинних 

умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Механізми і принципи системи стратегічного уп-

равління в сфері лісового господарства глибоко і 

ґрунтовно висвітлено у працях Корчинської, Невє-

рова, Л.Ф., І.М. Синякевича, А.В. [2, 3, 5], роль і 

значення стратегічного планування, процес форму-

вання стратегії та місії суб'єктів лісокористування 

досліджували С. Векамяка, П. Рііхінен [1, 4]. 

Мета статті. Метою дослідження є розробка 

дескриптивної моделі формування повноцінної 

системи стратегічного управління 

лісогосподарськими підприємствами. 

Виклад основного матеріалу. Як 

загальновідомо, незалежно від своєї природи, 

управління – це завжди процес, який включає три 

підсистеми: початок, середину і закінчення, які є 

його атрибутами. В системі стратегічного 

управління підприємствами лісової галузі це 

відображається в таких послідовних атрибутах 

(етапах): початок – формування стратегії (вибір та 

обгрунтування, власне стратегічне планування); 

середина – її реалізація (впровадження 

інструментів, принципів та методів стратегічного 

управління); закінчення – контроль за процесом 

реалізації (оцінка, моніторинг та корегування). У 

цьому знаходить своє відображення процесуальний 

аспект атрибутивності. Другий її аспект 

(структурний) характеризується тим, що в 

переважній більшості зміст управлінських систем 

складають три атрибутивні підсистеми. В системі 

стратегічного управління лісогосподарськими 

підприємствами, наприклад, це означає, що лісові 

ресурси находять відображення в трьох базових си-

стемоутворюючих атрибутах (категоріях): 

1) річ – це деревина на корені, другорядні 

лісові ресурси, ресурси побічного користування 

тощо; 

2) властивість – це середовищеутворюючі, 

водоохоронні, середовищезахисні, санітарно-

гігієнічні, оздоровчі та інші корисні природні 

функції лісів; 

3) відносини – це права власності на ресурси 

ділянок лісового фонду для потреб мисливського 

господарства; туристичних, спортивних та 

науково-дослідницьких цілей. 

Класифікація лісових ресурсів (за Н.Ф. Рей-

мерс) також свідчить про троїстий зміст категорії 

стратегічного управління лісами: 

1) лісові багатства, створені деревиною і про-

дуктами побічного користування лісом, тобто об'є-

ктами лісового промислу, лісового господарства та 

лісової промисловості;  

2) ті ж лісові багатства в поєднанні зі суспі-

льно-корисними і захисно-ресурсозберігаючими 

функціями лісу, в тому числі рекреаційними;  

3) ліси, придатні для тієї чи іншої форми екс-

плуатації. 

Слід зазначити, що в повноцінній системі стра-

тегічного управління лісогосподарськими підпри-

ємствами, крім лісових ресурсів як суб’єктів управ-

ління природно-лісовим потенціалом, задіяні й інші 

активи. До них слід віднести: матеріальні лісогос-

подарські активи (основні та оборотні засоби); не-

матеріальні активи (ліцензії, дозволи, права власно-

сті, гудвіл); трудові активи (людський капітал).  

Про троїстий характер змісту системи страте-

гічного управління в лісовому господарстві свід-

чить і необхідність забезпечення соціальної, еконо-

мічної та екологічної компоненти в діяльності під-

приємств галузі. Адже, в залежності від категорії 

захисності, територіального місцерозташування, 

природно-кліматичних та грунтових умов, на тих 

чи інших ділянках лісового фонду слід запроваджу-

вати різні способи ведення господарської діяльно-

сті. Це призводить і до відповідного перерозподілу 

пріоритетів в стратегічній діяльності лісогосподар-

ських підприємств. Так, в Степовій зоні України лі-

сові масиви відіграють, в основному, середовище-

захисну функцію (екологічна компонента), в зоні 

великих мегаполісів – рекреаційну та культурно-

оздоровчу (соціальна компонента), а в Карпатах і на 

Поліссі – використовуються ліси, як правило, для 

експлуатаційних потреб (економічна компонента). 

Зважаючи на це, системи стратегічного управ-

ління лісогосподарськими підприємствами можуть 

бути різними, оскільки формування стратегії їх дія-

льності здійснюється на основі різних цілей в зале-

жності від вищезазначених чинників. Тому, на наш 

погляд, найважливішим критерієм для формування 

повноцінної системи стратегічного управління є 
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оптимальне поєднання соціальних, економічних та 

екологічних складових в діяльності лісогосподар-

ських підприємств з відповідними пріоритетами 

для окремих лісових ділянок в певних лісорослин-

них і територіальних умовах. 

Використовуючи наявний інструментарій слід 

дослідити практичні аспекти формування повно-

цінної системи стратегічного управління лісогоспо-

дарськими підприємствами. 

Щонайперше, необхідно розглядати проблему 

стратегічного управління лісокористуванням з то-

чки зору лісового фактора-ресурсу як капіталу. При 

цьому слід зазначити, що лісовий фактор інтерпре-

тується як ресурс капіталізації природно-лісового 

потенціалу і лісокористування в цілому. 

У контексті визначеного твердження на рису-

нку 1. побудована дескриптивна модель форму-

вання повноцінної системи стратегічного управ-

ління лісогосподарськими підприємствами, в ос-

нову якої покладені загальновідомі принципи 

організації процесу стратегічного управління, у 

тому числі й в управлінні використанням лісових 

ресурсів. 

З наведеної моделі спостерігається закономір-

ність, що на перших трьох етапах (підсистемах) фо-

рмування повноцінної системи стратегічного уп-

равління лісогосподарськими підприємствами не-

обхідно забезпечити повноцінність всіх трьох 

управлінських підсистем, що заключається у реалі-

зації підприємством відповідних атрибутів (тріад): 

 
Рис. 1 - Дескриптивна модель формування повноцінної системи стратегічного управління лісогосподар-

ськими підприємствами 
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І. Формування стратегії – це оптимальне залу-

чення в лісогосподарське виробництво деревних і 

не деревних ресурсів, захисних властивостей лісів 

та використання соціально-культурних функцій лі-

сових насаджень. 

ІІ. Суб'єкти управління – це ефективне викори-

стання матеріальних, нематеріальних і трудових ре-

сурсів підприємства. 

ІІІ. Пріоритети системи стратегічного управ-

ління – це визначення важливості і вагомості інте-

ресів (цілей) для кожного окремого лісогосподар-

ського підприємства – перевага екологічних, еконо-

мічних чи соціальних імперативів. 

Використовуючи загальносистемні принципи 

алгоритмізації процесів стратегічного управління, 

зокрема пов'язані з використанням і подальшим 

відтворенням лісового потенціалу, нами і побудо-

вана дескриптивна модель формування повноцін-

ної системи стратегічного управління лісогоспо-

дарськими підприємствами. Слід зазначити, що ви-

користання такої моделі повинно бути пов’язане із 

урахуванням особливостей функціонування та ная-

вним природно-лісовим потенціалом тих чи інших 

підприємств лісової галузі. 

Тобто, наприклад, обираючи ту чи іншу стра-

тегію (перший етап наведеної моделі), лісогоспо-

дарське підприємство обмежено вже певними при-

родно-ресурсними факторами та умовами, які скла-

лися в попередні періоди його функціонування. А 

тому, всі подальші етапи реалізації системи страте-

гічного управління вже будуть певним чином обу-

мовлені обраною підприємством стратегією. 

Концепція представленої моделі базується на: 

1. Обгрунтуванні і виборі оптимальної загаль-

ної стратегії діяльності лісогосподарського підпри-

ємства (зростання, обмеженого зростання, скоро-

чення). 

2. Оцінці в якісному і кількісному виразі при-

родно-лісового потенціалу підприємства з виокре-

мленням конкретних видів ресурсного викорис-

тання (деревні і недеревні ресурси, захисні і сере-

довищеутворюючі властивості лісів та соціально-

культурні функції лісових насаджень). 

3. Аналізі ефективності використання всіх ак-

тивів підприємства: матеріальних (основні та обо-

ротні засоби); нематеріальних (ліцензії, дозволи, 

права власності, гудвіл) і трудових активів (людсь-

кий капітал) з метою оцінки ефективності існуючої 

системи управління. 

4. Потенційній оцінці можливостей капіталіза-

ції всієї сукупності лісових ресурсів та корисностей 

лісу, підпорядкованих підприємству, що мають по-

пит на ринку. 

5. Виборі пріоритетів в системі стратегічного 

управління підприємствами: соціальні, економічні 

чи екологічні. 

6. Максимізації результатів господарської дія-

льності підприємства в залежності від обраних 

пріоритетів. 

7. Оптимальному (в межах існуючого законо-

давства) перерозподілі отриманих суб'єктом госпо-

дарювання дивідендів в процесі реалізації повно-

цінної системи стратегічного управління лісогоспо-

дарськими підприємствами. 

Достатньо складним, інколи унікальним для 

кожного окремого підприємства є процес форму-

вання і реалізації повноцінної системи стратегіч-

ного управління. Адже він залежить від оптималь-

ного поєднання всіх наявних ресурсів підприємс-

тва: матеріальних, фінансових і трудових. До того 

ж слід зазначити нерівномірність розташування лі-

сових насаджень як по території України: від мало-

лісних (Миколаївська та Херсонська області) до лі-

сосировинних (Волинська, Рівненська та Житомир-

ська області) регіонів, так і в межах окремих 

лісогосподарських підприємств. 

В той же час до чинників, які формують сис-

тему стратегічного управління лісогосподарськими 

підприємствами щодо їх природно-лісового потен-

ціалу, відноситься: 

- розподіл лісового фонду підприємства по ка-

тегоріях захисності та категоріях лісових земель, в 

залежності від яких буде визначатися оцінка екс-

плуатаційного запасу деревостанів; 

- розподіл лісового фонду підприємства по 

групам віку, в залежності від якого здійснюються ті 

чи інші лісогосподарські (лісокультурні) заходи, а 

відповідно здійснюється прогнозування витратної 

та доходної частини бюджету підприємства; 

- розподіл лісового фонду підприємства за лі-

сорослинними умовами, в залежності від якого 

буде визначатися потенційна комплексна оцінка за-

пасу деревних насаджень. 

Не залежно від зазначених чинників, слід від-

значити, що лісові насадження – це потенційний ре-

сурс для прибуткового розвитку продукції побіч-

ного користування, рекреаційних, туристичних і 

мисливських господарств. Та використання цих не-

деревних корисностей лісу, як правило, законода-

вчо не регламентоване, а відповідно і не забезпечує 

лісогосподарські підприємства додатковими фінан-

совими ресурсами. 

Таким чином, останній (четвертий) етап пред-

ставленої моделі формування повноцінної системи 

стратегічного управління лісогосподарськими під-

приємствами має певні особливості, пов'язані з ве-

личиною отриманих підприємством доходів, що за-

лежить від багатьох чинників, як суб’єктивних, так 

і об’єктивних. 

Тобто, для підприємства, яке має достатньо ви-

сокі показники наявного природно-лісового потен-

ціалу, основним в управлінському процесі є забез-

печення ефективного використання всіх інших під-

систем лісогосподарського підприємства. І таке 

підприємство, беззаперечно, обираючи економіч-

ний пріоритет в своїй діяльності, забезпечить і під-

приємницький ефект, і охорону та раціональне від-

творення власних лісових ресурсів, щонайменше, 

на коротко- і середньострокову перспективу. 

Для підприємства, що характеризується низь-

ким запасом деревних насаджень, основним завдан-

ням є забезпечення захисних, рекреаційних та охо-

ронних властивостей лісів (екологічний та соціаль-

ний пріоритети). В такому випадку підприємство не 
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матиме достатніх доходів від господарської діяль-

ності (що обумовлено відсутністю оплати за різно-

манітні екологічні та соціальні послуги), що, в свою 

чергу, обумовить дотаційний характер його функ-

ціонування, а відповідно твердження щодо форму-

вання доходів і управлінням їх розподілом в даному 

випадку буде недоцільним. Та, враховуючи досвід 

європейських та інших розвинутих країн, підприєм-

ства, розташовані в несировинних регіонах країни, 

з часом повинні бути успішними, реалізовуючи 

власні нематеріальні (екосистемні) послуги чи про-

дукцію, що має бути унормовано відповідними за-

конодавчими актами. 

Слід зазначити, що в процесі формування пов-

ноцінної системи стратегічного управління лісого-

сподарськими підприємствами як ключової умови 

підвищення їх соціально-економічної та економіко-

екологічної ефективності, необхідно брати до уваги 

таке: 

- по-перше, при обґрунтуванні та виборі зага-

льної стратегії діяльності підприємства слід одно-

часно розробляти функціональні та операційні 

стратегії, опираючись відповідно на конкретні 

стратегії виробництва, маркетингу, фінансів тощо; 

- по-друге, на сьогоднішній день традиційним 

і найбільш вагомим капіталом лісових підприємств 

є лісові ресурси, зокрема, ділова деревина як відно-

влюваний і затребуваний ресурс. Щодо інших ком-

понентів природно-лісового потенціалу (зокрема, 

захисні, культурно-естетичні та спортивно-оздо-

ровчі корисності лісу), то їх частка в обсязі госпо-

дарської діяльності підприємства повинна зрос-

тати, особливо в умовах існуючих екологічних та 

соціальних викликів; 

- по-третє, при використанні активів підприєм-

ства особливої уваги заслуговує наявність фінансо-

вих ресурсів, оскільки лісогосподарські підприємс-

тва несировинних регіонів України не в змозі про-

дукувати ділову деревину в обсягах, достатніх для 

самофінансування. Тобто, основна мета їх функці-

онування заключається в забезпеченні захисного 

лісорозведення (для збільшення врожайності сіль-

ськогосподарських культур), в тому числі і для під-

вищення водо- і грунторегулюючих функцій лісо-

вих насаджень (запобігання опустелюванню та ін-

шим деструктивним процесам) та розвитку 

рекреаційного лісокористування; 

- по-четверте, в процесі формування системи 

стратегічного управління трудовими ресурсами 

слід впроваджувати сучасні методи мотивації, що 

основані, переважним чином, на індивідуальних 

здобутках працівника та кінцевих результатах дія-

льності підприємства; 

- по-п'яте, в останні десятиліття значна увага 

приділяється лісовим насадженням в контексті клі-

маторегулюючого ресурсу, який займає найваго-

міше місце в зниженні небезпечного процесу поте-

пління клімату, що, за оцінками окремих вчених, 

стабільно відбувається (зокрема, вказана несиро-

винна функція лісу має кількісну оцінку у відповід-

них квотах на викиди парникових газів згідно Кіот-

ського протоколу). 

Висновки. Таким чином, доведено 

атрибутивність системи стратегічного управління 

підприємствами лісової галузі, про що свідчить не-

обхідність забезпечення соціальної, економічної та 

екологічної компоненти в діяльності тих чи інших 

підприємств галузі. Представлена дескриптивна 

модель формування повноцінної системи стратегі-

чного управління лісогосподарськими підприємст-

вами; обгрунтовано механізм реалізації та прин-

ципи представленої моделі, що основані на враху-

ванні особливостей функціонування та наявним 

природно-лісовим потенціалом тих чи інших підп-

риємств лісової галузі. Це дозволить в майбутньому 

класифікувати існуючі вітчизняні лісогосподарські 

підприємства за відповідними (прийнятними) сис-

темами стратегічного управління на основі розроб-

лених та обґрунтованих критеріїв. 
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Современный мир развивается с такой скоро-

стью, что руководство организации не успевает 

следить за ним. И именно стратегия развития орга-

низации связана с качеством деятельности органи-

зации и с административной системой управления 

организации. 

Стратегия организации - это основной план 

действий, который определяет приоритеты страте-

гических задач, ресурсов и последовательность ша-

гов для достижения стратегических целей. Главная 

цель стратегии - передать организацию из ее ны-

нешнего состояния в будущее, желаемое руковод-

ством. Если фирма придерживается следующих 

правил, то она может успешно реализовать свою 

стратегию: 

- цели, стратегии и планы должны быть до-

ступно сообщены работникам в целях неофициаль-

ного привлечения их к осуществлению стратегии; 

- руководство обеспечивает своевременное по-

лучение всех ресурсов, необходимых для осуществ-

ления стратегии и плана реализации стратегии в 

виде целевых показателей. 

Зачастую бывает, что осуществление страте-

гии, которая выбрана в организации, впоследствии 

становится сложным, либо же с такой стратегией 

организация не сможет достичь поставленных це-

лей. В подобных ситуациях следует пересмотреть 

стратегию. Зачастую причины неудовлетворитель-

ной работы предприятия следует искать в его 

структуре, в системе информационного обеспече-

ния или в функциональных системах обеспечения 

деятельности предприятия. [3] 

В современных условиях, в режиме стратеги-

ческого управления стратегия состоит из двух ча-

стей: 

1) из запланированных, заранее предусмотрен-

ных методов, действий по адаптации к внешней 

среде; 

2) из реактивных действий на непредвиденные 

события во внешней среде, можно считать, что 

стратегия представляет собой систему установок и 

мер, которые направлены на долгосрочное укрепле-

ние конкурентной позиции предприятия в рамках 

установленной миссии. 

Необходимость в стратегическом управлении 

в российских условиях объясняется рядом причин: 

1. За последние десять лет кардинально изме-

нилась среда, в которой функционируют отече-

ственные организации. Для успешного функциони-

рования в ней отечественные организации нужда-

ются в долгосрочном плане действий для 

достижения своих целей, указывая конкретные спо-

собы поведения в данной ситуации, методы реаги-

рования на изменения внешней маркетинговой 

среды. 

2. Уход от централизованного планирования, 

приватизация и весь процесс экономических преоб-

разований в России требуют от управленцев спо-

собности предвидения, формирования стратегии, 
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выявления достоинств и конкурентных преиму-

ществ, устранение стратегических угроз, что озна-

чает применение всех инструментов стратегиче-

ского управления. 

3. Использование идей и принципов стратеги-

ческого управления, необходимость изменений в 

структуре управления актуальны для крупных ком-

паний, с которыми было связано появление страте-

гического управления, а также для средних и малых 

организаций. [7] 

Стратегическое управление персоналом - это 

управление предприятием, основанным на челове-

ческом потенциале, в качестве основы предприя-

тия, гибко реагирующей на вызов со стороны внеш-

ней среды, и своевременно осуществляет в органи-

зации изменения, которые позволяют достичь 

конкурентных преимуществ, ориентируясь в своей 

деятельности на потребности клиентов. Это, в сово-

купности, позволяет организации существовать в 

долгосрочной перспективе и достичь своих целей. 

Если не будет предпринято никаких усилий для 

контроля внешней и внутренней среды, стратегиче-

ские цели не будут реализованы, и организация не 

сможет обеспечить выживание в долгосрочной пер-

спективе. В данном случае стоит учитывать конку-

рентные преимущества организации. [9] 

Задачи, которые можно решить при помощи 

стратегического управления персоналом: 

- своевременное обеспечение компании работ-

никами установленной квалификации и в нужном 

количестве; 

- оптимизация структуры персонала; 

- рост кадрового потенциала, его рациональное 

использование для реализации бизнес-стратегии; 

- формирование и улучшение механизмов 

управления человеческими ресурсами; 

- изменение поведения сотрудников; 

- определение моделей оплаты труда, мораль-

ного и материального стимулирования работников; 

- обучение, повышение квалификации, совер-

шенствование человеческих ресурсов, развитие 

навыков стратегического мышления; 

- создание корпоративной культуры, привитие 

чувства принадлежности человека к компании; 

- создание условий для осуществления прав и 

обязанностей персонала, которые предусмотрены в 

ТК РФ; 

- трансформирование служб управления чело-

веческими ресурсами (изменение их из бюрократи-

ческих в маркетинговые структуры); 

- создание подходящих персоналу условий 

труда и т.п. 

Перед созданием стратегии идет анализ струк-

туры персонала, технологий, рынков продукции и 

труда, социальных ценностей, трудовых отноше-

ний, демографической ситуации, общей стратегии, 

эффективности использования рабочего времени, 

данных прогноза развития производства и занято-

сти. 

Этапы формирования стратегии управления 

персоналом: 

- анализ внутренней и внешней среды органи-

зации; 

- установка на основе миссии и организацион-

ных целей, и задач в области управления персона-

лом; 

- разработка стратегических альтернатив; 

- формирование современной системы служб 

управления персоналом; 

- разработка критериев эффективности дея-

тельности компании и системы управления челове-

ческими ресурсами. 

Стратегия в области персонала должна способ-

ствовать: усилению возможностей организации (в 

области персонала), противостоять конкурентам на 

соответствующем рынке, эффективно использовать 

свои сильные стороны во внешнем окружении, рас-

ширению конкурентных преимуществ организации 

за счет создания условий для развития и эффектив-

ного использования потенциала, формирования 

квалифицированного, компетентного персонала, 

полному раскрытию способностей персонала к 

творческому, инновационному развитию для до-

стижения как целей организации, так и личных це-

лей работников. [10] 

Целью процесса реализации стратегии управ-

ления персоналом является обеспечение скоорди-

нированной разработки и реализации стратегиче-

ских планов структурных подразделений организа-

ции в целом и системы управления персоналом. 

При реализации стратегии управления персоналом 

должно соблюдаться соответствие реализуемых 

мероприятий стратегическому плану, обеспечи-

ваться эффективность и целесообразность реализа-

ции, проводиться корректировка стратегии управ-

ления персоналом в зависимости от динамики из-

менений внешней среды. [2] 

Во время реализации стратегии управления 

персоналом решаются следующие задачи: 

1) Устанавливается приоритет среди админи-

стративных задач, чтобы их относительная важ-

ность соответствовала стратегии управления персо-

налом, которую организация и стратегическая си-

стема управления персоналом будут 

реализовывать. 

2) Между выбранной стратегией управления 

персоналом и внутренними организационными 

процессами, процессами в системе управления пер-

соналом устанавливается соответствие. Необхо-

димо это для того, чтобы деятельность организации 

была ориентирована на реализацию выбранной 

стратегии. Этот процесс должен происходить в со-

ответствии со следующими характеристиками ор-

ганизации: ее структурой, системой мотивации и 

стимулов, нормами и правилами поведения, убеж-

дениями и ценностями, квалификацией сотрудни-

ков и менеджеров и другими; 

3) Правильный выбор необходимого и подхо-

дящего для стратегии управления персоналом 

стиля руководства для всего предприятия и началь-

ника каждого подразделения, в частности. От этого 

во многом зависит успех реализации стратегии 

управления персоналом. [3] 

Инструменты для реализации стратегии управ-

ления персоналом - это планирование персонала, 

планы развития персонала, в том числе обучение и 
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продвижение по службе, решение социальных про-

блем в организации, мотивация и вознаграждение 

сотрудников. 

Управление реализацией кадровой стратегии 

возложено на заместителя руководителя организа-

ции по кадрам. Однако его необходимо поддержи-

вать активными действиями руководителей сред-

него звена, руководителей соответствующих отде-

лов кадров, сотрудничать с ними в целях 

обеспечения соответствующих изменений в функ-

циях, которые они выполняют. 

Процесс осуществления стратегии управления 

персоналом, как правило, затрагивает сотрудников 

многих структурных подразделений предприятия, 

начиная с крупных производственных подразделе-

ний и заканчивая маленькими группами рабочих и 

служащих, бригадами. И в этом смысле все управ-

ляющие всех уровней выполняют свою стратегию в 

пределах своей компетенции и ответственности пе-

ред своими подчиненными, и все сотрудники 

службы управления персоналом являются участни-

ками этого процесса. 

Каждая организация уникальна, поэтому для 

каждой организации необходимо создание своей 

схемы, своего алгоритма стратегического 

управления. [5] 
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Аннотация 

Для успешного ведения своей деятельности организациям необходимо наличие высококвалифициро-

ванных кадров, обладающих широким объёмом профессиональных знаний, умений и навыков в конкрет-

ных сферах профессиональной деятельности. По этой причине проблема обучения и подготовки персонала 

является одной из важнейших в современной теории менеджмента и занимает ведущее место в кадровой 

политике большинства современных компаний. 
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Abstract 

Оr successful conduct of their activities, organizations need highly qualified personnel with a wide range of 

professional knowledge and skills in specific areas of professional activity. For this reason, the problem of per-

sonnel education and training is one of the most important in modern management theory and occupies a leading 

place in the personnel policy of most modern companies. 

Ключевые слова: управление персоналом, обучение и развитие персонала, затраты на обучение. 

Keywords: personnel management, staff training and development, training costs. 

 

На сегодняшний день обучение каждого работ-

ника на любом уровне становится основным факто-

ром, обеспечивающим развитие их умений, навы-

ков и установок, необходимых для их эффективной 

работы. 

Сегодняшние условия деятельности организа-

ций таковы, что руководство должно постоянно ду-

мать о профессиональном развитии своего персо-

нала.  

При организации обучения предприятию необ-

ходимо выбрать соответствующую форму обуче-

ния, которая будет выгодна с экономической и со-

циальной точки зрения. Чтобы выбор был более 

правильным, важно составить статьи расходов, где 

отразятся все издержки на внешнее или внутреннее 

обучение. Наиболее оптимальный вариант будет 

получен после анализа следующих факторов: стои-

мость внешних и внутренних инструкторов, аренда 

площадей или содержание собственных помеще-

ний, покупка или создание учебных программ, 

наличие оборудования, тренажеров [2].  

Нельзя останавливать выбор на форме обуче-

ния, которая не связанна с текущей потребностью 

развития трудовых ресурсов. Не имеет смысла про-

водить обучение в жатые сроки или на нерегуляр-

ной основе. Если деятельность фирмы не требует 

частого обновления знания и навыков, то целесооб-

разнее воспользоваться услугами внешних учебных 

заведений. Если же предприятие обладает большим 

количеством персонала, а повышение квалифика-

ции должно проводиться систематически, то за-

траты, требуемые на организацию системы обуче-

ния внутри фирмы будут оправданы в ближайшее 

время. 

При выборе формы обучения в основном руко-

водствуются двумя критериями: доходы и расходы 

на образовательные мероприятия. Сложность за-

ключается в том, что доходы от профессионального 

обучения выражаются не напрямую, а через рост 

экономических результатов работы, они трудно 

поддаются расчетам, так как на них требуется опре-

деленное время. Расходы же рассчитываются Сте-

пень сложности программ обучения должна учиты-

ваться при определении затрат на них. Сложность 

программы обучения зависит от направления обу-

чения [7]. 

Затраты организации растут пропорционально 

сложности программ обучения. Получение первич-

ных навыков работы в организации связано с при-

менением низкозатратных методов обучения с ис-

пользованием внутренней формы обучения. Обуче-

ние кадрового резерва требует индивидуального 

подхода с применением комплекс обучающих ме-

тодов и привлечением внешних специалистов, что 

увеличивает затраты организации. 

По продолжительности программ обучение 

бывает: 

1) краткосрочным (тренинги и семинары про-

должительностью не более одного месяца (про-

грамма обучения продолжительностью до 72 ча-

сов); 

2) долгосрочным (курс длительностью более 

72 часов). К такому обучению относятся курсы по-

вышения квалификации и профессиональной под-

готовки, курсы, рассчитанные более чем на год, 

например высшее образование и поствузовское 

обучение. 

Естественно, длительное обучение приводит к 

повышению затрат на него, хотя иногда и кратко-

срочное обучение, проводимое известными уче-

ными, консультантами или тренерами, может быть 

очень дорогим. 

Срочность и периодичность обучения напря-

мую влияют на размер затрат. 

Кроме того, может возникнуть непредвиден-

ная потребность в профессиональном обучении, 

например принятие нового Налогового кодекса РФ, 

появление новых технологий производства товаров 

или услуг, новых компьютерных программ и т.д. 

Если в организации осуществляется плановое 

обучение, то затраты не превышают запланирован-

ного размера. Для большинства российских органи-

заций характерна практика несистематизирован-

ных заявок на профессиональное обучение персо-

нала, связанное с отсутствием плана его развития. 

Такая ситуация порождает двустороннюю про-

блему: с одной стороны, процесс повышения ква-

лификации персонала хаотичен, что сказывается на 

его эффективности, с другой стороны, у руковод-

ства вызывает недовольство проблема незаплани-

рованных платежей (если таковые допускаются) и, 

как следствие, сложности контроля за расходами 

организации. Кроме того, в случае когда организа-

ции необходимо в короткие сроки обучить большое 

число работников, невозможность выбора про-

грамм обучения позволяет учебным заведениям 

диктовать условия в плане оплаты их работы, что 

приводит к увеличению затрат на эти цели [8]. 

Выходом из подобной ситуации может стать 

утвержденный руководством документ, в котором 

установлен полный размер затрат на образователь-

ные программы. Такой документ позволяет руко-

водству, с одной стороны, видеть общую сумму 

расходов, с другой — мотивировать сотрудников, 

заранее планируя их участие в предстоящих учеб-

ных мероприятиях, при условии, что личные за-

просы работника в отношении обучения будут сов-

падать с программой организации. 

При обучении персонала могут возникнуть 

следующие ошибки: 
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1) обучение персонала ненужным навыкам; 

2) обучение навыкам не того персонала; 

3) неполное обучение персонала навыкам; 

4) невозможность применения полученных 

навыков на рабочем месте. 

Ошибка первого типа наиболее заметна, так 

как руководитель на практике может убедиться в 

непригодности полученных знаний. 

Ошибка второго типа часто возникает при «за-

явочном» подходе к определению потребности в 

обучении, когда обучаться посылают руководителя 

подразделения, а не специалиста, которому дей-

ствительно необходимы предоставляемые знания. 

Особенно это касается дорогостоящих видов обуче-

ния. Тогда затраты организации заметно возрас-

тают из-за несоответствия требований рабочего ме-

ста квалификации специалиста [5]. 

Ошибка третьего типа становится не сразу за-

метна руководству, однако часто ее возникновение 

сводит на нет все затраты на обучение. Ошибки 

этих трех типов приводят к увеличению затрат на 

переобучение персонала, которые могут составлять 

значительные денежные суммы. Ошибки двух по-

следних типов часто встречаются в российских ор-

ганизациях и вызваны ошибками в планировании 

обучения и его несоответствием планам модерниза-

ции организации. Такие ошибки ведут к затратам, 

связанным с недополучением планируемой при-

были [2]. 

Как показывают исследования, успех про-

граммы профессионального обучения на 80% зави-

сит от ее подготовки и на 20% — от желания и спо-

собности обучающихся работников. Обучение бу-

дет в одинаковой степени неэффективно в случае 

отношения к нему как к «оплачиваемым отпускам» 

или как к «наказанию». Поэтому руководство 

должно уделить внимание созданию соответствую-

щей мотивации к планируемому обучению, так как 

она приводит к активному участию в программе 

профессионального обучения.  

Составляя бюджет затрат на обучение персо-

нала, организация должна учитывать, что это доро-

гостоящий процесс, но эти затраты являются капи-

таловложениями организации в обучение своих ра-

ботников, от которых ожидается отдача в виде 

повышения производительности труда. Исследова-

ния, проведенные в 3200 американских компаниях 

Р. Земски и С. Шамаколе, показывают, что 10% - 

ное увеличение расходов на обучение персонала 

дает прирост производительности труда на 8,5%, а 

такое же увеличение капиталовложений дает при-

рост производительности только на 3,8%. 

Таким образом, рассчитывая затраты на обуче-

ние персонала, организация оптимизирует не 

только затраты на его развитие, но и в целом за-

траты на управление. 

Оценка обучения должна ответить на вопросы, 

связанные с расчетом эффективности затраченных 

средств на обучение. Самое сложное — соотнести 

инвестиции в обучение персонала с их окупаемо-

стью [4]. 

На практике часто используют модель Д. 

Киркпатрика, которая описывает четыре шага (и 

соответственно уровня) оценки результатов обуче-

ния: 

1) реакция (насколько обучение понравилось 

участникам); 

2) усвоение (какие факты, приемы, техники ра-

боты были усвоены в результате обучения); 

3) поведение (как в результате обучения изме-

нилось поведение, действия участников в рабочей 

обстановке); 

4) результат (каковы осязаемые результаты 

обучения для организации, измеренные через со-

кращение затрат, сроков, улучшение качества и 

т.д.). 

Говоря об экономической и социальной эф-

фективности обучения, необходимо отметить сле-

дующее. Обучение квалифицированного персонала 

эффективно в том случае, если связанные с ним из-

держки будут в перспективе ниже издержек орга-

низации на повышение производительности труда 

за счет других факторов или издержек, связанных с 

ошибками в найме рабочей силы. Поскольку расчет 

результатов, достигнутых с помощью обучения 

квалифицированного персонала, сопряжен с опре-

деленными трудностями, то экономическая эффек-

тивность обучения рассчитывается в форме сниже-

ния издержек, которые поддаются точному рас-

чету. Обучение квалифицированного персонала 

затрагивает важные факторы социальной эффек-

тивности. Повышение профессионализма положи-

тельно отражается на гарантии сохранения рабо-

чего места, возможностях повышения в должности, 

расширении внешнего рынка труда и стабилизации 

внутриорганизационного рынка труда, величине 

доходов организации, удовлетворенности персо-

нала и возможностях работников в самореализации 

[3]. 
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Анотація 

У статті досліджено питання актуальності кредитна безпека малого та середнього бізнесу як зовнішнь-

ого джерела фінансування. Розкрито кредитування як важливе джерело фінансового забезпечення 

функціонування підприємств малого та середнього бізнесу, проведений аналіз кредитного забезпечення 

даних підприємств за кордоном, зокрема Німеччина. Здійснено аналіз кредитного забезпечення підпри-

ємств по областям України. Окреснено, законодавчі акти по кредитуванню підприємств МСП. Охаракте-

ризовано актуальні пропозиції кредитних продуктів для фінансування розвитку МСП. Обґрунтовано й до-

ведено, що кредитне безпека функціонування підприємств МСП в умовах сучасного економічного середо-

вища спрямоване на розвиток системи взаємодії з фінансовми сектором економіки, що є вагомим 

чинником фінансового зростання, поліпшення економічної ситуації в конкурентоспроможному середо-

вищі. Запропоновано альтернативні інструменти кредитного забезпечення.  

Abstract 

The article examines the relevance of credit security of small and medium-sized businesses as an external 

source of financing. Lending was disclosed as an important source of financial support for the operation of small 

and medium-sized enterprises, analysis of credit provision of these enterprises abroad, including Germany. The 

analysis of the credit support of the enterprises in the regions of Ukraine is carried out. Legislative acts on lending 

to small and medium-sized enterprises are outlined. The actual offers of credit products for financing the 

development of small and medium business are characterized. It is substantiated and proved that the credit security 

of the functioning of small and medium-sized enterprises in the current economic environment is aimed at 

developing a system of interaction with the financial sector of the economy, which is a significant factor of 

financial growth, improving the economic situation in a competitive environment. Alternative credit instruments 

are proposed. 

Ключові слова: кредитне забезпечення, кредитна безпека, малі підприємства, середні підприємства, 

великі підприємства, банківське кредитування, Україна. 

Keywords: credit security, credit security, small enterprises, medium-sized enterprises, large enterprises, 

bank lending, Ukraine. 

 

Постановка проблеми.В умовах формування 

нової фінансової системи в Україні малі та середні 

підприємства, що функціонують у різних організа-

ційно-правових формах, здійснюють свою госпо-

дарську діяльність в умовах невизначеності, непе-

редбаченості дій економічних партнерів і держави 

загалом.  

Глибока фінансова криза спричинила виник-

нення великої кількість загроз. На умови розвитку 

малих та середніх підприємств і на рівень їх еко-

номічної безпеки суттєво впливають такі чинники, 

як нестабільна політична і соціально-економічна 

ситуація в країні, недосконалість і непередбачувана 

зміна законодавства, критично високий рівень ко-

рупції, жорстка конкуренція та ін. Усе це ак-

туалізувало проблему забезпечення фінансової без-

пеки, тобто кредитної безпеки малих та середніх 

підприємств, основою чого повинна стати оцінка 
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головних показників розвитку суб’єктів малого та 

середнього бізнесу в Україні.  

Малі та середні підприємства (МСП; англ. 

Small and Medium-sized Businesses (SMB), Small and 

Medium-sized Enterprises (SMEs)) — назва групи 

підприємств, які не перевищують визначені показ-

ники (див. також середній клас). В іншому випадку 

їх зараховують до великих підприємств. Класифіка-

ція здійснюється здебільшого незалежно від право-

вої форми підприємства. 

У вітчизняному законодавстві це питання ре-

гулюється п. 3 статті 55 Господарського кодексу 

України. 

"Суб’єктами малого підприємництва є: 

- фізичні особи, зареєстровані в установленому 

законом порядку як фізичні особи - підприємці, у 

яких середня кількість працівників за звітний пе-

ріод (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річ-

ний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 

суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку Укра-

їни; 

- юридичні особи - суб’єкти господарювання 

будь-якої організаційно-правової форми та форми 

власності, у яких середня кількість працівників за 

звітний період (календарний рік) не перевищує 50 

осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не пе-

ревищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, ви-

значену за середньорічним курсом Національного 

банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юри-

дичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, 

у яких середня кількість працівників за звітний пе-

ріод (календарний рік) перевищує 250 осіб та річ-

ний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, 

еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за сере-

дньорічним курсом Національного банку України. 

Інші суб’єкти господарювання належать до 

суб’єктів середнього підприємництва."[1] 

Малі і середні підприємства є важливим чин-

ником соціальної стабільності в Україні, адже вони 

забезпечують зайнятість та доходи значного числа 

громадян. Вони формують відчутну частину дохо-

дів місцевих бюджетів. При цьому вони не так за-

лежні від кон'юктури зовнішніх ринків та валютних 

коливань, а також гнучкі та швидко адаптуються до 

нових умов. 

Визначення звучать по-різному в різних краї-

нах, але в більшості випадків виділення того чи ін-

шого типу підприємства відбувається в залежності 

від кількості зайнятих. Як правило, вважається, що 

в МСП повинні бути зайняті менше 500 чоловік, 

хоча в деяких країнах ця цифра менше — 300 чи 100 

чоловік. У деяких країнах умови відрізняються для 

промислових підприємств і підприємств сфери по-

слуг; у цьому випадку підприємства сфери послуг, 

як правило, повинні бути менше промислових під-

приємств. У деяких країнах існує розходження між 

автономними МСП і тими, котрі пов'язані з вели-

ким підприємством чи промисловою групою, чи та-

кож МСП виділяють на основі структури управ-

ління (наприклад, власник особисто займається 

всіма справами фірми чи підприємство є сімейним). 

Зрештою, статистичні визначення МСП часто від-

різняються від визначень, розроблених для прове-

дення економічної політики; наприклад, хоча фірма 

зі штатом 600 чоловік може не відноситися до МСП 

у статистичних цілях, вона може мати право брати 

участь у суспільних програмах підтримки МСП. 

Основною характеристикою МСП є «невелике» у 

тому розумінні, що підприємство не відноситься до 

10 чи 20 відсотків найбільших фірм на ринку чи в 

галузі промисловості. 

Малі та середні підприємства є «хребтом» роз-

винених економік. Наприклад, в ЄС МСП станов-

лять 99 % усіх підприємств та забезпечують 65 млн 

людей робочими місцями (наприклад, в німецьких 

МСП працює 68,3 % всіх працівників цієї країни, 

які підлягають під соціальне страхування). Від них 

також виходить основний імпульс в ринковій еко-

номіці в зв'язку зі своїми інноваційними прагнен-

нями. Враховуючи значення МСП, а також обмеже-

ний доступ до капіталу (який додатково ускладню-

ється впровадженням «Базель ІІ»), держава 

зобов'язана підтримувати цей підприємницький се-

ктор. Захист інтересів МСП на політичному рівні 

здійснюються зазвичай торговою палатою, яка та-

кож проводить роз'яснювальну роботу з МСП, 

сприяє налагодженню міжнародних контактів між 

її членами. В Україні МСП перебувають в жалюгі-

дному становищі. Це пов'язано не стільки із низь-

ким розвитком економіки, а скільки із їх, можливо 

й зумисним, недосконалим регулюванням. За оцін-

ками експертів, до кінця 2011 року кількість прива-

тних підприємців, що припинили діяльність, буде 

становити 250—300 тис. 

Аналіз останніх наукових досліджень і 

публікацій. Серед відомих вітчизняних і за-

рубіжних учених, які досліджують теоретичні за-

сади кредитної безпеки малих та середніх та про-

блеми її забезпечення на різних рівнях ієрархії 

управління, є: Ю.В. Алескерова, Л.О. Вдовенко, 

Н.В. Грищук, Л.І. Федоришина, Польова О.Л. та ін. 

У їхніх працях обґрунтовані багатоаспектні до-

слідження у цій сфері, присвячено увагу механізму 

управління фінансовою та кредитною безпекою 

підприємств тощо.  

Мета статті — оцінка кредитної безпеки ма-

лих та середніх підприємств України. Сьогодні у 

зв’язку з сучасною економіко-політичною ситу-

ацією країна переживає нестабільний фінансовий 

розвиток, як в національній економіці України за-

галом, так і в промисловості зокрема. Розвиток ма-

лих та середніх підприємств має сприяти удоскона-

ленню ринкових відносин у Сухий аналіз цифр, 

наведений нижче, говорить про те, що критерії 

визначення МСП в Україні, які відповідають євро-

пейським, на сьогодні мають виключно технічне 

значення і використовуються переважно для прове-

дення коректного порівняння стану розвитку 

бізнесу в Україні з країнами ЄС. А от при розробці 

конкретних стимулюючих механізмів в державній 

політиці розвитку підприємництва малий бізнес 

слід відокремлювати від середнього, який має 

річний дохід до 50 млн євро. 
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Виклад основного матеріалу. Для середнього 

бізнесу вже прийнято політичне рішення про ство-

рення Експортно-кредитного агентства (ЗУ «Про 

забезпечення масштабної експортної експансії ук-

раїнських виробників шляхом страхування, гаран-

тування і здешевлення кредитування експорту»). 

Проте, головний принцип Small Business Act, 

який сповідує не лише Європа, а й увесь цивілізо-

ваний світ, це – “Think first small”. На жаль, у нас 

стартапом малого бізнесу на державному рівні 

опікуються лише центри зайнятості. Неконкурент-

ний малий бізнес в правовому полі сьогодні просто 

розчинився серед усіх суб’єктів господарської 

діяльності, тому він і працює на виживання, а не на 

розвиток і зростання до рівня середнього. 

І якщо не брати до уваги ці проблеми, то невдо-

взі це призведе до критичного загострення 

соціально-економічних проблем в суспільстві. 

Ще в Японії мене вчили, що відсутність 

політики – це теж політика. І що державних про-

грам нема не тому, що нема грошей, а навпаки: гро-

шей нема тому, що нема якісних програм. 

Сподіваюсь на корисність аналітичної інфор-

мації для органів влади, недержавних інституцій, 

підприємницької громадськості, а також для сту-

дентів, які шукають для своїх курсових та диплом-

них робіт бодай абиякий статистичний аналіз. 

Інформація підготовлена за даними Держстат-

служби, які не враховують показники суб’єктів гос-

подарської діяльності тимчасово окупованої тери-

торії Автономної Республіки Крим, міста Севасто-

поля та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 

На кінець 2015 року в Україні налічувалось 

1973тис. суб’єктів малого і середнього підприєм-

ництва (проти 1932тис. в попередньому році), з 

яких 1,63 млн. фізичних осіб-підприємців і 343 тис. 

юридичних осіб-підприємців. 

 
Рис. 1 .Кількість підприємств України 

 

В структурі підприємств співвідношення вели-

ких, середніх і малих підприємств дещо змінилось. 

Як і раніше 0,1 відсотка усіх підприємств представ-

лено великими підприємствами. А от частка се-

редніх підприємств зменшилась з 4,7% до 4,4%. 

Відповідно з 95,2% до 95,5% збільшилась питома 

вага малих підприємств, з яких майже 83% мають 

статус мікропідприємств. 

Найбільша кількість малих і середніх 

підприємств традиційно зосереджена в м.Києві – 

25%, Дніпропетровській – 11,2%, Донецькі – 6,8%, 

Харківській – 6,7%, Львівській – 5,5%, Київській – 

5,5%, Одеській – 5,2% областях. 

Слід зазначити, що кількість великих 

підприємств впродовж трьох останніх років значно 

зменшилась: з 659 одиниць у 2013 році, 497 – у 2014 

році, до 423 – у 2015 році. В першу чергу це є 

наслідком ведення АТО і тимчасової окупації ча-

стини території східних регіонів, де здебільшого 

розміщувались великі промислові підприємства, та 

впливу загальноекономічної кризи, що лише поси-

лилась у зв’язку з подіями воєнного характеру. 

Впродовж 3-х років спостерігається також 

зменшення кількості середніх підприємств. Так, на 

початок 2016 року в Україні було зареєстровано 

15,2 тис середніх підприємств, кількість яких змен-

шилась порівняно з попереднім роком на 703 оди-

ниці (4,4%). Нагадаємо, що на початок 2014 року їх 

налічувалось 18тис. А в порівнянні з 2010 роком у 

2015 році кількість середніх підприємств щороку 

зменшилась на 24%. 

Кількість малих підприємств у 2015 році 

зросла на 3,2 тис. одиниць (1%) і досягла майже 328 

тис.. Проте, це не можна назвати успішними здо-

бутками, оскільки це лише незначний крок в 

напрямку повернення втрачених у 2014 році пози-

цій, коли кількість малих і середніх підприємств в 

порівнянні з попереднім роком скоротилась на 

30тис. одиниць. При цьому нинішній показник 

кількості підприємств малого бізнесу на 4% мен-

ший за значення 2010 року. 

2%

74%

24%

Кількість підприємств України, % 

Великі Середні 

Малі 
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Основний позитив динаміки розвитку в кате-

горії малого підприємництва відбувся за рахунок 

мікробізнесу. Так, кількість мікропідприємств у 

2015р. зросла на 5 тис. одиниць (2%) і досягла 284 

тис. підприємств. 

Однак таке зростання кількості 

мікропідприємств частково можна пояснити 

певним «подрібненням» впродовж останніх років 

як середніх, так і малих підприємств. 

Показово, що з усієї сукупності малих 

підприємств у 2015 році лише 44 тис, (або 1 з 10) не 

відносились до мікропідприємств. Це свідчить про 

запровадження для мікропідприємств порівняно 

привабливіших умов ведення бізнесу, які пере-

важно визначаються застосуванням диференційо-

ваного підходу в застосуванні спрощеної системи 

оподаткування, а також більшою «гнучкістю» 

мікробізнесу до диверсифікації видів діяльності в 

критичних умовах. 

Характерно, що кількість мікропідприємств, а 

відповідно і малих підприємств, щороку впродовж 

5 років значно коливалась. Це ще раз підкреслює 

вразливий вплив змін законодавства у сфері подат-

ків і зборів на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування для цієї категорії підприєм-

ництва. 

За видами економічної діяльності в структурі 

малих і середніх підприємств найбільша їх частка 

(27%) займалась оптовою та роздрібною торгівлею 

і ремонтом автотранспортних засобів, 14% – сільсь-

ким, лісовим або рибним господарством, 12% – 

промисловим виробництвом, 9,5% – операціями з 

нерухомим майном, 9% – будівництвом, 8,5% – 

професійною та науково-технічною діяльністю, 

4,5% – транспортом, складським господарством, 

4,5% – адміністративним обслуговуванням, 4% – 

інформацією та телекомунікація ми, 2% – тимчасо-

вим розміщенням й організацією харчування, 1% – 

освітою, 1% – охороною здоров’я, 1% – ми-

стецтвом, спортом, розвагами, 1% – наданням ін-

ших послуг. 

Із 1,63 млн. фізичних осіб-підприємців лише 

307 суб’єктів, або 0,02%, за законодавчими кри-

теріями відносились до середнього бізнесу, решта 

належали до малого, зокрема, мікробізнесу. Всього 

у фізичних осіб-підприємців працювало 660 тис. 

найманих працівників, з яких 28 тис – у фізичних 

осіб-підприємців середнього бізнесу. 

З урахуванням 660 тис найманих працівників 

кількість зайнятих за категорією фізичні особи-під-

приємці склала 2,3 млн., або зменшилась в порів-

нянні з 2014 роком на 200 тис. (8%). 

Фізичні особи-підприємці працювали пере-

важно в сферах: торгівля та ремонт автотранспорт-

них засобів – 55%, транспорт, складське господар-

ство, пошта – 6,4%, інформація, телекомунікація – 

6,3%, науково-технічна діяльність – 6,2%. 

При цьому слід зауважити, що частка реалізо-

ваної фізичними особами-підприємцями продукції 

в загальних обсягах реалізації (включаючи і великі 

підприємства), зросла з 6,1 до 6,7% в порівнянні з 

2014 роком. 

Усього в сфері малого і середнього підприєм-

ництва у 2015 році було зайнято близько 6,5 млн. 

осіб з урахуванням фізичних осіб, або 41 відсоток 

усього зайнятого населення працездатного віку. Зо-

крема, в середньому підприємництві було зайнято 

понад 2,6 млн. осіб, а в малому – 3,9 млн, з яких 2,9 

млн – в мікробізнесі.  

 
Рис 2. Зайнятість за розміром малих та середніх підприємств 

 

Для порівняння на великих підприємствах 

було зайнято 1,7 млн. працівників (20% зайнятих на 

суб’єктах господарювання). 

Таким чином, 80% усіх зайнятих господарсь-

кою діяльністю (не враховуючи банки і бюджетні 

установи) відносяться до сектора МСП, з яких 48% 

– зайняті в малому підприємництві, а 32% – в се-

редньому. Цей розподіл не змінюється впродовж 

2014-2015 років. 

Характерно, що на 1 малому підприємстві в се-

редньому працювало до 5 осіб, на середньому 

підприємстві – 171, а на великому – понад 4000 

працівників. На 5 фізичних осіб-підприємців в се-

редньому припадало лише 2 наймані особи. 

  

http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2017/01/htmlimage-11.png
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Рис. 3 Частка виробленої продукції підприємствами 

 

Отже, аналізуючи середню кількість працюю-

чих на підприємствах відносно законодавчих кри-

теріїв визначення категорій суб’єктів підприємниц-

тва, можна зазначити, що вирішальним стимулом 

розвитку малого підприємництва є спрощена сис-

тема оподаткування. Разом з тим, відсутність інших 

механізмів державної підтримки і необхідність вла-

сників малих підприємств сплачувати ЄСВ за своїх 

працівників обмежує прагнення підприємств до 

зростання кількості їх найманих працівників до гра-

ничних меж, а також сприяє розвитку тіньового се-

ктору. 

Щодо виробленої продукції (товарів, послуг), 

то на великий бізнес у 2015 році припадало 40% за-

гального обсягу, а на МСП (включаючи фізичних 

осіб) – 60%, з яких відповідно: середній бізнес – 

майже 38%, малий – 22%. При чому в порівнянні з 

2014 роком на 2 відсотки зменшилась питома вага 

великих підприємств і відповідно суб’єктів се-

реднього підприємництва – на 2 відсотки збільши-

лась, а частка малого підприємництва лишилася 

незмінною. 

Розподіл підприємств за обсягом виробленої 

продукції у 2015 році мав наступне співвідно-

шення: великі – 43,7% (2014 – 44,7%), середні – 

39,7% (2014 – 38,2%), малі – 16,6% (2014 – 17,1%), 

з яких мікропідприємства – 5,1%. 

При чому, великі підприємства мали найбільші 

обсяги виробництва: в промисловості – 60,2%, тра-

нспорті, складському господарстві, поштових пос-

лугах – 53%; середні підприємства: в охороні здо-

ров’я та соцдопомоги – 72,6%, сільському, лісо-

вому та рибному господарстві – 52,1%; малі підп-

риємства: в освіті -53%, операціях з нерухомістю – 

47,3%, будівництві – 43,2%. 

За обсягом реалізованої продукції (товарів, по-

слуг) на сектор МСП (включаючи фізичних осіб) у 

2015 році припало 63%, відповідно, на великі 

підприємства – 37% загального обсягу реалізації. 

Зокрема, частка суб’єктів середнього підприєм-

ництва склала – 39%, а малих – 24%. 

Якщо порівнювати з іншими країнами частку 

малого і середнього підприємництва в обсягах реа-

лізації продукції (товарів, послуг), то у 2014 році в 

Україні вона склала 60,9%, що більше, ніж в 

Польщі (55,9%), Німеччині (47,1%), Словаччині 

(54,8%), Чехії (57,7%), але менше, ніж в Естонії, Ла-

твії, Литві і Болгарії. 

Співвідношення обсягів реалізації МСП юри-

дичних і фізичних осіб виглядає як 8:1. Разом з тим, 

приріст обсягів реалізації МСП юридичних осіб в 

порівнянні з попереднім роком зріс на 28%, а фізи-

чних осіб-підприємців – на 38%.Найбільші обсяги 

реалізації із значним відривом від інших регіонів 

мали підприємства м.Києва – 39% та Дніпропетров-

ської області – 11,2% загальних обсягів реалізації 

підприємствами України. Серед фізичних осіб-під-

приємців: підприємці м.Києва – 14,4% та Харківсь-

кої області – 9,3%. 

http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2017/01/htmlimage-2.png
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Рис. 4. Кількість збиткових підприємств 

 

За видами економічної діяльності обсяги реа-

лізованої продукції (товарів, послуг) малих і серед-

ніх підприємств розділились наступним чином: 

45% – торгівля, ремонт автотранспортних засобів, 

26% – промисловість, 10% – сільське, лісове та ри-

бне господарство, 4,5% – транспорт, складське гос-

подарство, пошта, 4% – будівництво, 2% – інфор-

мація, телекомунікації, 2% – науково-технічна дія-

льність, 03% – охорона здоров’я, соцдопомога, 

найнижчий показник обсягів реалізації робіт (пос-

луг) в сфері освіти – 0,1%, мистецтва і спорту – до 

0,1%. 

Аналізуючи фінансовий результат від діяльно-

сті підприємств, слід зазначити, що за видами еко-

номічної діяльності збиток у 2015 році отримали 

понад 44% великих підприємств, малі і середні під-

приємства – відповідно 26 і 29 відсотків. Серед про-

мислових підприємств збитковими були 52% вели-

ких підприємств, 33% – середніх і 26% малих. 

Одним з важливих економічних показників, 

який характеризує валовий випуск продукції за 

усіма видами економічної діяльності, є додана 

вартість за витратами виробництва1. Частка вели-

кого бізнесу за цим показником становить 41%, а 

МСП, включаючи фізичних осіб, – 59% (з яких се-

реднього бізнесу – 39%, малого – 20%). Однак, слід 

відмітити, що за 3 останні роки частка МСП у ВВП 

зменшилась на 3%. 

Якщо говорити про додану вартість за витрат-

ами виробництва на підприємствах, то на великих 

підприємствах у 2015р. вона склала 43,1%, а на ма-

лих і середніх – 56,9% (2014 – 55,8%, 2013 – 60,2%). 

Додана вартість малих підприємств дещо 

зменшилась: з 16,9% до 15,7%. Внесок фізичних 

осіб-підприємців в структурі ВВП у 2015 році ви-

глядає наступним чином: в середньому підприєм-

ництві – 0,4%, в малому підприємництві – 23,9%, в 

мікропідприємництві – 49,2%. 

Для порівняння питома вага в доданій вартості 

малого і середнього підприємництва у 2014 році: в 

Україні – 57,9%, Болгарії – 65,2%, Естонії – 74,8%, 

Німеччини – 54,2%, Польщі – 52,3%, Чехії – 55%. 

При здійсненні структурного аналізу сектору 

МСП в Україні простежується великий розрив між 

середніми показниками в групах суб’єктів підприє-

мницької діяльності (мікро, малого, середнього біз-

несу), при чому кількісні показники гуртуються 

ближче до нижнього значення граничного критерію 

кожної групи. Наприклад, в сукупності малих підп-

риємств 83% належать до мікропідприємств, що ро-

бить дуже суттєвим розрив між середніми показни-

ками малого і середнього підприємництва. 

Отже, законодавчі критерії визначення малого 

і середнього підприємництва в Україні мають 

більш технічне значення, а ніж економічний зміст, 

і використовуються виключно для здійснення коре-

ктного порівняння стану розвитку МСП з країнами 

ЄС. 

Тому при здійсненні якісного економічного 

аналізу з метою розробки конкретних механізмів 

державної підтримки, доцільно відокремлювати 

малий бізнес від середнього. 

Зокрема, державна статистика також виокрем-

лює ряд показників за розміром підприємств, 

групуючи великі і середні підприємства, а не се-

редні і малі. Зокрема, це стосується рентабельності 

операційної діяльності, показників балансу, влас-

ного капіталу, оборотних і необоротних активів. 

Таким чином, при формуванні державної 

політики розвитку МСП з метою максимального 

використання підприємницького потенціалу в 

Україні, створення умов для зростання малого сек-

тору до наступного рівня – середнього бізнесу, ін-

струменти стимулювання мають бути диференцій-

овані і сфокусовані в першу чергу на мале 

підприємництво. Саме це покладено в основу євро-

пейського принципу “Think first small”, який в 

Україні застосовано лише в регуляторній політиці в 

рамках М-тесту. 

Ці питання є вкрай важливими для здійснення 

збалансованої соціально-економічної політики і ро-

звитку ринку праці. 

Так, на кінець 2015 року в країні було за-

реєстровано 1,65 млн. осіб безробітних. Проте 

певна кількість осіб отримувала доходи як самозай-

няті особи і займалась незалежною професійною 

діяльністю без реєстрації підприємницької діяль-

ності. Отже, з метою здійснення більш ґрунтовного 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=136154934&url=ya-mail%3A%2F%2F161285161655221026%2F1.3&name=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.doc&c=5890697192b7#footnote_1
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аналізу ситуації в сфері зайнятості доцільно було б 

проаналізувати дані Державної фіскальної служби 

щодо діяльності само зайнятих осіб, так званого 

«фрілансерства», а також провести додаткові 

соціологічні спостереження, спрямовані на вияв-

лення прихованого безробіття і сектору тіньової 

економіки, включаючи проблеми нелегального 

працевлаштування та поширену практику часткової 

зайнятості шляхом оформлення найманого праців-

ника на неповний робочий день. 

При цьому збільшення штрафних санкцій за 

порушення законодавства і зростання фіскального 

навантаження – не кращі політичні засоби еко-

номічного розвитку і боротьби з корупцією. А ро-

зростання державного апарату контролю і нагляду 

суперечить сучасним принципам дерегуляції та де-

бюрократизації. 

В світлі політичного рішення щодо підви-

щення вдвічі мінімальної заробітної плати доцільно 

провести аналіз оперативних даних щодо зміни 

надходжень до бюджету від діяльності МСП з ме-

тою моделювання впливу на економіку країни 

пов’язаного з цим комплексу факторів. Це дозво-

лить, в свою чергу, підготувати обґрунтовані про-

позиції щодо удосконалення спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності і запровадження 

на державному рівні альтернативних механізмів 

стимулювання розвитку малого бізнесу з урахуван-

ням кращої світової практики. 

За даними Держстатслужби упродовж наступ-

них 2017-2018 років планується доповнити перелік 

показників по середніх і малих підприємствах но-

вими статистичними показниками, зокрема: 

коефіцієнт новостворених підприємств; коефіцієнт 

закриття підприємств; коефіцієнт плинності 

підприємств; а також показниками, що характери-

зують експортну діяльність МСП. 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з 

якою програма “Доступні кредити 5-7-9%” для 

мікро- та малого бізнесу стартує з 1 лютого 2020 

року. 

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду 

24 січня 2020 року. 

Уряд схвалив постанову для старту програми 

“Доступні кредити 5-7-9%” з 1-го лютого 2020 

року. Програма державної підтримки мікро- та ма-

лого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 

млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для 

створення або розширення власного бізнесу. 

Уряд визначив механізм використання бюдже-

тних коштів у межах діяльності Фонду розвитку 

підприємництва. Також передбачено низку інстру-

ментів для забезпечення доступності кредитів. 

Уряд запускає програму фінансування за зни-

женими відсотками для малого та середнього 

бізнесу і планує податкову реформу на початку 

весни. 

За інформацією Національного банку, протя-

гом 2019 року обсяг кредитів, наданих банками ре-

зидентам, зменшився на 9,4% (або 100,9 млрд грн) 

- до 972,3 млрд грн станом на 1 січня 2020 року. 

У тому числі обсяг кредитів, наданих корпора-

тивному сектору, зменшився на 12,8% (або 112,0 

млрд грн) - до 762,2 млрд грн. 

Самофінансування підприємства - це тривалий 

процес, а в бізнесі час - це гроші в прямому сенсі 

цього слова. Набагато простіше пройти шлях ста-

новлення від старту до розвиваючого підприємства, 

яке приносить прибуток за гроші інвесторів або 

кредиту в банку. 

Існує стереотип, що отримати гроші в банку на 

розвиток бізнесу, який тільки почав свою діяль-

ність - практично неможливо. Також позичальників 

лякає факт повернення грошей за найвищою ставки 

в Європі - 22,5%. Успішні підприємства важливі як 

для держави, так і для фінансових організацій. 

Тому в 2019 році розроблено чимало програм для 

пільгового кредитування бізнесу в нашій країні. 

Для становлення свого підприємства гроші 

можна взяти у інвесторів (приватних осіб), в банку 

і у небанківських організацій.Інвестори готові 

вкладати гроші в стартапи. Вони зацікавлені в тому, 

щоб їхні гроші приносили їм прибуток. Інвестиції 

можуть знадобитися для будь-якого виду діяль-

ності: від мережі кафе до промислового агрохол-

дингу. Інвестори, як і інші кредитори можуть зажа-

дати заставу за свої інвестиції. У разі невдачі і 

невиправданих надій на стартап, застава йде на ко-

ристь інвестора. 

Банківська система - система тотального бюро-

кратизму. Тому на оформлення офіційної докумен-

тації може піти чимало часу. Банки, на відміну від 

інвесторів, ризикувати люблять найменше. З цієї 

причини можуть відмовити в кредиті, особливо, 

якщо у позичальника погана кредитна історія. Не-

банківські організації. Наприклад, в компанії 

«Гроші Всім» можна отримати гроші без застави і з 

поганою кредитною історією. Зробити це можна за 

максимальною короткий період часу - 15 хвилин. 

Єдиний недолік, що про велике фінансування не 

варто мріяти. Тому що МФО видає до 15 000 гри-

вень. Зате швидко і без зайвої бюрократичної тяга-

нини. 

Види банківських кредитів для бізнесу 

Для підтримки життєдіяльності малого і се-

реднього бізнесу існують такі види кредиту: 

1. Експрес (до 10 тис. доларів), 

2. Мікропозика (до 30 тис. доларів), 

3. Малий (до 100 тис. доларів). 

4. Інвестиційний (до 250 тис. доларів). 

У кожного виду кредиту є свої особливості. 

Експрес кредит видається в основному на за-

купівлю товарів. Мікропозик видається 

підприємцям, які займаються виробництвом, про-

дажем товарів, надання послуг. Основна мета 

мікропозик - це поповнення основного і оборотного 

капіталу. Малий кредит розглядається в індивіду-

альному порядку і поширюється на всі сфери діяль-

ності. Інвестиційний кредит надається на мо-

дернізацію підприємства або на створення нового. 

Інвестиційні компанії в основному спеціалізу-

ються на 1,2,3 сферах бізнесу, в інші області не 

вкладають гроші. Переваги отримують компанії, 

які працюють не менше одного року і створюють 

продукцію на експорт. Для того, щоб взяти участь 

в Інвестиційному проекті необхідно подати заявку 

https://www.ukrinform.ua/tag-biznes
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на певному ресурсі. Крім заявки потрібно, як 

мінімум, прикріпити бізнес-план і техніко-еко-

номічне обгрунтування випуску продукту. Умови 

надання інвестицій обумовлюються і надаються в 

індивідуальному порядку. 

Банки надають кредити з нуля в гривні і в іно-

земній валюті. Якщо для розвитку бізнесу необ-

хідна чимала сума грошей, то банк вимагає в якості 

застави нерухомість, автомобіль, готову про-

дукцію, депозитний рахунок і т.д. Банку необхідна 

застава для гарантій повернення фінансовій уста-

нові грошових коштів у разі неплатоспроможності 

позичальника. 

Для оцінки платоспроможності клієнта, банки 

вимагають від позичальника виплати початкового 

внеску при покупці в кредит/лізинг транспорту, 

обладнання, приміщення для підприємства. Якщо 

позичальникові вдалося зібрати частину суми само-

стійно, то це характеризує його, як благонадійного 

і відповідального партнера в майбутньому. Біль-

шість банків видають кредит на бізнес без застави 

на суму, яка не перевищує 250 тис. гривень. 

Кредит без застави, без збору документів 

можна отримати тільки в МФО. «Гроші Всім» ви-

дає кредити онлайн тільки за паспортом і за іденти-

фікаційним кодом. 

Кредит можна отримати на будь-які цілі в 

бізнеси. Позичальники звертаються з найрізно-

манітніших приводів. Найчастіше все ж в банк 

йдуть, щоб взяти гроші: 

 на відкриття нового або на розвиток існую-

чого бізнесу, 

 на модернізацію устаткування, 

 на покупку транспорту, 

 на будівництво торгових площ, 

 на ремонт приміщень та обладнання. 

На особливих умовах видаються позики для 

таких сфер діяльності: 

 IT, 

 медицина, 

 сільське господарство, 

 енерго- і теплозберігаючі технології, 

 компанії, які виробляють товари на експорт. 

Для того, щоб отримати кредитні кошти в 

банку, небанківській організації або у інвестора, 

крім списку вимог кредитора, ми рекомендуємо ви-

конати наступні дії: 

 закрити всі поточні кредити, 

 надавати тільки коректні і правдиві дані, 

 не допускати друкарських помилок, 

 виконувати всі рекомендації кредитора. 

Підприємства малого та середнього бізнесу ві-

діграють надзвичайно важливу роль у формуванні 

економіки країни в цілому. 

Попри досить незначну економічну „вагу" ок-

ремих підприємств, підприємства малого та серед-

нього бізнесу набувають досить швидкого розви-

тку. Це обумовлено їхніми вагомими конкурент-

ними перевагами в інституційній структурі 

економіки, якими є: 

 мобільність, здатність до швидкого реагу-

вання на зміни кон'юнктури ринку, оперативність 

освоєння нової продукції та зміни обсягів виробни-

цтва в межах виробничих можливостей; 

 дрібносерійне виробництво, можливість під-

вищення ефективності за рахунок вузької спеціалі-

зації, технологічна гнучкість виробничих процесів; 

 низька капіталоємність, швидка окупність 

вкладень, невисокі експлуатаційні та накладні ви-

трати підприємства; 

 здатність до якнайповнішої мобілізації дос-

тупних ресурсів, включаючи оперативне викорис-

тання досягнень науково-технічного прогресу (в те-

хнічній, економічній, організаційній, інформацій-

ній сферах). 

Водночас, зворотним боком наведених конку-

рентних переваг є низка системних загроз, які обу-

мовлюють нестійкість розвитку малого підприєм-

ництва. Серед них: 

 обмеженість фінансових ресурсів, труднощі 

в придбанні виробничих площ та обладнання; 

 відсутність фінансових резервів та загроза 

швидкого банкрутства; 

 надто вузьке коло постачальників, що може 

в ряді випадків утворювати небажану залежність бі-

знесу; 

 недостатній розвиток інфраструктури збуту 

продукції та післязбутового обслуговування; 

 локальність ресурсів та збутових ринків, від-

так - межі для зростання; 

 висока вразливість щодо несприятливих еко-

номічних (інфляція, циклічні коливання, податко-

вий тиск тощо) та позаекономічних (тиск з боку ор-

ганів влади, криміналітету) чинників. 

В Україні менше 10% підприємств використо-

вують кредитні ресурси загалом. Ті що використо-

вують — доволі часто за рахунок кредиту підсилю-

ють обіговий капітал, а не інвестують у подальший 

розвиток. Європейські підприємці, навпаки, майже 

не уявляють своєї діяльності без залучення кредит-

них ресурсів і використовують ці кошти з урахуван-

ням перспектив. 

Німецько-Український фонд спільно з Еконо-

мічною Правдою продовжує спецпроект про підт-

римку малого і середнього бізнесу. В минулих пуб-

лікаціях ми розповідали про діяльність Фонду в Ук-

раїні, можливості, які він надає малим та середнім 

підприємствам, про банків-партнерів НУФ та най-

більш економічно-активні регіони України. 

Одним з надважливих викликів для України 

сьогодні є створення широкого пласту середнього 

класу — за зразком європейських країн. Там цього 

досягли через стимулювання розвитку малого і се-

реднього бізнесу. 

Роль малого і середнього бізнесу значно зросла 

у 80-х роках минулого сторіччя. За даними ООН, на 

малих та середніх підприємствах задіяно 50% пра-

цездатного населення і виробляється від 30% до 

60% національного продукту. 

В Україні частка малих підприємств (до 50 

осіб) у забезпеченні населення робочими місцями 

становить, за офіційними даними, до 10%. Наспра-

вді цифра буде дещо більшою через високий рівень 

тіньової економіки. Проте до європейських показ-

https://groshivsim.com/uk
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ників Україна "не дотягує". І це при тому, що в Ук-

раїні налічується понад півтора мільйона фізичних 

осіб-підприємців, з яких справжню операційну дія-

льність веде лише третина. 

Ще однією якісною характеристикою, яка де-

монструє відмінності від європейських економік, є 

структура зайнятості підприємців по галузям. В Ук-

раїні малий бізнес переважно асоціюється з роздрі-

бною торгівлею або зі сферою обслуговування. 

Водночас у країнах Європи малий та середній 

бізнес є надійним партнером великих корпорацій. 

Наприклад, у Німеччині серед підприємств переро-

бної промисловості підприємства малого і серед-

нього бізнесу складають 98,5%, у галузі енерго- і 

водопостачання — 98,4%, в будівництві — 99,5%. 

У таких розбіжностей є цілий ряд важливих 

причин. Європейській малий та середній бізнес ак-

тивно розвивається століттями, тоді як жодному 

українському малому або середньому підприємству 

немає й 30 років. Більш того, європейські підприє-

мці вже декілька десятиліть мають широкий доступ 

до фінансових ресурсів. Окрім розгалуженої бан-

ківської мережі європейським МСП доступна і дер-

жавна підтримка. 

Так, у Німеччині будь-який корінний житель, 

що вирішив зайнятися підприємництвом, може 

отримати пільговий державний кредит до 50 тис. 

євро на 20 років. Протягом перших 2 років підпри-

ємець може користуватися грошовими коштами бе-

зоплатно — не потрібно оплачувати ні заборгова-

ність, ні відсотки по кредиту. 

Наступні 8 років необхідно вносити в банк 

тільки пільгові відсотки за користування кредитом 

— близько 4-5% річних. 

А саму суму заборгованості треба погашати 

тільки з одинадцятого року видачі кредиту. 

В Україні менше 10% підприємств використо-

вують кредитні ресурси загалом. Ті що використо-

вують — доволі часто за рахунок кредиту підсилю-

ють обіговий капітал, а не інвестують у подальший 

розвиток. Європейські підприємці, навпаки, майже 

не уявляють своєї діяльності без залучення кредит-

них ресурсів і використовують ці кошти з урахуван-

ням перспектив. 

В Україні банківський сектор завжди був тісно 

пов'язаний з великими підприємствами, фокусую-

чись переважно на їх обслуговуванні. Втім після де-

кількох криз ситуація починає змінюватись: великі 

підприємства не витримали напруги, в той час як 

МСП довели свою стійкість та витривалість. 

Тож зараз багато важливих гравців фінансо-

вого ринку звертають увагу на малі та середні під-

приємства, збільшуючи їхню долю в своїх кредит-

них портфелях. 

Однак не можуть не стримувати розвиток кре-

дитування МСБ високі процентні ставки, які були 

введені Національним банком для боротьби з ін-

фляцією. Часто саме вони нівелюють конкурентні 

переваги вітчизняних підприємців та унеможлив-

люють розвиток підприємств із залученням інвес-

тиційного ресурсу. 

Подолання саме цієї проблеми є одним з най-

головніших пріоритетів Німецько-Українського 

фонду. 

Завдяки програмам НУФ, а також спільним 

проектам з місцевии органами влади українські під-

приємці можуть залучати ресурс зі ставками, зна-

чно нижчими за середньоринковий рівень. Умови 

кредитування в Україні наближаються до тих, що 

існують за кордоном. 

Так, підприємці міста Києва вже сьогодні мо-

жуть отримати кредит на інвестиційні цілі під про-

центну ставку 7,5%. Це стало можливим завдяки 

співпраці НУФ з Київською міською владою — 

саме за рахунок КМДА, з коштів місцевого бю-

джету, компенсується 50% від вартості кредиту. 

Наразі у Харківській та Тернопільській облас-

тях підписані угоди про співробітництво між Німе-

цько-Українським фондом і місцевими держав-

ними адміністраціями, які дозволять найближчим 

часом запровадити аналогічні умови кредитування 

МСП у цих областях. 

Ще в 7 областях — Вінницькій, Київській, Чер-

каській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпро-

петровській та Запорізькій — ведеться підготовка 

до підписання угоди про співробітництво. 

НУФ сьогодні є однією з найбільш ефективних 

установ у справі розвитку малого та середнього під-

приємництва в Україні, адже знає: лише якісна і 

ґрунтовна підтримка МСП може забезпечити еко-

номічне зростання і стабільність Україні. 

Висновки. Одна з найбільш серйозних про-

блем, з якою добре знайомий вітчизняний підпри-

ємець – кредитне забезпечення функціонування 

власного бізнесу або започаткування нової справи.  

Кредитна безпека підприємств малого та сере-

днього підприємств – це достатня кількість креди-

тних ресурсів, наданих фінансовими та банківсь-

кими установами для забезпечення безперебійної 

діяльності підприємств малого та середнього біз-

несу як зовнішнього джерела фінансування. 

У сфері малого та середнього бізнесу, питання 

щодо отримання кредитних ресурсів гостро по-

стало досить давно. 

Зараз у легальній сфері існує ціла низка інсти-

туцій що здійснюють саме фінансово-кредитну під-

тримку розвитку підприємництва: 

 кредитні спілки, 

 програма мікрокредитування в Україні по лі-

нії ЄБРР, 

 програма Німецько-Українського фонду, 

 Мікрофінансовий Банк (МФБ), 

 ЗАТ Кредитно-гарантійна установа, 

 Український фонд підтримки підприємниц-

тва і т.д. 

Основним типом банківського обслуговування 

малих та середніх підприємств є надання їм креди-

тів, при цьому використовуються майже ті самі 

види банківського кредитування, що і для всіх під-

приємств, крім деяких кредитів, які надаються ви-

датним підприємствам галузі, великим акціонер-

ним товариствам, тощо. 

В Україні існує банк, який був створений спе-

ціально для кредитування підприємств малого та 

середнього бізнесу. Це Мікрофінансовий банк - 

спрямована на розвиток фінансова установа, метою 
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якої є встановлення нових стандартів в мікрокреди-

туванні та інших фінансових послугах для малого 

та надмалого бізнесу. Приватні малі та надмалі під-

приємства в Україні, як і всюди у Східній Європі, 

відіграють визначну роль у створенні сприятливих 

умов для зростання зайнятості та національного ва-

лового доходу. Проте, несприятливі обставини, що 

склалися по відношенню до малого та надмалого бі-

знесу, значною мірою обмежують його доступ до 

легальних фінансових ресурсів. 

Мікрофінансовий банк надає щомісяця бли-

зько 1000 кредитів для підприємців та підприємств 

малого та середнього бізнесу. Приблизно 68,5 % 

кредитного портфелю (за кількістю) складають кре-

дити розміром до 5000 доларів США, 29 % - кре-

дити розміром від 5000 до 50000 доларів США та 

біля 2 % - кредити понад 50000 доларів США. 

Кредитна технологія складається з декількох 

етапів: 

 розгляд заявки позичальника, 

 визначення його кредитоспроможності, 

 укладення кредитного договору, 

 погашення кредиту. 

Основними проблемами кредитування малого 

та середнього бізнесу є недостатність ресурсів. 

Кредитні можливості української банківської 

системи залишаються досить обмеженими. Най-

більш гостра та складна проблема - неповернення 

кредитів. Це є наслідком вкрай тяжкого фінансо-

вого становища реальної економіки. 

Обмеженість фінансових ресурсів державного 

і місцевих бюджетів зумовлює потребу розвивати 

франчайзингову систему співробітництва малого і 

великого підприємництва з метою формування до-

говірних взаємовідносин між ними, відродження 

виробництва, торгівлі та сфери обслуговування, за-

лучення матеріально-фінансових ресурсів і викори-

стання навичок роботи кваліфікованих спеціаліс-

тів. 

Програми кредитування малого підприємниц-

тва повинні тісно взаємодіяти з програмами струк-

турної перебудови економіки, адміністративної ре-

форми як один з елементів створення нових робо-

чих місць та використання науково-технічного та 

кадрового потенціалу, що звільняється в результаті 

здійснення відповідних програм. 

Аналіз існуючої практики кредитування підп-

риємництва показує, що суттєвого покращення по-

требують усі елементи кредитного процесу: мето-

дологія визначення кредитного потенціалу креди-

тора, кредитоспроможності отримувача позики, 

ставки процента, величини кредитних ризиків інве-

стиційних проектів, контроль за цільовим викорис-

танням кредитів тощо. 

В умовах інтенсивного розвитку банківської 

системи України стає актуальною проблема форму-

вання стійкої структури банківських послуг. Тому 

виникає потреба застосування їхніх нових видів, які 

б сприяли ефективності діяльності насамперед ви-

робничої сфери країни. Одним із таких видів бан-

ківських послуг доцільно вважати факторинг, який 

призначений головним чином для дрібних та сере-

дніх підприємств. 

Факторинг - один із раціональних шляхів, який 

може бути використаний Національним банком Ук-

раїни для стимулювання фінансування малого та 

середнього бізнесу, кредитування інвестиційної ді-

яльності народного господарства. 

Одним з головних пріоритетів підприємств ма-

лого бізнесу перед великими є оперативність ро-

боти. Оперативності можна досягнути через 

швидке і якісне обслуговування підприємства в ба-

нку, зменшення видатків на спілкування банку з 

клієнтом та витрачанням менше часу на паперову 

технологію. 

Проведений аналіз кредитної безпеки підприє-

мництв свідчить, що на теперішній час державна 

фінансова підтримка створення та розвитку підпри-

ємницького сегменту на депресивних територіях 

ще недостатньо ефективна. Для підвищення ділової 

активності, залучення широких верств населення 

до підприємницької діяльності необхідно вирішити 

завдання розширення базу кредитування малих та 

середнії підприємницьких структур, підприємців та 

суттєво знизити процентні ставки за кредитами. 

Основним моментом у розвитку банківського 

обслуговуванні підприємств малого та середнього 

бізнесу в Україні на даному етапі є використання 

інформаційних технологій, зокрема - Інтернет-

банкінгу. 
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Анотація 

У статті розглянуто проблеми управління розвитком сільських територій та проаналізовано ефек-

тивність управління ресурсним потенціалом сільських територій. Виявлено необхідність значних змін у 

державній політиці щодо управління сільськими територіями. 

Наголошено, що відродження сільських територій залежить передусім від рівня економічного ро-

звитку країни. Акцентовано, що багатофункціональний розвиток села необхідно здійснювати з урахуван-

ням монолітного підходу до розв’язання проблем аграрного комплексу, села, сільських територій загалом 

через поєднання інтересів жителів сільської місцевості, сільських громад, місцевого самоврядування та 

держави, застосовуючи соціальні й економічні важелі регулювання відповідних відносин у поєднанні з 

організаційними і правовими. Наголошено, що в рамках здійснення державної політики розвитку сільсь-

ких територій потребують активізації процеси проведення адміністративно-територіальної реформи, яка б 

передбачала здійснення реформи інститутів державної влади, реформу місцевого самоуправління (макси-

мальна децентралізація) та територіальну реформу (потрібно визначити територію юрисдикції кожної 

сільської територіальної громади). 

Зроблено висновки, що запорукою ефективного управління розвитком сільських територій і АПК є 

професійне кадрове забезпечення, необхідність активізації інноваційної діяльності, раціональне впро-

вадження досягнень науково-технічного прогресу у виробничу діяльність, дієвість державних та регіо-

нальних програм сільського розвитку. 

Abstract 

The problems of rural development management are investigated in the article, the analysis of the efficiency 

of management of the resource potential of rural territories is made. The necessity of significant changes in the 

state policy of management of rural territories is determined. It is emphasized that the revival of rural territories 

depends primarily on the level of economic development of the country. It is emphasized that multifunctional 
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development of the village should be carried out taking into account the integrated approach to solving the prob-

lems of the agricultural complex, the village, rural territories in general through the combination of interests of 

rural residents, rural communities, local self-government and the state, applying social and economic levers to 

regulate relevant relations with organizational and legal. It is emphasized that the implementation of the state rural 

development policy requires the intensification of the processes of administrative-territorial reform, which would 

envisage the reform of state institutions, the reform of local self-government (maximum decentralization) and 

territorial reform (it is necessary to define the territory of jurisdiction of each rural community). 

It is concluded that the key to effective management of rural development and agriculture is the professional 

staffing, the need to activate innovative activities, rational implementation of scientific and technological progress 

in production, the effectiveness of state and regional programs of rural development. 

Ключові слова: сільські території, управління розвитком, реформування, державна підтримка, кад-

рове забезпечення, інтеграція, потенціал, децентралізація. 

Keywords: rural areas, development management, reform, state support, human resources, integration, po-

tential, decentralization. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сільські території України характеризуються на-

явністю низки проблем, більшість з яких не 

вирішується протягом десятиліть. Відсутність чітко 

сформульованої та ефективної системи управління 

розвитком сільських територій призводить до 

постійного погіршення якості життя сільського 

населення. Відбувається зменшення його чисель-

ності загалом та у працездатному віці зокрема (вна-

слідок як природного скорочення, так і активних 

міграційних процесів). Крім того, спостерігається 

незадовільний стан інфраструктурного забезпе-

чення, зниження рівня доходів та відсутність аль-

тернатив сільському господарству. Одночасно, су-

часні складові управління розвитком сільських те-

риторій супроводжуються низькою економічною 

ефективністю та високою трудомісткістю його 

здійснення. Тому існує нагальна потреба у запро-

вадженні нових, більш ефективних методів управ-

ління розвитком сільських територій України з ме-

тою покращення соціально-економічних умов про-

живання сільських мешканців.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Протягом усього періоду незалежності нашої дер-

жави аграрна проблематика незмінно знаходиться у 

центрі уваги вітчизняних політиків, вчених-еко-

номістів, господарників, громадських діячів, 

експертів, а також великого кола пересічних грома-

дян, які тією чи іншою мірою дотичні до проблем 

українського села. Також негаразди українського 

села активно вивчаються фахівцями в галузі аграр-

ної економіки, державного управління, соціології, 

місцевого самоврядування та ін. Проблеми управ-

ління політикою розвитку села та їх теоретичне 

обґрунтування висвітлено у наукових роботах і до-

слідженнях відомих вітчизняних і зарубіжних уче-

них-аграріїв: Г. Калетніка, І. Гончарук, К. Мазур, А. 

Антонова, Г. Антонюка, Я. Панюри, О. Гуторової, 

А. Даниленко, І. Канцур, Г. Євтушенко, І. Кири-

ленка, М. Кропивка, В. Крупін, Ю. Злидник, В. 

Луцяка, М. Маліка, О. Онищенка, В. Юрчишина, І. 

Синявської, D. Foray, X. Goenaga, В. Чернятіної, І. 

Чухно, О. Шульги та ін. 

Проте досі залишається багато актуальних, але 

невирішених питань з даної тематики. Все це вима-

гає суттєвої уваги науковців до дослідження про-

цесів, що відбуваються в межах сільської 

соціально-територіальної підсистеми українського 

суспільства. 

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Сучасний стан сільських тери-

торій України характеризується не лише значними 

структурними, функціональними та пов’язаними із 

ними демографічними проблемами, він також від-

значається значним потенціалом до розвитку 

сільськогосподарської та інших видів підприєм-

ницької діяльності на селі. Водночас, реалізація 

цього потенціалу є неможливою без ґрунтовного 

дослідження проблем і перспектив економічного 

розвитку сільських територій не як другорядної 

після міст за важливістю категорії, а як повноцінної 

та потребуючої активної підтримки складової 

регіональної економіки, що є не лише місцем виро-

бництва сільськогосподарської продукції, але й те-

риторією проживання та отримання доходів тре-

тини населення держави. 

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). Метою статті є вивчення існуючих про-

блемних питань, які стосуються управління розвит-

ком сільських територій та визначення основних 

напрямів його вдосконалення. Також здійснення 

комплексного аналізу сучасного стану та проблем 

розвитку сільських територій України, обґрунту-

вання критеріїв оптимізації управління ними, 

визначення стратегічних пріоритетів їх розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Розв'язання глобальних економічних проблем у 

нашій державі необхідно починати з аграрної сфери 

і сільської місцевості, оскільки вони є тим ком-

плексним складним структурним об'єктом, який 

посідає важливе місце в стратегії розвитку еко-

номіки країни. Сьогодні потрібно констатувати від-

сутність необхідних передумов для ефективної ре-

алізації потенціалу сільських територій, а також 

значні недоліки та не сформованість системи 

управління їх розвитком. Потенціал розвитку 

сільських територій України, як і держави загалом, 

може бути розкритий та реалізований лише за 

умови формування ефективної системи державного 

управління.  

Складність реформування державного управ-

ління розвитком сільських територій полягає у 

необхідності дотримання системності, комплекс-

ності, урахування всіх аспектів цього процесу, 

оскільки кожна з його складових відіграє важливу 
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роль у реалізації стратегічних завдань нової дер-

жавної аграрної політики [9]. Водночас ефек-

тивність державного управління залежить від до-

тримання ціннісних орієнтирів. Нині можна ствер-

джувати про відсутність чітко сформованих та 

діючих ціннісних орієнтирів в управлінні розвит-

ком сільських територій, що призводить, зокрема, 

до марнування державних ресурсів та низької ефек-

тивності заходів з їх соціально-економічного ро-

звитку [10]. 

Сьогодні в Україні одним із пріоритетних 

напрямків вирішення проблем управління розвит-

ком сільських територій є децентралізація. Крім 

того Президент України підписав Закон України 

«Про добровільне об’єднання територіальних гро-

мад», яким регулюються відносини, що виникають 

у процесі добровільного об’єднання громад сіл, се-

лищ та міст (рис. 1). Таким чином, планується, що 

даний комплексний підхід допоможе у вирішенні 

основних проблем розвитку сільських територій 

України, в основу якого закладаються принципи 

сталого розвитку. 

 
Рис. 1. Формування ОТГ в Україні станом на 01.01.2020 р. 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

З метою покращення соціально-економічного 

розвитку сільських територій нині в Україні розгля-

дається документ щодо «Реформування субрегіо-

нального рівня адміністративно-територіального 

устрою України: можливі та оптимальні варіанти». 

Міністерство регіонального розвитку України за 

ініціативи Центру політико-правових реформ 

узгоджують проект «Підготовка та громадське об-

говорення обґрунтованої пропозиції нового район-

ного поділу всіх областей в рамках реформи місце-

вого самоврядування України», який планується 

реалізувати за фінансової підтримки Уряду Великої 

Британії, що містить пропозиції щодо кількості но-

вих адміністративно-територіальних одиниць суб-

регіонального рівня. 

Реформа місцевого самоврядування та тери-

торіальної організації влади базується на одной-

менній Концепції. Україна планує завершити ре-

форму у 2020 році, провівши чергові місцеві вибори 

на новій територіальній основі місцевого самовря-

дування. 

На рис. 2 наведена інформація щодо створення 

ОТГ у розрізі областей України cтаном на 1 січня 

2020 року. 
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Рис. 2. Кількість ОТГ в Україні з адміністративними центрами у містах обласного значення, одиниць 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

За період з 2015 по 2019 рік в Україні було сформовано 1029 ОТГ. Динаміку формування ОТГ в 

Україні показано на рис. 3.  

 
Рис. 3. Динаміка формування ОТГ в Україні у 2015-2019 рр., одиниць 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

Сільські території відіграють важливу роль у національній економіці. Вони забезпечують населення 

продуктами харчування, а переробну промисловість - сировиною. Дослідження наукової спільноти поділя-

ють сільські території на окремі типи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Типи сільських територій 

 Типи Характеристика 

І 
Типово сільські (аг-

рарні) території 

Особливістю цього різновиду сільських територіальних громад є 

наявність великої кількості відповідного природного ресурсу - зе-

мель сільськогосподарського призначення. 

ІІ 
Перехідні (змішані) те-

риторії 

До цієї категорії належать сільські урбанізовані зони та “аграрні 

міста”. Основною умовою розвитку сільських утворень як пере-

хідних є наявність відповідного географічного розташування - пе-

редмістя. 

ІІІ 

Території зі спеціаль-

ним режимом 

функціонування 

(Оздоровчо-рекреаційні, гірські та прикордонні) -особливістю оздо-

ровчо-рекреаційних та гірських є надання туристичних, оздоровчих 

та історико-культурних послуг. 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  
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Результати експериментальних досліджень доводять, що ефективність розвитку потенціалу сільських 

територій залежить від ефективного управління ними. Основним суб’єктом управління в сільській місце-

вості є органи місцевого самоврядування. Наділення їх відповідними повноваженнями та ресурсами доз-

волить вирішити проблеми щодо створення сприятливого життєвого середовища селян [12]. У цьому кон-

тексті, виконання конкретних функцій сільських територій відіграють надзвичайно важливу роль у їх 

соціально-економічному розвитку (табл. 2). 

Таблиця 2 

Функцiї сiльських територій 

 Функція Характеристика 

I Економічна 
Забезпечення нормативного формування та розвитку всiх векторiв еко-

номiки сiльських територiй. 

II Демографічна 
Вiдтворення як сiльського населення, так i сiльських населених пунктiв 

рiзних видiв. 

III Виробнича Формування експортного потенцiалу аграрного сектора. 

IV Соціальна Забезпечення соцiального розвитку села. 

V 
Організаційно- 

управлінська 

Створення органiзацiйного механiзму. Мета – сформувати керівнi та ке-

рованi системи, а також зв’язки та вiдносини з ними, тобто створення ор-

ганiв управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльністю, добирання та розста-

новка кадрiв тощо. 

VI 
Природно- відтво-

рювальна 

Характеризується природними вiдтворювальними процесами складників 

сiльських територiй. 

VII 
Рекраційно-тури-

стична 

Максимальне задоволення потреб як вiтчизняних так i iноземних туристiв 

у вiдпочинку, оздоровленнi, лiкуваннi, духовному та фiзичному розвитку. 

VIII Культурна 
Забезпечення сiльських мешканцiв духовними та матерiальними цiнно-

стями. 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

Нині надзвичайно важко уявити економічний 

розвиток України без відродження українського 

села. Тенденція до погіршення соціально-економіч-

ного становища сільських територій спричиняє 

підвищення дисбалансу в розміщенні продуктив-

них сил держави, що зумовлює відтік ресурсів у ве-

ликі міста, які сконцентровують в собі все більшу 

частину фінансового, промислового, науково-тех-

нічного та кадрового потенціалу. Натомість село, із 

слаборозвинутою інфраструктурою і низьким рів-

нем життя населення, й надалі перебуває в депре-

сивному стані [11; 18]. Процес реформування 

сільських територій гальмується, що спричинено 

рядом проблем (рис. 4).  

Для державного регулювання соціально-еко-

номічного розвитку сільських територій в ринкових 

умовах господарювання характерним є компіляція 

системи типових норм і заходів законодавчого, ви-

конавчого та контролюючого характеру, які 

здійснюють державні установи та суспільні ор-

ганізації з метою стабілізації й адаптації соціально-

економічної системи до існуючих умов, яким при-

таманна мінливість. Процес державного регулю-

вання соціально-економічних явищ і процесів пе-

редбачає послідовне дотримання норм і виконання 

комплексу організаційних, економічних, фінансо-

вих, управлінських заходів [17; 18], які виступають 

складовими компонентами ефективної політики за-

безпечення сталого розвитку сільських територій.  

Основними критеріями стійкого сільського ро-

звитку є підвищення ефективності сільського гос-

подарства, диверсифікація сільської економіки в 

цілому, продовольча безпека країни, природний 

приріст сільського населення, підвищення рівня та 

якості життя на селі, дотримання соціального кон-

тролю над історично освоєними територіями [5; 

12], поліпшення родючості ґрунту й екологічної си-

туації в сільських районах. 

Перелічені критерії забезпечуються різними 

заходами, раціональне поєднання яких і становить 

сутність політики стійкого сільського розвитку. 

 



28 The scientific heritage No 45 (2020) 

 
Рис. 4. Основні проблеми управління розвитком сільських територій 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

  

Проблеми управління розвитком сільських територій 

Зношеність та недостатня кількість 

сільськогосподарської техніки, 

що зумовлює порушення технології ви-

робництва продукції та втрат значної 

частки врожаю. 

Деконцентрація виробництва сільсь-

когосподарської продукції. 

Невисока підприємницька активність 

у сільських територіях. 

Нераціональна заготівля і переробка аграрної про-

дукції, особливо що стосується комплексної пере-

робки сировини, механізації й автоматизації виробни-

чих процесів, а також фасування й пакування готової 

продукції. 

Невисока якість та конкурентоспро-

можність сільськогосподарської про-

дукції. 

Нестача кваліфікованих кадрів. 

Незначний обсяг експорту сільськогоспо-

дарської продукції. 

Невисока інвестиційна привабливість 

галузі сільського господарства. 

Несистемність інституційного забезпечення розвитку 

сільських територій, зокрема надмірна кількість дер-

жавних та недостатній розвиток недержавних органів, 

здатних у взаємодії й координації ефективно реалізо-

вувати завдання регіональної політики. 

Незавершеність реформування зе-

мельних відносин. 
Неадекватна аграрна політика держави, зокрема від-

сутність ефективних програм фінансово-кредитної 

підтримки виробників аграрної продукції, значне по-

даткове навантаження, призупинене реформування 

ринку землі, неефективна реалізація програм розвитку 

галузі сільського господарства. 

Знищення кооперативних традицій, що 

призвело до деконцентрації 

виробництва сільськогосподарської про-

дукції. 

Занепад соціальної, виробничої та рин-

кової інфраструктури на 

селі, що призводить до збільшення вар-

тості виробництва, значних втрат 

продукції під час її транспортування та 

зберігання. 

Відсутність мотивації до праці, інерційність сільсь-

ких жителів, слабкість сільського самоврядування і 

неготовність сільських громад 

брати участь в проектах місцевого розвитку. 

Відсутність співпраці між науковими установами і 

виробниками агропродовольчої продукції, що зумо-

влює недостатність науково-прикладних 

розробок в аграрному секторі спрямованих на по-

кращення якості насіннєвого та племінного ма-

теріалу, підвищення продуктивності сільськогоспо-

дарського виробництва. 

Відсутність регіональної стратегії ро-

звитку зовнішньої торгівлі 

агропродовольчою продукцією, що 

зумовлює деформовану структура 

експорту агропродовольчої продукції. 
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Світовий досвід та вітчизняна практика пере-

конує, що про рівень розвитку економіки і якості 

життя населення країни можна судити за рівнем ро-

звитку сільських територій [22]. Це пояснюється 

тим, що неможливо забезпечити комплексний ро-

звиток, закласти міцний фундамент майбутнього, 

не формуючи високих стандартів життя для сільсь-

кого населення (рис. 5).  

 
Рис. 5. Основні вектори політики сільського розвитку 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження 

 

Ураховуючи це, провідні країни світу ро-

зробляють дієві механізми збереження села, сільсь-

кого способу життя та сільських традицій. Із цією 

метою постійно удосконалюється політика 

соціально-економічного розвитку сільських тери-

торій, що потребує внесення відповідних змін до 

системи управління, збільшення видатків на ре-

алізацію державних програм [5].  

Запорукою ефективної реалізації політики ро-

звитку сільських територій є її кадрове забезпе-

чення. Як зазначає М. Малік, професійні кадри – го-

ловна умова здійснення вибраної стратегії сталого 

розвитку сільських територій, тобто, управлінці по-

винні їй відповідати. У нашій країні працівники 

держадміністрацій, які відповідальні за еко-

номічний і соціальний розвиток, є, як правило, 

фахівцями у порівняно вузьких питаннях пла-

нування і управління. Зайняті вирішенням поточ-

них проблем, вони не приділяють достатньої уваги 

перспективним питанням, не мають досвіду ста-

лого регіонального розвитку в умовах сучасної рин-

кової економіки і розвитку самоврядування, не во-

лодіють системним уявленням і знанням сучасних 

методичних підходів та алгоритмів [13]. Тому необ-

хідно приступити до створення ефективної системи 

навчання та перепідготовки кадрів для розвитку 

сільських територій (табл. 3). 

Таблиця 3 

Основні проблеми кадрового забезпечення місцевого самоврядування на сільських територіях  

 Характеристика проблем 

I 
Недосконалість нормативно-правової бази з питань кадрового забезпечення сфери публічного 

управління; 

II 
Нестабільність складу, недоліки в доборі, використанні й утриманні управлінських кадрів та 

порушення принципу наступності в роботі; 

III Непрозорість діяльності органів місцевого самоврядування в кадровій сфері; 

IV 
Низка проблем, успадкованих від попередньої влади, передусім корумпованість, низька мо-

ральність, недотримання вимог щодо політичної нейтральності; 

V 

Недостатній рівень професіоналізму та адміністративної культури посадових осіб місцевого 

самоврядування, недосконалість системи їх підготовки та недостатність ресурсного забезпе-

чення цього процесу; 

VI 
Непрестижність служби в органах місцевого самоврядування, низький рівень соціальної мо-

тивації та соціального захисту посадових осіб місцевого самоврядування; 

VII 
Відсутність цілісної кадрової системи та нерозвиненість інститутів професіоналізації системи 

державного управління, передусім підготовки та використання кадрового резерву; 

VIII 
Недосконалість громадського та державного контролю за діяльністю персоналу органів 

місцевого самоврядування, критеріїв та механізму об’єктивної оцінки їх роботи. 

Джерело: сформовано на основі [7] 

 

На нашу думку, основними принципами державної політики мають стати: об’єктивність, наукова 

обґрунтованість, законність, системність, комплексність, пріоритетність, гнучкість, публічність, ефек-

тивність (табл. 4). 

  

Вектори політики 

сільського розвитку 
ІІІ Покращення стану навко-

лишнього середовища. 

середовища

ІІ Конкурентоспроможність аграр-

ного сектору. 

IV Диверсифікація економіки. 
 

І Підвищення якості життя в сільсь-

кій місцевості. 
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Таблиця 4 

Різновиди механізмів державного управління 

 Назва Характеристика 

I Економічний 

Механізми державного управління банківською, грошово-ва-

лютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною, податко-

вою, страховою діяльністю тощо. 

II Мотиваційний 

Сукупність командно-адміністративних та соціально-еко-

номічних стимулів, що спонукають державних службовців до 

високоефективної роботи. 

III Організаційний 

Об’єкти, суб’єкти державного управління, їхні цілі, завдання, 

функції, методи управління та організаційні структури, а та-

кож результат їхнього функціонування 

IV Політичний 
Механізми формування економічної, соціальної, фінансової, 

промислової політики тощо.  

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження 

 

На жаль, сьогодні, на сільських територіях в 

регіональних органах влади переважають тра-

диційні ієрархічні структури з рідкісним вкраплен-

ням ринкових механізмів. Переваги таких ор-

ганізаційних структур полягають у чіткому 

розподілі функцій та ієрархічної співпідпорядкова-

ності всіх ланок управління, упорядкованості си-

стеми правил і стандартів, що визначають 

функціонування органів управління. Недоліки ви-

ражаються в жорсткій обумовленості поведінки, 

труднощах організації взаємозв’язків усередині ор-

ганізації і нездатності до швидких нововведень 

[15].  

 Ефективність управління сучасними сільсь-

кими територіями значною мірою залежить від 

стратегії соціально-економічного розвитку 

регіону. У цьому контексті, інтеграція планів ста-

лого розвитку сільських територій в стратегію 

соціально-економічного розвитку держави поки не 

знаходять широкого практичного застосування. В 

результаті внутрішня міжрегіональна кооперація 

фактично відсутня, бюджетні кошти використову-

ються недостатньо ефективно. Державні цільові 

програми також не вирішують дану задачу. Багато 

українських вчених визнають, що в Україні в 

цілому втрачена культура планування викори-

стання території [1; 21]. 

Для забезпечення стійкого розвитку сільських 

територій необхідно розробити регіональні про-

грами, узгоджуючи їх із розвитком окремого насе-

леного пункту (рис. 6).  

 
Рис. 6. Державна фінансова підтримка місцевого та регіонального розвитку у 2019 році 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

Регіони повинні мати детально опрацьований 

документ – що, де і яким чином буде розвиватися, 

за рахунок чого і що матиме з цього конкретна 

сільська територія. Повинно бути враховано при-

родні особливості (наявність місцевих ресурсів, 

можливість організувати оздоровлення людей, 

відпочинок, використання території для інших, ко-

рисних для суспільства цілей). На рис. 7 наведена 

інформація щодо освоєння коштів за рахунок Дер-

жавної фінансової підтримки місцевого та регіо-

нального розвитку в Україні.  
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Рис. 7. Державна фінансова підтримка місцевого та регіонального розвитку у період 2014-2019 рр. 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

Сучасний стан управління розвитком сільсь-

ких територій потребує суттєвого підвищення ролі 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства й Міністерства розвитку 

громад та територій. АПК та розвиток сільських те-

риторій є взаємозалежні категорії. Адже ефективне 

використання ресурсного потенціалу є запорукою 

добробуту сільського населення. Значний вплив на 

фінансове забезпечення аграрних підприємств 

відіграють регіональні органи влади з питань 

надання кредитів, укладання лізингових угод та 

інше. Крім того, варто розглянути механізм іпотеч-

ного кредитування сільськогосподарських товаро-

виробників.  

Як зазначає Г.М. Калетнік, іпотечне кредиту-

вання є перспективним напрямом і потужним дже-

релом залучення фінансових ресурсів у сільсько-

господарське виробництво, що стане рушійною си-

лою ефективного управління розвитком сільських 

територій. Результативно діючий іпотечний ме-

ханізм повинен стати важелем і стимулюючим чин-

ником фінансового й економічного зростання агро-

промислового комплексу України, забезпечуючи 

при цьому соціальний розвиток сільських тери-

торій [6].  

В свою чергу, ефективність управління розвит-

ком сільських територій повинно базуватись на 

принципах приватно-державного партнерства. Таке 

поєднання є основою сталого розвитку сільських 

територій. В умовах децентралізації ключову роль 

управлінця на сільських територіях здійснює Ста-

роста (рис.8). Староста - це лідер, якому громада 

села виказала підтримку. Він - нова посадова особа 

місцевого самоврядування, нова інституція, ство-

рена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в об’єд-

наних територіальних громадах були належним чи-

ном представлені. Щоб соціальні, побутові та інші 

потреби мешканців села були задоволені. Щоб про-

блеми місцевого значення вирішувалися швидко, 

відкрито, зрозуміло. Староста наділений низкою 

повноважень, визначених Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (стаття 54-1) 

[14]. Староста також може бути уповноважений ра-

дою ОТГ чи її виконавчим комітетом на здійснення 

інших повноважень, які передбачені іншими зако-

нами. 
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Рис. 8. Інститут старост в обєднаних територіальних громадах України 

Джерело: сформовано на основі [14] 

 

Управління передбачає визначення чітких 

орієнтирів, як стосовно бажаного соціально-еко-

номічного стану, так і методів (засобів) його досяг-

нення. Подолання проблем, що склалися у сільсь-

когосподарській галузі, вимагає безпосереднього 

втручання держави шляхом фінансування конкрет-

них цільових програм соціального розвитку села 

[21]. 

Політика розвитку сільських територій скла-

дається із трьох великих частин: підтримка сільсь-

когосподарських виробників, захист довкілля, 

підтримка комплексних проектів розвитку сільсь-

кої інфраструктури. В Україні за останні роки, коли 

відбувалось переосмислення державної регіональ-

ної політики на основі кращого європейського до-

свіду, політика розвитку сільських територій була 

визначена фактично частиною політики регіональ-

ного розвитку. Крім того наукова спільнота виділяє 

базові умови розвитку сільських територій, які є за-

порукою ефективного їх зростання (рис. 9). 

 
Рис. 9. Основні умови розвитку сільських територій 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

Також важливе значення має регулювання гос-

подарських потреб у відповідності з можливостями 

природного середовища; максимальне забезпе-

чення сільських територій власними ресурсами 

шляхом їх найбільш раціонального і комплексного 

використання. Основним є раціональне впро-

вадження всіх досягнень науково-технічного про-

гресу у виробничу діяльність, що не допускає або 

зводять до мінімуму виснаження і деградацію ре-

сурсів, особливо земельних [4; 18]. Розвиток і роз-

міщенням виробництва з врахуванням природних 

умов і ресурсних можливостей кожного регіону, їх 

охорона і найбільш раціональне використання 

належать також до основоположних принципів 

управління сільськими територіями (рис. 10).  

Базові умови розвитку сільських територій 

Повноцінний інститут місцевого 

самоврядування на селі. 

Потенціал самої території (виробничий, 

у т. ч. сільськогосподарський, туристич-

ний тощо). 

Відповідна інфраструктура 

(соціальна та інженерна). 

Дієві державні та регіональні 

програми сільського розвитку. 

Сприятливі умови для розвитку 

підприємництва. 

Кваліфіковані кадри для сільськогосподарсь-

кого виробництва, освіти, медицини, сфери 

послуг і т.д. 
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Рис. 10. Джерела фінансування розвитку сільських територій 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження 

 

Управління людським та трудоресурсним по-

тенціалом є складовою частиною комплексного 

управління сільськими територіями. Від кількості 

трудових ресурсів, їх розміщення, статевого і віко-

вого складу, залежить рівень працезабезпеченості 

сільської економіки [8]. Працезабезпечені сільські 

території мають можливість більш інтенсивно ро-

звивати й диверсифікувати свою економіку.  

Відзначимо, що підсистему управління та ор-

ганізації сільських територій формують: сільські та 

селищні ради, сільські громади, органи управління 

об’єктів виробничо- та соціально-економічної 

діяльності, представництва громадських суспільно-

економічних, соціальних та екологічних ор-

ганізацій, асоціацій, фондів. Центрами організації 

сільських територій виступають села та селища (з 

розміщеними в них сільськими та селищними ра-

дами), населені пункти, які їм підпорядковуються, 

окремі фермерські поселення, сучасні ОТГ. Безпо-

середній управлінський вплив на розвиток сільсь-

ких територій здійснюють районі та обласні органи 

місцевого самоврядування та в загальнодержав-

ному масштабі – органи державної влади, які базу-

ються на дотриманні чітких принципів (рис. 11) 

[17]. 

 

 
Рис. 11. Принципи управління розвитком сільських територій 

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

На державному рівні для забезпечення 

стабілізації та соціально- економічного розвитку 

сільських територій вже реалізується велика кіль-

кість заходів. Але ситуація в цій сфері залишається 

складною. Не вирішено низку питань, зокрема 

соціальні проблемні питання: безробіття, бідність 

та вимушена трудова міграція, занепад соціальної 

інфраструктури, демографічна криза та деградація 

сільської поселенської мережі тощо [3; 20].  

Важливим компонентом стратегії України в 

межах Державної цільової програми сталого ро-

звитку сільських територій на період до 2020 р. є 

реформа врядування з очевидними пріоритетними 

завданнями (табл. 5) [16]. 

  

Місцевий 

бюджет 

Сільська територія (сільська рада), ОТГ 

Фонд розвитку сільських територій 

Суб’єкти господа-

рювання 

Державний бюд-

жет 

Громадські ор-

ганізації 

Територіальна 

громада 

ІІ Бережливе ставлення до ресурсів, максимальне використання природних 

умов для фізичного, розумового і естетичного розвитку населення України, а 

природних ресурсів – для постійного нарощування виробництва і збільшення 

матеріальних благ. 

І Пізнання і всестороннє використання в господарській практиці об'єктив-

них законів природи, діалектичної єдності всіх її елементів, взаємозв'язку і 

взаємообумовленості всіх процесів, які відбуваються в біосфері. 

Принципи управління розвитком 

сільських територій 
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Таблиця 5  

Стратегічні завдання програми сталого розвитку сільських територій 

Перелік пріоритетних завдань 

I II III IV V 

Проведення 

антикоруп-

ційної ре-

форми, су-

дової ре-

форми і 

реформи пра-

воохоронної 

системи; 

Реформування 

системи управ-

ління державними 

фінансами, зо-

крема шляхом 

підвищення прозо-

рості та ефектив-

ності розподілу та 

витрачання їх; 

Забезпечення 

максимальної 

прозорості про-

цесу державних 

закупівель 

згідно з загаль-

ними принци-

пами конкурен-

ції; 

Відхід від централізова-

ної моделі управління 

шляхом: забезпечення 

спроможності місцевого 

самоврядування; застосу-

вання принципів суб-

сидіарності та фінансової 

самодостатності місце-

вого самоврядування; 

Побудова ефек-

тивної системи 

територіальної 

організації влади 

в Україні згідно з 

положеннями Єв-

ропейської хартії 

місцевого са-

моврядування.  

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження  

 

Процес ефективного управління доцільно фор-

мувати на основi вдосконалення мiжбюджетних 

стосункiв, здiйснення монiторингу соцiально-еко-

номiчного розвитку сiльських територiй, розроб-

лення й реалiзацiї генеральних планiв розвитку 

сiльських територiй. 

Ефективний розвиток сільських територій у 

країнах Європи грунтується на Концепції «Розумна 

спеціалізація», яка була сформульована експерт-

ною групою Європейської Комісії «Знання для зро-

стання» як стратегія інноваційного розвитку 

регіонів, що передбачає найбільш ефективне вико-

ристання їхніх особливостей, розвиток конкурент-

них переваг. Розумна спеціалізація поєднує проми-

слову, інноваційну та освітню політику, спрямо-

вану на те, щоб вибрати обмежену кількість 

пріоритетних областей для інвестицій у межах 

регіону [19; 22], орієнтуючись на його сильні сто-

рони та порівняльні переваги.  

Перед розробниками концепції стояло зав-

дання розповсюджувати державні інвестиції на 

знання та інновації. Підтримка дослідницької 

діяльності бізнесу в таких сферах, як біотехнології, 

нанотехнології, з боку державних і, зокрема, регіо-

нальних влад повинна була доповнити інші вироб-

ничі сфери для розкриття внутрішнього потенціалу 

та отримання переваг уже на міжнародному ринку. 

Таким чином, «Розумна спеціалізація» являє собою 

концепцію політики економічного зростання, що 

розвивається за рахунок інновацій. 

Використовуючи Європейський досвід, 

сьогодні Україні також потрібно перейти від моделі 

розвитку, у якій конкурентні переваги зумовлено 

переважно використанням природних ресурсів, до 

інноваційної моделі, пріоритетами якої є техно-

логічний рівень, кваліфікована робоча сила, еко-

номія енергії та інших видів природних ресурсів і 

новаторський стиль управління. За такої економіч-

ної моделі підґрунтям зростання є «інтелект», а не 

сировина, що є найкращим способом забезпечити 

підвищення продуктивності праці в усіх сферах 

економічної діяльності. Для України це означає 

упровадження нових технологій не тільки з метою 

максимального збільшення доданої вартості у про-

мисловості та сільському господарстві, а й також 

для модернізації транспорту і розвитку сфери по-

слуг. Така модель також потребує масштабних ін-

вестицій в інфраструктуру, передусім у дорожню, 

та підтримки мікро-, малого і середнього бізнесу. 

Тільки такий наукоємний та екологічно безпечний 

характер зростання надасть змогу протидіяти 

викликам безробіття, зокрема молодіжного, нестачі 

ресурсів і політичним негараздам. Створення мож-

ливостей легального працевлаштування з гідною 

оплатою та умовами праці не тільки забезпечить 

зменшення масштабів бідності та зниження нерів-

ності в суспільстві, а й стане важливим чинником 

соціальної інтеграції [12; 20]. Необхідною переду-

мовою такого економічного піднесення є стабіль-

ність бізнес-середовища.  

Відродження сільських територій має стати до-

слідження розвитку аграрних і неаграрних видів 

діяльності, спроможних створити необхідну фінан-

сову базу для серйозних соціально-економічних 

трансформацій на селі з метою забезпечення належ-

них умов проживання населення.  
Висновки. Стан та перспективи розвитку 

сільських територій залежать передусім від рівня 
економічного розвитку країни. Сільські території є 
надзвичайно складним об'єктом управлінського 
впливу. В управлінні сільських територій треба 
враховувати, що досягнення високого рівня життя 
населення є основною метою економічного ро-
звитку сільських територій. Тому, запорукою ефек-
тивного управління розвитком сільських територій 
і АПК є професійне кадрове забезпечення, необ-
хідність активізації інноваційної діяльності, раціо-
нальне впровадження досягнень науково-техніч-
ного прогресу у виробничу діяльність, дієвість дер-
жавних та регіональних програм сільського 
розвитку. 
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Анотація 

У статті розглянуто нормативно-правове забезпечення аудиту в контексті реформування аудиторської 

діяльності в Україні, що пов’язано із прийняттям Закону України «Про аудит фінансової звітності та ау-

диторську діяльність» від 21.12.2017 року, норми якого спрямовані на приведення вимог вітчизняного за-

конодавства у сфері незалежного аудиту до вимог ЄС. Досліджено стан аудиторської діяльності в Україні 

в частині кількості суб’єктів аудиту а також кількості, видової структури та вартості наданих аудиторських 

послуг. 

Досліджено, що аудиторська діяльність у сфері незалежного фінансового контролю регулюється Го-

сподарським кодексом України, Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-

ність», Міжнародними стандартами аудиту та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-право-

вими актами, які можна класифікувати за п’ятьма рівнями. Перший рівень: Господарський кодекс України; 

другий рівень: Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; третій рівень: 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 

Кодекс етики професійних бухгалтерів; четвертий рівень: Положення, що прийняті Органом суспільного 

нагляду, Аудиторською палатою України, інші законодавчі акти, що регулюють проведення аудиту; 

п’ятий рівень: внутрішньофірмові стандарти аудиту. 

Виділено труднощі, з якими зіткнулися аудитори у зв’язку прийняттям нового Закону, як от: впрова-

дження суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, підвищені вимоги до атестації аудиторів та кад-

рового забезпечення діяльності аудиторської фірми, необхідність страхування відповідальності перед тре-

тіми особами, встановлення пакету додаткової звітності за результатами обов’язкового аудиту, однак вва-

жаємо, що такі заходи є необхідними для підвищення якості аудиторських послуг, міжнародного визнання 

результатів вітчизняного аудиту, зростання довіри до аудитора та підвищення престижу аудиторської про-

фесії загалом. 

Як висновок, систему регулювання аудиторської діяльності в Україні можна назвати змішаною, оскі-

льки поряд із державним регулюванням аудиту, що реалізується через Орган суспільного нагляду і полягає 

у встановленні державою порядку та правил здійснення аудиторської діяльності, діють також незалежні 

професійні організації аудиторів, які захищають права та інтереси аудиторів а також удосконалюють ау-

диторську діяльність відповідно до законодавчих норм. 

Abstract 

The article deals with the legal support of the audit in the context of reforming the audit activity in Ukraine, 

which is related to the adoption of the Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Auditing" of 

21.12.2017, the rules of which are aimed at bringing the requirements of national legislation in the field of inde-

pendent audit to EU requirements. The state of audit activity in Ukraine is investigated in terms of the number of 

audited entities, as well as the number, type of structure and cost of audit services provided. 

It has been researched that the audit activity in the field of independent financial control is regulated by the 

Economic Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Auditing", International 

Standards on Auditing and other regulatory acts adopted thereunder, which can be classified into five levels. First 

level: Economic Code of Ukraine; second level: Law of Ukraine “On Audit of Financial Statements and Audit 

activity"; Level 3: International Standards on Quality Control, Audit, Review, Other Assurance and Related Ser-

vices, Code of Ethics for Professional Accountants; fourth level: Provisions adopted by the Public oversight body, 

the Audit Chamber of Ukraine, other legislative acts governing the audit; Fifth Level: Internal Audit Standards. 

The difficulties encountered by the auditors in adopting the new Law are highlighted, such as: introduction 

of public oversight of auditing activities, increased requirements for auditor certification and staffing of the audit 

firm, the need for third party liability insurance, the establishment of an additional reporting package statutory 

audit, however, we believe that such measures are necessary to improve the quality of audit services, the interna-

tional recognition of the results of national audit, increasing the credibility of the auditor and increasing the prestige 

of the audit profession as a whole. 

In conclusion, the system of regulation of audit activity in Ukraine can be called mixed, since in addition to 

the state regulation of audit, which is implemented through the Public oversight body and is to establish a state 

procedure and rules for auditing, there are also independent professional organizations of auditors who protect the 

rights and interests auditors and improve audit activities in accordance with the law. 

Ключові слова: аудит, нормативно-правове забезпечення, Міжнародні стандарти аудиту, Кодекс 

етики професійних бухгалтерів, внутрішньофірмові стандарти аудиту. 

Keywords: audit, regulatory support, International Standards on Auditing, Code of Ethics for Professional 

Accountants, Intercompany Auditing Standards. 

 

Постановка проблеми. Законодавче забезпе-

чення незалежного аудиту в Україні відбулося ще у 

1993 році із прийняттям Закону «Про аудиторську 

діяльність». З того часу вітчизняний аудит пройшов 

шлях становлення та розвитку і в умовах сього-

дення є важливим і незамінним учасником економі-

чних процесів, що відбуваються в Україні.  

В умовах інтеграції України до Євросоюзу ви-

никає потреба наближення норм вітчизняного зако-

нодавства до законодавства ЄС, що впливає на ре-

гулювання та організацію незалежного аудиту як 

гаранта достовірності фінансової звітності 

суб’єктів господарювання. Внаслідок змін норма-
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тивного забезпечення фінансового обліку та ауди-

торської діяльності, поступово збільшується кіль-

кість підприємств, які підлягають обов’язковому 

щорічному аудиту фінансової звітності, а поряд із 

цим – підвищення критеріїв відбору суб’єктів ауди-

торської діяльності, які матимуть право надавати 

послуги з обов’язкового аудиту. Усі ці зміни є не-

обхідністю сьогодення та принциповою позицією 

аудиторської спільноти України – спрямувати усі 

зусилля для підвищення довіри до результатів ро-

боти аудитора а також позиціонування високого 

престижу аудиторської професії [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Суттєвий внесок у дослідження наукових та прак-

тичних аспектів нормативно-правового регулю-

вання незалежного аудиту здійснили науковці: Бо-

ндар В.П. [2], Гуцаленко О.О. [1], Подолянчук О.А. 

[3], Редько О.Ю. [4], Фабіянська В.Ю. [1] та інші. 

О.Ю. Редько, досліджуючи новели законодав-

чого регулювання аудиту в Україні, вважає, що но-

вий Закон має певні невизначеності, які досить сут-

тєво можуть вплинути на вітчизняну аудиторську 

практику. Перш за все, це стосується вимог до фі-

нансової звітності та аудиторського висновку. Між-

народні стандарти аудиту (МСА) в усьому світі но-

сять скоріше рекомендаційний, ніж директивний 

характер. В Україні ж МСА до цього часу розуміли 

як “істину в останній інстанції”. Великою, на пог-

ляд науковця, помилкою, є відсутність посилань у 

Законі на право аудитора мати власне професійне 

судження. Хоча це право більше 200 разів згаду-

ється у тексті МСА, проте його відсутність у Законі 

залишає можливість для суб’єктивного підходу до 

аудиторської практики при контролі якості ауди-

торських послуг [4]. 

О.А. Подолянчук регулювання аудиторської 

діяльності в Україні поділяє на три рівні: державне 

регулювання, професійне регулювання і внутрішнє 

регулювання а також доходить висновку, що Укра-

їна ще перебуває ще на шляху становлення та роз-

витку аудиторської діяльності. Аналіз державного 

регулювання інституту аудиту свідчить про пос-

тійне вдосконалення нормативно-правових актів, 

що підвищує рівень теоретичних, організаційних, 

методологічних та методичних аспектів аудиту та 

аудиторської діяльності [3]. 

В.П. Бондар вважає, що у відповідності до сту-

пеня державного втручання та контролю за функці-

онуванням суб’єктів аудиторської діяльності (висо-

кого, середнього та низького) можна виділити від-

повідно три моделі організації та регулювання 

аудиторської діяльності: жорстку, змішану та 

м’яку. Найбільш ефективною системою регулю-

вання аудиторської діяльності є змішана. Її ефекти-

вність ґрунтується на тому, що така система дозво-

ляє одночасно враховувати та захищати інтереси 

держави, зовнішніх користувачів, а також суб’єктів 

аудиторської діяльності. Держава, з одного боку, 

встановлює порядок та правила здійснення ауди-

торської діяльності, забезпечуючи виконання своїх 

функцій перед суспільством. Незалежні професійні 

організації захищають права та інтереси своїх чле-

нів – аудиторів, а також розробляють шляхи розви-

тку та покращання аудиторської діяльності відпо-

відно до законодавства [2]. 

Однак, незважаючи на численні дослідження 

вчених-економістів щодо регулювання аудиту, но-

вітні вимоги законодавства в контексті наближення 

до вимог ЄС, потреби користувачів фінансової зві-

тності, в тому числі регуляторних органів, вимага-

ють від науковців подальших напрацювань щодо 

удосконалення нормативно-правового забезпе-

чення незалежного аудиту в Україні. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

дослідження особливостей нормативно-правового 

забезпечення незалежного аудиту в умовах рефор-

мування аудиторської діяльності в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З 

01.09.2017 року набрала чинності Угода про асоці-

ацію між Україною, з однієї сторони, та Європейсь-

ким Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з ін-

шої сторони (далі - Угода) [5]. Відповідно до статті 

387 Угоди, обидві сторони, визнаючи важливість 

комплексного застосування ефективних правил та 

методики у сферах законодавства щодо заснування 

та діяльності компаній, корпоративного управ-

ління, а також щодо бухгалтерського обліку та ау-

диту, з метою створення повноцінно функціоную-

чої ринкової економіки та задля стимулювання то-

ргівлі, домовилися вести співробітництво: 

1) з питань захисту прав акціонерів, кредиторів 

та інших заінтересованих сторін відповідно до ви-

мог ЄС; 

2) щодо впровадження на національному рівні 

відповідних міжнародних стандартів та поступо-

вого наближення до права ЄС у сфері бухгалтер-

ського обліку та аудиту; 

3) з питань подальшого розвитку політики ко-

рпоративного управління відповідно до міжнарод-

них стандартів, а також поступового наближення 

до правил та рекомендацій ЄС [5]. 

При цьому Україна має спрямовувати свою ді-

яльність на обмін інформацією та досвідом із ЄС 

щодо існуючих систем та відповідних нововведень 

у вищезазначених сферах. 

Отже, українське законодавство у галузі бухга-

лтерського обліку та незалежного аудиту має бути 

максимально наближене до європейського законо-

давства. Тому, з метою трансформації вітчизняного 

нормативно-правового забезпечення щодо ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності а також підтвердження її достовірності не-

залежною думкою аудитора, в Україні були 

прийняті нові законодавчі документи: 

1) Закон України “Про внесення змін до Закону 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” (щодо удосконалення деяких 

положень)” від 05.10.2017 № 2164-XIII [6]; 

2) Закон України “Про аудит фінансової звіт-

ності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 р. № 

2258-VIII [7]. 

О.А. Подолянчук наступним чином трактує 

зміст категорії «нормативно-правове забезпечення 

аудиторської діяльності»: 
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- нормативно-правове регулювання аудиторсь-

кої діяльності – це здійснюваний державою та про-

фесійними громадськими організаціями механізм 

реалізації права на поведінку та діяльність 

суб’єктів аудиторської діяльності; 

- нормативно правове забезпечення – комплекс 

юридичних норм та правил поведінки, які визнача-

ють права і обов’язки учасників аудиторської пере-

вірки та забезпечують виконання ними мети і за-

вдань аудиту; 

- державне регулювання аудиту – це сукуп-

ність законів та підзаконних актів, які визначають 

нормативно-правове регулювання аудиторської ді-

яльності та забезпечують досягнення мети і вико-

нання завдань аудиту [3]. 

Аудиторська діяльність у сфері незалежного 

фінансового контролю регулюється Господарським 

кодексом України, Законом України «Про аудит фі-

нансової звітності та аудиторську діяльність», Між-

народними стандартами аудиту та іншими прийня-

тими відповідно до них нормативно-правовими ак-

тами, які можна класифікувати за наступними 

рівнями (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рівні нормативно-правового регулювання незалежного аудиту в Україні 

Рівень регу-

лювання 

Документ 

(група документів) 
Характеристика 

І рівень 
Господарський ко-

декс України [8] 

Оскільки аудиторська діяльність є видом підприємницької ді-

яльності, відповідно, у ст. 362 Господарського кодексу Укра-

їни визначено, що аудиторська діяльність - це незалежна про-

фесійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяль-

ності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг 

ІІ рівень 

Закон України «Про 

аудит фінансової звіт-

ності та аудиторську 

діяльність» [7] 

Визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійс-

нення аудиторської діяльності в Україні, врегульовує відно-

сини, що виникають при її здійсненні, та приводить норми на-

ціонального законодавства у сфері аудиторської діяльності у 

відповідність із законодавством Європейського Союзу 

ІІІ рівень 

Міжнародні станда-

рти контролю якості, 

аудиту, огляду, ін-

шого надання впевне-

ності та супутніх пос-

луг [9]; 

Кодекс етики профе-

сійних бухгалтерів 

[10] 

Аудиторські стандарти формують єдині базові нормативні ви-

моги до якості й надійності аудиту, що забезпечують за дотри-

мання певного рівня гарантії результатів перевірки. Мірою 

зміни економічної ситуації в країні стандарти можуть періо-

дично переглядатися. На базі стандартів аудиту формуються 

навчальні програми для підготовки аудиторів та єдині вимоги 

щодо проведення кваліфікаційних іспитів для атестації ауди-

торів. 

Стандарти аудиту визначають загальний підхід до проведення 

аудиту, масштаб аудиторської перевірки, види звітів аудито-

рів, питання методології, базові принципи професійної етики, 

яких мають дотримуватися всі суб'єкти аудиторської діяльно-

сті 

ІV рівень 

Положення, що 

прийняті Органом су-

спільного нагляду, 

Аудиторською пала-

тою  

України, інші законо-

давчі акти, що регу-

люють проведення 

аудиту 

Цей рівень утворюють документи з професійного регулю-

вання аудиторської діяльності, що покладено на Орган суспі-

льного нагляду, Аудиторську палату України. Метою їхньої 

діяльності є забезпечення високої якості аудиторської діяль-

ності та захист інтересів суб’єктів аудиту. Такі документи ви-

значають також відповідальність аудитора за неналежну як-

ість надання аудиторських послуг 

V рівень 
Внутрішньофірмові 

стандарти аудиту 

Внутрішньофірмові стандарти аудиту (ВСА) - це сукупність 

принципів, методів, прийомів і способів, що використову-

ються аудиторською фірмою при наданні аудиторських пос-

луг, підготовці документації, виходячи із встановлених пра-

вил та особливостей діяльності аудиторської фірми 

Джерело: сформовано авторами 

 

Другий рівень регулювання аудиторської 

діяльності становить Закон України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 р. № 2258-VIII [7], який набрав чинності 

з 1 січня 2018 року та вступив в дію з 1 жовтня 2018 

року. Закон визначає правові засади аудиту фінан-

сової звітності, здійснення аудиторської діяльності 

в Україні, врегульовує відносини, що виникають 

при її здійсненні, та приводить норми національ-

ного законодавства у сфері аудиторської діяльності 

у відповідність із законодавством Європейського 

Союзу. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=436-15
http://zakon.nau.ua/doc/?code=436-15
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Вважаємо, що реалізація Закону дозволить га-

рмонізувати національне законодавство у сфері ау-

диту фінансової звітності й аудиторської діяльності 

із законодавством Європейського Союзу у відпо-

відній сфері, сприятиме розвитку аудиторської дія-

льності в Україні, а також забезпечить покращення 

інвестиційної привабливості національної еконо-

міки. 

Наведемо у табл. 2 структуру Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську ді-

яльність» 

Таблиця 2 

Структура Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

 від 21.12.2017 р. № 2258-VIII 

Розділ  Назва розділу, статті розділу 

Розділ І  Загальні положення (ст. 1-12) 

Розділ ІІ Професійні стандарти та аудиторський звіт (ст. 13-14) 

Розділ ІІІ Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю (ст. 15-18) 

Розділ ІV Атестація аудиторів (ст. 19) 

Розділ V Реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (ст. 20-22) 

Розділ VI 
Особливості проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять су-

спільний інтерес (ст. 23-39) 

Розділ VII Забезпечення якості аудиторських послуг (ст. 40-41) 

Розділ VIII Професійна відповідальність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (ст. 42-45) 

Розділ IX Професійне самоврядування аудиторів (ст. 46-52) 

Розділ X Прикінцеві та перехідні положення 

Джерело: узагальнено авторами на основі [7] 

 

Згідно із Законом, створено Орган суспільного 

нагляду (складається з Ради нагляду за аудиторсь-

кою діяльністю та Інспекції із забезпечення якості), 

який здійснює контроль за якістю аудиторських по-

слуг, що надаються підприємствам, які становлять 

суспільний інтерес. 

Крім того, норми Закону містять підвищені ви-

моги до аудиторів, що надаватимуть послуги підп-

риємствам, які становлять суспільний інтерес, з ме-

тою позабюджетного фінансування діяльності із за-

безпечення якості аудиторських послуг 

запроваджується механізм фінансування діяльності 

Органу суспільного нагляду та Аудиторської па-

лати України, який передбачає сплату фіксованого 

внеску та змінної складової за договорами обов’яз-

кового аудиту. 

Законом також встановлюється новий порядок 

атестації аудиторів, для забезпечення гарантій ви-

сокого рівня їх знань; запроваджується механізм 

страхування професійної відповідальності аудито-

рів перед третіми особами. 

Відповідно до норм Закону, Аудиторська па-

лата України функціонує як професійна самоврядна 

організація, яка забезпечує реалізацію значної час-

тки функцій з регулювання професійної діяльності 

аудиторів. Також створено єдиний реєстр аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності, у зв’язку з чим 

буде зменшено витрати аудиторських компаній на 

навчання та сертифікацію в різних регуляторних 

органах. 

Відповідно до Закону України «Про аудит фі-

нансової звітності та аудиторську діяльність», ау-

дит фінансової звітності — аудиторська послуга з 

перевірки даних бухгалтерського обліку і показни-

ків фінансової звітності та консолідованої фінансо-

вої звітності юридичної особи, або представництва 

іноземного суб’єкта господарювання, або іншого 

суб’єкта, який подає фінансову звітність та консо-

лідовану фінансову звітність групи, з метою висло-

влення незалежної думки аудитора про її відповід-

ність в усіх суттєвих аспектах вимогам національ-

них положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

міжнародних стандартів фінансової звітності або 

іншим вимогам [7] 

Третій рівень становлять, першою чергою ста-

ндарти аудиту та етики, що приймаються Аудитор-

ською палатою України як національні. Стандарти 

встановлюють мінімальний рівень виконання та 

якості виконання аудиторських послуг. Аудитор-

ські стандарти мають бути незмінними незалежно 

від спектра діяльності. 

На підставі рішення Аудиторської палати Ук-

раїни «Про порядок застосування в Україні Станда-

ртів аудиту та етики Міжнародної федерації бухга-

лтерів від 18.04.2003 року № 122/2 в Україні в яко-

сті Національних стандартів аудиту застосовують 

Міжнародні стандарти аудиту та етики, а від 

01.01.2006 року — Міжнародні стандарти аудиту, 

надання впевненості та етики (видання 2006 року)., 

від 2013 року – Міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг; від 2014 року – Міжнародні ста-

ндарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого на-

дання впевненості та супутніх послуг. На даний мо-

мент діють Міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та су-

путніх послуг 2016-2017 рр. [9]. 

Розроблення Міжнародних професійних стан-

дартів (у т.ч. аудиту, фінансової звітності, надання 

впевненості) Кодексу етики забезпечує Міжнаро-

дна федерація бухгалтерів (далі - МФБ). 

МФБ це всесвітня організація бухгалтерів про-

фесіоналів, заснована 1977 року, що нині налічує 

163 організації-члена з усього світу й охоплює по-

над 2,5 мільйона професійних бухгалтерів-практи-

ків. 
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Розробкою міжнародних стандартів аудиту та 

надання впевненості займається Рада з міжнарод-

них стандартів аудиту та надання впевненості (далі 

- РМСАНВ) МФБ, а розробленням Кодексу етики 

професійних бухгалтерів - Рада з міжнародних ста-

ндартів етики для бухгалтерів МФБ (раніше - Комі-

тет з питань етики). 

Стандарти РМСАНВ регулюють виконання за-

вдань з аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг, які здійснюються відповідно до 

Міжнародних стандартів. Вони не мають переваж-

ної сили над національними законодавчими чи но-

рмативними документами, які регулюють аудит іс-

торичних фінансових звітів або завдань з надання 

впевненості щодо іншої інформації у конкретній 

країні та яких необхідно дотримуватися відповідно 

до національних стандартів цієї країни. Якщо наці-

ональні законодавчі чи нормативні документи від-

різняються від стандартів РМСАНВ або суперечать 

ним у певному питанні, завдання, яке виконується 

відповідно до національних вимог, буде автомати-

чно вважатись таким, що не відповідає стандартам 

РМСАНВ. Професійний бухгалтер не повинен зая-

вляти, що його робота відповідає стандартам 

РМСАНВ, якщо він не повністю виконав вимоги 

всіх тих стандартів, що стосуються конкретного за-

вдання [9]. 

Аудиторські стандарти формують єдині базові 

нормативні вимоги до якості й надійності аудиту, 

що забезпечують за дотримання певного рівня гара-

нтії результатів перевірки. Мірою зміни економіч-

ної ситуації в країні стандарти можуть періодично 

переглядатися. На базі стандартів аудиту форму-

ються навчальні програми для підготовки аудито-

рів та єдині вимоги щодо проведення кваліфікацій-

них іспитів для атестації аудиторів. 

Стандарти аудиту визначають загальний під-

хід до проведення аудиту, масштаб аудиторської 

перевірки, форми висловлення аудиторської думки 

у звіті аудитора, питання методології, базові прин-

ципи, яких мають дотримуватися всі суб'єкти ауди-

торської діяльності. 

Міжнародні стандарти аудиту (далі - МСА) 

охоплюють всі види аудиторських послуг, що нада-

ються клієнтам суб’єктами аудиторської діяльно-

сті, і містять такі нормативні документи: 

- Міжнародну концептуальну основу завдань з 

надання впевненості (МКОЗНВ); 

- Міжнародні стандарти контролю якості 

(МСКЯ); 

- Міжнародні стандарти аудиту (МСА); 

- Міжнародні стандарти завдань з огляду 

(МСЗО); 

- Міжнародні стандарти завдань з надання впе-

вненості (МСЗНВ); 

- Міжнародні стандарти супутніх послуг 

(МССП); 

- Нотатки з міжнародної практики аудиту 

(НМПА), які в попередніх виданнях МСА мали на-

зву Положення з міжнародної практики аудиту 

(ПМПА). 

Як визначено Міжнародною федерацією бух-

галтерів, всі види аудиторських послуг поділя-

ються на дві групи: 

- послуги з надання впевненості; 

- супутні послуги. 

Характерною обов’язкової ознакою завдань з 

надання впевненості, визначеною Міжнародною 

концептуальною основою завдань з надання впев-

неності, яка є одним з нормативних документів, 

включеним до МСА, для їх прийняття і виконання 

(на відміну від інших видів аудиторських послуг) є 

такі умови (елементи): 

- тристоронні відносини, в яких бере участь ау-

дитор, сторона, відповідальна за підготовлену та 

подану для перевірки фінансову інформацію, ви-

значені користувачі останньої і результатів роботи 

аудитора; 

- прийнятний предмет перевірки; 

- належні критерії (контрольні показники); 

- достатні та прийнятні докази; 

- письмовий звіт аудитора у формі достатньої 

(обгрунтованої) або обмеженої впевненості з не мо-

дифікованою чи модифікованою формою вислов-

лення його думки. 

Міжнародні стандарти контролю якості необ-

хідно застосовувати при виконанні всіх без винятку 

аудиторських завдань усіма суб’єктами аудиторсь-

кої діяльності. Так, МСКЯ 1 «Контроль якості для 

фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 

звітності, а також інші завдання з надання впевне-

ності і супутні послуги» передбачає необхідність 

створення аудиторською фірмою системи конт-

ролю якості, яка охоплюватиме політику та проце-

дури стосовно кожного з таких елементів: 

- відповідальність керівництва за якість на 

фірмі; 

- відповідні етичні вимоги; 

- прийняття та продовження відносин з клієн-

тами і конкретних завдань; 

- людські ресурси; 

- виконання завдання; 

- моніторинг. 

Міжнародні стандарти аудиту, які безпосеред-

ньо розроблені для проведення аудиту фінансової 

звітності, можуть використовуватись також для ви-

конання завдань з аудиту іншої історичної фінансо-

вої інформації. Стандарти цього класу поділені на 

окремі групи (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Структура розділу «Аудити історичної фінансової інформації» Міжнародних стандартів контролю яко-

сті, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 

Групи стандар-

тів 
Характеристика Стандарти 

1 2 3 

МСА 200-299 

«Загальні прин-

ципи та відпові-

дальність» 

Стосуються розв’язання 

питань визначення зага-

льних цілей незалежного 

аудитора та проведення 

аудиту відповідно до 

МСА 

МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та про-

ведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту» 

МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту» 

МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітно-

сті» 

МСА 230 «Аудиторська документація» 

МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності» 

МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів 

під час аудиту фінансової звітності» 

МСА 260 (переглянутий) «Повідомлення інформації 

тим, кого наділено найвищими повноваженнями» 

МСА 265 «Повідомлення інформації про недоліки вну-

трішнього контролю тим, кого наділено найвищими по-

вноваженнями, та управлінському персоналу» 

МСА 300-499 

«Оцінка ризиків 

та дії у відповідь 

на оцінені ри-

зики» 

Стосуються розв’язання 

питань планування ау-

диту фінансової звітно-

сті; ідентифікації та оці-

нки ризиків суттєвих ви-

кривлень 

МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» 

МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання 

ризиків суттєвого викривлення через розуміння 

суб’єкта господарювання і його середовища» 

МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні ау-

диту» 

МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» 

МСА 402 «Положення щодо аудиту суб’єкта господа-

рювання, що користується послугами організації, що 

надає послуги» 

МСА 450 «Оцінювання викривлень, виявлених під час 

аудиту» 

МСА 500-599 

«Аудиторські до-

кази» 

Стосуються вирішення 

питань формування ау-

диторських доказів зага-

лом та аудиторських до-

казів щодо окремих 

об’єктів 

МСА 500 «Аудиторські докази» 

МСА 501 «Аудиторські докази – особливі положення 

щодо відібраних елементів» 

МСА 505 «Зовнішні підтвердження» 

МСА 510 «Перші завдання з аудиту – залишки на поча-

ток періоду» 

МСА 520 «Аналітичні процедури» 

МСА 530 «Аудиторська вибірка» 

МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облі-

кових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з 

ними розкриття інформації» 

МСА 550 «Пов’язані сторони» 

МСА 560 «Події після звітного періоду» 

МСА 570 (переглянутий) «Безперервність діяльності» 

МСА 580 «Письмові запевнення» 

МСА 600-699 

«Використання 

роботи інших фа-

хівців» 

Стосуються вирішення 

питань аудиту фінансо-

вої звітності групи 

суб’єктів господарю-

вання, використання ро-

боти внутрішніх аудито-

рів та роботи експерта 

МСА 600 «Особливі положення щодо аудитів фінансо-

вої звітності групи (включаючи роботу аудиторів ком-

понентів)» 

МСА 610 (переглянутий в 2013 р.) «Використання ро-

боти внутрішніх аудиторів» 

МСА 620 «Використання роботи експерта аудитора» 

МСА 700-799 

«Аудиторські ви-

сновки та звіту-

вання» 

Стосуються вирішення 

питання формування ау-

МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та скла-

дання звіту щодо фінансової звітності» 

МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових пи-

тань аудиту в звіті незалежного аудитора» 
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диторської думки та на-

дання звіту щодо фінан-

сової звітності 

МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті 

незалежного аудитора» 

МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного ауди-

тора» 

МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показ-

ники і порівняльна фінансова звітність» 

МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації» 

МСА 800-899 

«Спеціалізовані 

сфери» 

Стосуються розв’язання 

питань аудиту фінансо-

вої звітності, складеної 

відповідно до концепту-

альних засад спеціаль-

ного призначення 

МСА 800 (переглянутий) «Особливі положення – ау-

дити фінансової звітності, складеної відповідно до кон-

цептуальних основ спеціального призначення» 

МСА 805 «Особливі положення щодо аудитів окремих 

фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або 

статей фінансового звіту» 

МСА 810 (переглянутий) «Завдання зі звітування щодо 

узагальненої фінансової звітності» 

Джерело: сформовано авторами [9] 

 

Значення стандартів полягає в тому, що їх до-

тримання: забезпечує прийнятну якість аудиторсь-

кої перевірки; сприяє впровадженню в аудиторську 

практику нових наукових досягнень; допомагає ко-

ристувачам зрозуміти процес аудиторської переві-

рки; підвищує престиж професії; полегшує аудито-

рам ведення переговорів із клієнтами; забезпечує 

взаємозв'язок окремих елементів аудиторського 

процесу. 

Для врегулювання норм професійної етики в 

1996 році Американським інститутом дипломова-

них громадських бухгалтерів був розроблений Ко-

декс професійної етики. 

Кодекс етики професійних бухгалтерів (ауди-

торів) повинен слугувати основою етичних вимог 

(кодексів етики, детальних правил, рекомендацій, 

стандартів поведінки), які висуваються до профе-

сійних бухгалтерів (аудиторів) в кожній країні. 

Професійна етика визначає загальні приписи 

щодо ідеальних форм поведінки працівників відпо-

відних професій. Вони акцентують увагу на встано-

вленні правил діяльності та потребують високого 

рівня професіоналізму. 

В Україні рішенням АПУ від 18.04.2003 р. за-

проваджено в дію Кодекс етики професійних бух-

галтерів Міжнародної федерації бухгалтерів 

(остання редакція від 2012 року) [10]. Головним за-

вданням цього документу є встановлення етичних 

вимог для аудиторів-практиків з метою забезпе-

чення гарантії високої якості їхньої роботи та задо-

волення інтересів суспільства та держави. Він за-

проваджує фундаментальні принципи етики та пра-

вила надання аудиторських послуг, які є обов'язко-

вими для виконання усіма аудиторами.  

Кодекс етики професійних бухгалтерів затвер-

джує Рада з Міжнародних стандартів етики бухгал-

терів, що працює при Міжнародній федерації бух-

галтерів. Переглядають його кожних п’ять років. 

Рада з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів 

відповідає за актуальність Кодексу етики професій-

них бухгалтерів та його відповідність сучасним ви-

могам. Оновлена версія Кодексу етики професій-

них бухгалтерів (далі – Кодекс, Кодекс етики), зок-

рема Міжнародні стандарти незалежності, набрала 

чинності 15 червня 2019 року. 

Головні зауваження, які висували користувачі 

попередньої версії документа та їхні клієнти, зводи-

лися до його нечіткої структури, складної навігації 

та труднощів з оперативним пошуком потрібної ін-

формації. 

Тематичні складові нового Кодексу більш уза-

гальнені і містять розгорнуті настанови для профе-

сійних бухгалтерів та аудиторів щодо підготовки й 

надання інформації в ситуаціях з високим ризиком 

порушення фундаментальних принципів етики. Та-

кож у Кодексі уточнено, що за певних умов такими 

настановами можуть скористатися професійні бух-

галтери та аудитори, що працюють із громадськими 

організаціями. Отже, відтепер Кодекс містить кон-

кретні рекомендації щодо дій бухгалтера та ауди-

тора, а знайти їх стало набагато простіше. Узагаль-

нимо головні зміни Кодексу етики професійних бу-

хгалтерів в табл. 4. 
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Таблиця 4 

Найважливіші зміни Кодексу етики професійних бухгалтерів редакції 2018 року  

порівняно із редакцією 2012 року 

Зміни, внесені 

новою редак-

цією Кодексу 

Характеристика 

Ротація персо-

налу 

Новим Кодексом етики були внесені зміни щодо обов’язкової ротації персоналу ау-

диторських фірм. Зокрема, зазнав змін так званий період охолодження – строк, упро-

довж якого ключовий працівник аудиторської фірми не може обіймати посаду, на якій 

він певний час працював. Відтепер керівники аудиторських фірм повинні «відпочи-

вати» від своєї посади не менше ніж 5 років (раніше цей строк становив 2 роки), очі-

льники відділу контролю якості – 3 роки, інші ключові працівники повинні змінюва-

тися кожні 2 роки. Варто наголосити, що ці положення набули чинності у грудні 2018 

року, тобто навіть раніше, ніж сам Кодекс етики. 

Перегляд тривалості періоду охолодження має сприяти більшій незалежності аудито-

рів і професійних бухгалтерів 

Удосконалення 

захисних меха-

нізмів 

Положення, які стосуються реакції бухгалтерів та аудиторів на ситуації, що містять 

загрозу порушення професійних принципів та незалежності, були кардинально пере-

глянуті. Відтепер вимоги щодо оцінки загроз та реакції на них більш суворі та точні. 

По суті новим Кодексом пропонується комплексна концептуальна основа, що дає 

змогу визначити, оцінити та усунути загрози порушенню професійних принципів і 

незалежності. Крім дотримання принципів професії та незалежності в роботі, Кодекс 

етики дає рекомендації щодо постійного застосування в роботі професійного скепти-

цизму 

Подарунки та 

інші заохо-

чення 

Новий Кодекс етики зосереджує увагу на подарунках та інших заохоченнях – моти-

вуючих чинниках. Вперше в документі наводиться визначення таких чинників. 

Аудиторам і бухгалтерам даються рекомендації стосовно прийняття та презентації 

подарунків. Зокрема, визначені допустимі межі подарунків та ситуацій, за яких вони 

можуть бути доречними. Найголовніша вимога за таких умов – ані подарунки, ані 

будь-які інші заохочення не можуть впливати на професійну поведінку. Якщо зміна 

поведінки аудитора не є метою подарунка, однак він створює таку загрозу, то Кодек-

сом етики в таких випадках пропонуються додаткові вказівки щодо застосування кон-

цептуальних основ. 

Новий Кодекс етики чітко окреслює різницю між подарунками та дозволеними вина-

городами, визначає ситуації, за яких отримання винагород, зокрема додаткових, не 

суперечить нормам професійної етики і не впливає на поведінку професійного бухга-

лтера 

Протидія тиску 

Особливістю оновленого Кодексу є те, що в ньому виділений окремий розділ, прис-

вячений тиску на професійних бухгалтерів та аудиторів. Так, можна знайти інформа-

цію, за яких ситуацій аудитори та бухгалтери, виконуючи свої професійні обов’язки, 

можуть відчувати тиск та якими методами можна йому протидіяти, зводячи його на-

нівець або знижуючи до прийнятного рівня 

Джерело: сформовано авторами на основі [11] 

 

Отже, Кодекс етики професійних бухгалтерів 

містить основоположні принципи професійної 

етики аудиторів, дотримання яких є необхідним для 

забезпечення високої якості аудиту та усунення си-

туацій, які загрожують добрій репутації аудиторсь-

кої професії. 

Четвертий рівень утворюють документи з про-

фесійного регулювання аудиторської діяльності, 

що покладено на Орган суспільного нагляду, Ауди-

торську палату України та Спілку аудиторів Укра-

їни. Метою їхньої діяльності є забезпечення умов 

аудиторської діяльності своїх членів і захист їхніх 

інтересів. Такі документи визначають також відпо-

відальність аудитора за неналежну якість надання 

аудиторських послуг. 

Спілка аудиторів України може встановлю-

вати обов'язкові для своїх членів внутрішні правила 

(стандарти) аудиторської діяльності й професійної 

етики, а також здійснює систематичний контроль за 

їх дотриманням. 

П’ятий рівень це безпосередньо внутрішньофі-

рмове регулювання за допомогою правил і методик, 

що створюються на основі Міжнародних стандар-

тів аудиту та етики і правил аудиторської асоціації, 

якщо аудитор є її учасником.  

Внутрішньофірмові стандарти аудиту (далі - 

ВСА) - це сукупність принципів, методів, прийомів 

і способів, що використовуються аудиторською фі-

рмою при наданні аудиторських послуг, підготовці 

документації, виходячи із встановлених правил та 

особливостей діяльності аудиторської фірми 

[Сайт]. 

Застосування ВСА в діяльності аудиторських 

фірм є досить актуальною проблемою на сучасному 

етапі, оскільки їх застосування є основою подаль-
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шого професійного росту фірми, підвищення її рей-

тингу та конкурентноздатності на ринку аудиторсь-

ких послуг. 

Необхідність у розробці ВСА викликана засто-

суванням різними аудиторськими фірмами індиві-

дуально розроблених доповнень, пояснень, розши-

фровок і узагальнень існуючих нормативних доку-

ментів або вже діючих стандартів. 

Наведемо на рис. 1 значення внутрішньофір-

мових стандартів аудиту. 

 

 
Рис. 1. Значення внутрішньофірмових стандартів аудиту для функціонування аудиторської фірми 

Джерело: сформовано авторами на основі [12] 

 

Відповідальність за формулювання та розро-

бку ВСА покладається на керівника аудиторської 

фірми. В аудиторській фірмі може бути створений 

спеціальний відділ (служба) з методології аудиту. 

Якщо ВСА розробляються спеціальними служ-

бами, то вони повинні підлягати обов'язковому за-

твердженню керівником аудиторської фірми. 

Розробку внутрішньофірмових стандартів ау-

диту умовно поділяють за певними напрямами, в 

результаті чого створюються: 

- стандарти, що стосуються професійної етики 

аудиторів; 

- стандарти, що регулюють внутрішньофірмо-

вий документооборот (особливості документообо-

роту будуть залежати від розмірів та організації ді-

яльності аудиторської фірми, а також від характе-

ристик структури контролю. Тобто, чим складніша 

структура контролю, тим детальніше необхідно ве-

сти документацію. До них належать плани, про-

грами аудиторських перевірок, документи, що ха-

рактеризують стан системи внутрішнього конт-

ролю, листи аудиторської фірми замовнику, 

оформлення результатів роботи експерта тощо); 

- стандарти, що передбачають методику прове-

дення аудиту та надання супутніх аудиту послуг. 

З метою забезпечення внутрішньофірмового 

регулювання аудиторської фірми, ВСА повинні від-

повідати наступним вимогам: 

- бути апробовані в процесі аудиторської дія-

льності, щоб їх не доводилось змінювати; 

- забезпечувати єдиний підхід до аудиту в ау-

диторській фірмі; 

- бути індивідуальними і становити комер-

ційну інформацію для кожної аудиторської фірми. 

ВСА не повинні заперечувати МСА, а лише до-

повнювати, конкретизувати, уточнювати їх поло-

ження. 

Отже, внутрішньофірмові стандарти аудиту 

визначають індивідуальний підхід до надання ауди-

торських послуг кожною аудиторською фірмою за-

лежно від специфіки діяльності, професійну етику 

аудитора, методику проведення аудиту, внутріш-

ньофірмовий документообіг. У найближчому май-

бутньому питання розробки внутрішньофірмових 

стандартів аудиту стане актуальним для всіх дію-

чих аудиторських фірм і аудиторів, інакше вони бу-

дуть змушені поступатися конкурентам, які здійс-

нять інвестиції в наукову розробку внутрішніх пра-

вил своєї діяльності та створять потужну базу 

надання аудиторських послуг. 

 

ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОФІРМОВИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ 

Створюють позитивний імідж аудиторської фірми 

Сприяють використанню в аудиторській діяльності новітніх наукових розробок 

Забезпечують високу якість аудиторських послуг 

Сприяють дотриманню чинного законодавства, МСА, а також Кодексу про-

фесійної етики аудиторів 

Удосконалюють та раціоналізують організацію і процес надання послуг ауди-

торської фірми 

Забезпечують зв'язок окремих елементів аудиторського процесу 

Допомагають зменшити трудомісткість послуг аудиторських фірм 

Допомагають аудитору вести переговори із замовником, належним чином узго-

дити умови завдання з аудиту та укласти договір щодо надання аудиторських пос-

луг 
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Виконання ролі ВСА у забезпеченні високої 

якості аудиту гарантує дотримання певних мето-

дичних підходів до їх формування і розробки. Пріо-

ритетне значення мають: 

- відповідність вимогам і рекомендаціям зако-

нодавства та Міжнародним стандартам аудиту; 

- використання досвіду проведення аудиторсь-

ких перевірок і організації діяльності власної та ін-

ших аудиторських організацій, наукових і методич-

них розробок; 

- орієнтація на тенденції розвитку економіки та 

вимоги економічних суб'єктів-клієнтів; 

- відповідність реформуванню бухгалтер-

ського обліку, новим нормативно-правовим актам 

організації обліку, підготовці фінансової звітності 

та аудиту. 

Подані вище та інші методичні підходи прак-

тично застосовуються при формуванні та розробці 

пакету внутрішньофірмових стандартів і вимага-

ють відповідного навчання аудиторів. 

Висновок. Отже, регулювання незалежного 

аудиту в Україні класифіковано авторами на п’ять 

рівнів, починаючи із найвищого і закінчуючи внут-

рішньофірмовим регулюванням. Вітчизняний ау-

дит перебуває у стані реформування, що пов’язано 

із прийняттям Закону України «Про аудит фінансо-

вої звітності та аудиторську діяльність», який мак-

симально наближає українське законодавство у га-

лузі незалежного аудиту до вимог Європейського 

Союзу. Незважаючи на деякі труднощі, з якими зі-

ткнулися аудитори у зв’язку прийняттям нового За-

кону, як от: впровадження суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю, підвищені вимоги до 

атестації аудиторів та кадрового забезпечення дія-

льності аудиторської фірми, необхідність страху-

вання відповідальності перед третіми особами, 

встановлення пакету додаткової звітності за резуль-

татами обов’язкового аудиту, вважаємо, що такі за-

ходи є необхідними для підвищення якості ауди-

торських послуг, міжнародного визнання результа-

тів вітчизняного аудиту, зростання довіри до 

аудитора та підвищення престижу аудиторської 

професії загалом. 

Систему регулювання аудиторської діяльності 

в Україні можна назвати змішаною, оскільки поряд 

із державним регулюванням аудиту, що реалізу-

ється через Орган суспільного нагляду і полягає у 

встановленні державою порядку та правил здійс-

нення аудиторської діяльності, діють також незале-

жні професійні організації аудиторів, які захища-

ють права та інтереси аудиторів а також удоскона-

люють аудиторську діяльність відповідно до 

законодавчих норм. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию процессов лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов в 

Мурманской области. В ходе человеческой деятельности изымаются лесные участники, кроме особо охра-

няемых территорий природы. Их роль велика. Приоритетные направления при использовании лесов также 

указаны. Проведен анализ положений Лесного плана и показаны причины не достижения (перевыполне-

ния) его плановых показателей. 

Abstract 

The article is devoted to the study of forest management processes and reproduction of forest resources in the 

Murmansk region. In the course of human activities, forest participants are seized, except for specially protected 

areas of nature. Their role is big. Priority areas for forest use are also indicated. The provisions of the Forest Plan 

have been analysed and the reasons for not achieving (exceeding) its planned indicators have been shown. 

Ключевые слова: лес, лесные ресурсы, участки, природа, лесопользование, воспроизводство, восста-

новление, лесоразведение. 
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Согласно лесорастительному районированию, 

по приказу Минприроды России № 105 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ № 367 от 18.08.2014 г. «Об 

утверждении Перечня лесорастительных зон РФ и 

Перечня лесных районов РФ» от 19.02.2019 г. [3] на 

площади Мурманской области выделены две лесо-

растительных зоны: таежная зона и зона притунд-

ровых лесов и редкостойной тайги. 

В таёжной зоне, северо-таёжном районе распо-

ложены 7 лесничеств полностью: Ловозерское, 

Терское, Кировское, Зашейковское, Кандалакш-

ское, Ковдозерское и Мончегорское, и 3 лесниче-

ства частично: Мурманское, Печенгское и Коль-

ское. В зоне притундровых лесов и редкостойной 

тайги расположены 3 лесничества частично: Мур-

манское, Печенгское и Кольское. 

При анализе динамики при распределении 

площади лесов и состава лесов согласно целевому 

их назначению, по категории защищаемых лесов за 

время действия прежнего Лесного плана региона 

отмечено - общая площадь у защитных лесов воз-

росла на 0,4 тыс. га, в т. ч. площади у лесных земель 

возросли на 0,2 тыс. га. У нелесных земель площади 

тоже выросли на 0,2 тыс. га. 

Общая площадь у эксплуатационных лесов 

возросла на 0,5 тыс. га, в т. ч. площади лесных зе-

мель сократились на 1,1 тыс. га, а пространства у 

нелесных земель выросли на 0,6 тыс. га. Поэтому 

общая площадь у лесов сокращена на 0,1 тыс. га, 

площади у лесных земель снизили значение на 0,9 

тыс. га, а у нелесных земель выросли на 0,8 тыс. га. 

[6] 

Причинами произошедших изменений послу-

жили изъятия лесных участков из состава земель 

лесного фонда, уточнения данных государствен-

ного лесного реестра с данными Единого государ-

ственного реестра недвижимости. Кроме того, в те-

чение прошедшего периода осуществлялось изме-

нение площади и границ защитных лесов с 

переводом их в эксплуатационную (для предостав-

ления участка Кировскому филиалы АО «Апатит» 

[2]). 

Особо охраняемые территории природы 

(ООПТ) выделены для обеспечения сохранности 

биологического разнообразия видов, в т. ч. редких, 

видов - под угрозой исчезновения, особо ценных в 

хозяйственной сфере и в научном отношении объ-

ектов из растительного/животного мира, среды 

обитания их согласно ст. 2 ФЗ № 406-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты РФ» [4] от 28 декабря 2013 

г. 

Развитие, сохранность таких территорий - 

одно из приоритетных направлений в экологиче-

ской политике государства.  

Данные территории, выполняя свое предназна-

чение сохраняют уникальные природные ланд-

шафты, разнообразие растительного/животного 
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мира, охраняют объекты природного, и даже куль-

турного наследия и назначение. Это место для со-

средоточения крайне охраняемых биообъектов. 

Оно полностью (частично) изъято из хозиспользо-

вания. На данных территориях применяется режим 

для особой охраны, на прилегающих к таким терри-

ториям земельных участках, водного пространства 

возможно создать охранные зоны (округа) с обес-

печением регулируемого режима хозяйственной 

активности. ООПТ отнесены к объектам в сфере об-

щенационального достояния страны. 

Площадь лесов, что расположены на участках 

ООПТ около 362 тыс. га. 

Приоритетными направлениями при использо-

вании лесов сегодня названы: деятельность в обла-

сти охотничьего ведения хозяйства, рекреационная 

деятельности, работы по геологическому исследо-

ванию недр земли, разработка потенциальных ме-

сторождений полезных ископаемых, строитель-

ство/реконструкция и эксплуатация объектов ли-

ний электропередач. 

Использование леса в Мурманской области в 

период действия прежнего Лесного плана осу-

ществлялось согласно ст. 25 Лесного Кодекса Рос-

сии, на базе нормативно-правовых актов, которые 

регламентируют разные виды деятельности при ис-

пользовании леса. 

Предыдущим Лесным планом были заплани-

рованы 13 видов (показаны далее) использования 

лесов. 

1. После оценки сведений о запланированном 

использовании и фактических результатах выпол-

ненного объема, отметим, что величина достиже-

ний с 2009 г. по 2017 г., по разным видам использо-

вания леса составляет: 

2. Заготовление древесины 18,12 %; 

3. Заготовление и собирание ресурсов леса не-

древесного характера 219,46 %; 

4. Заготовление пищевых ресурсов леса, сбор 

растений 0%; 

5. Деятельность в области охотничьего хозяй-

ства 89,97 %; 

6. Сельское хозяйство 68,39 %; 

7. Научно-исследовательская деятельность, об-

разовательная работа 11581,79 %; 

8. Рекреационная деятельность 81,31 %; 

9. Организация плантаций леса, эксплуатация 

таких участков 41,6 %; 

10. Работы в сфере геологического изучения 

недр земли, разработка месторождений потенци-

альных полезных ископаемых 127,96 %; 

11. Строительство/эксплуатация водохрани-

лищ, иные искусственные водные объекты, гидро-

технические сооружения, морские порты, терми-

налы, речные порты, причалы 94,36 %; 

12. Строительство/реконструкция и эксплуа-

тация линий электропередач 80,64 %; 

13. Религиозная деятельность 30,18 %; 

14. Другие виды, согласно ч. 2 ст. 6 Лесного 

Кодекса России, в т. ч. изыскательные работы 

143,74 %. 

При этом выращивание материала для посадки 

лесных растений (саженцы, сеянцы) прежним Лес-

ным планом не запланировано, а фактически вы-

полнено на площади 36,8 га. Выращивание лесных 

плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-

ственных растений запланировано не было, а фак-

тически выполнено на площади 2,6 га. 

Причинами не достижения (перевыполнения) 

плановых показателей по использованию лесов яв-

ляются как изменения конъюнктуры рынка исполь-

зования лесов, введение ограничений на вывоз 

необработанной древесины за пределы Российской 

Федерации (на вывоз были ориентированы лесо-

пользователи на приграничных территориях), не-

оцененность интереса с таким видам использова-

ния лесов как выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений полез-

ных ископаемых, заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов. 

Общий запас насаждений на 01 января 2018 г. 

– 225,33 млн. м3, в т. ч. спелых (древостой, который 

достиг возраста с наибольшим приростом запаса 

целевых деловых сортиментов у хозсекции, рост 

его замедлился) и насаждений [1] перестойных 

135,34 млн м3.  

Мы изучили и проанализировали данные о 

фактическом значении величины освоения, исполь-

зования леса и допущенных объемах при изъятии 

древесины с 2009 г. по 2017 гг. Объем расчетной 

лесосеки на земле из лесного фонда, кроме земель 

для нужд Министерства обороны составляет 5274,6 

тыс. м3. По факту освоено 18% от величины расчет-

ной лесосеки – это около 955,7 тыс. м3. 

В частности, по хозяйственным субъектам по 

факту заготовленным являются: 

1. хозяйство хвойное - около 935,8 тыс. м3; 

2. хозяйство мягколиственное - примерно 19,9 

тыс. м3. 

Так большая часть из объема заготовки по 

факту древесины относится к хвойному хозяйству - 

17,7 % от величины всей расчетной лесосеки. 

Укажем, в т. ч. величину всего при рубке: 

1. спелых и перестойных лесных насаждений 

фактически заготовлено 676,7 тыс. м3 древесины 

ликвидного типа; 

2. у лесных насаждений, при процессах ухода 

за лесом по факту заготовлено 68,3 тыс. м3 древе-

сины ликвидного типа; 

3. лесных насаждений на участках леса для 

строительства/реконструкции и эксплуатации раз-

ных объектов в сфере лесной/лесоперерабатываю-

щей инфраструктур, по объектам, не связанных с 

обеспечением лесной инфраструктуры по факту за-

готовлено 82,1 тыс. м3 древесины ликвидного типа; 

4. при вырубке уже поврежденных (погибших) 

насаждений леса по факту заготовлено 128,6 тыс. м3 

древесины ликвидного типа. 

Причинами не освоения расчетной лесосеки 

являются как транспортная недоступность участ-

ков для заготовки, так снижение спроса на древе-

сину. 

Меры по лесовосстановлению проводятся со-

гласно ст. 62 Лесного кодекса России, и Правилами 

в сфере лесовосстановления, которые утверждены 

garantf1://12050845.62/
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приказом Минприроды РФ от 29 июня 2016 г. № 

375, мероприятия по уходу за лесами в соответ-

ствии с приказом от 22 ноября 2017 г. № 626 «Об 

утверждении Правил ухода за лесами». [5] 

Процессы по лесовосстановлению в Мурман-

ской области реализуются для восстановления по 

какой-то причине вырубленных, погибших/повре-

жденных лесов. Такие меры обеспечивают восста-

новление насаждений леса, сохраняют биоразнооб-

разие леса, его полезные функции.  

Лесовосстановление ведется посредством ис-

кусственного, естественного и комбинированного 

типа при восстановлении леса. 

По данным уже выполненных лесовосстанови-

тельных мер за время прежнего Лесного плана: 

объем искусственного лесовосстановления 27,3 %, 

естественного – 72,7 %, комбинированное типа – не 

осуществлялось. Способ для создания культур леса 

– это его посадка. 

Согласно п. 116 из Лесоустроительной ин-

струкции, которая утверждена приказом Росле-

схоза № 122 от 29 марта 2018 г., процессы проекти-

рования мер в сере охраны, защиты, воспроизвод-

ства леса реализуются для лесотаксационных 

участков - выделов параллельно с процессом назем-

ной таксацией леса на базе проведенной оценки из 

комплекса воздействующих факторов и анализа эф-

фективности при выполнении мер, направленных 

на охрану, защиту, воспроизводства леса. В Мур-

манской области у всех лесничеств имеются в до-

статочном количестве лесоустроительные матери-

алы (их срок - до 10 лет). 

Анализ величин запланированных, а также вы-

полненных мер в области воспроизводства леса за 

время действия прежнего Лесного плана показан в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ запланированных и выполненных мероприятий по воспроизводству лесов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

по воспроизводству лесов 

Единица из-

мерения 

Плановые на пе-

риод 

действия предыду-

щего Лесного 

плана 

Фактические за 

период действия 

предыдущего 

Лесного плана 

Доля 

выполненных ме-

роприятий за пе-

риод 

действия предыду-

щего Лесного 

плана, % 

1. 

Искусственное восстановле-

ние лесов (создание лесных 

культур) 

га 5720 4340,2 75,9 

2. 
Комбинированное лесовосста-

новление 
га 0 0 0 

3. 

Естественное восстановление 

лесов (содействие естествен-

ному лесовосстановлению) 

га 20492 11585,1 56,5 

4. 

Проведение агротехнического 

ухода за лесными культурами 

(в переводе на однократный), 

га 3033 341,7 11,3 

5. 
Обработка почвы под лесные 

культуры 
га 2521 2689,2 106,7 

6. Дополнение лесных культур га 3033 341,70 11,3 

7. 
Выращивание посадочного 

материала 
тыс. шт. 19306 7691,4 39,8 

8. Заготовка семян лесных пород кг 3000 173,4 5,8 

9. Уход за лесами, всего га 7400 7905,4 106,8 

10. 
в том числе: осветления и про-

чистки 
га 7400 5342,6 72,2 

11. прореживание га 0 597,5 100 

12. проходные рубки га 0 1965,3 100 

 

Причинами недовыполнения запланирован-

ных показателей по рубкам, уходу в молодняках по-

служили как ликвидация в 2016-2018 гг. областного 

учреждения, выполняющего работы, слабый кон-

троль за их выполнением со стороны Министерства 

природных ресурсов и экологии Мурманской обла-

сти, так и их хроническое недофинансирование. 

Лесоразведение ведется на земле лесного 

фонда, на землях других категорий, где раньше не 

рос лес для того, чтобы предотвратить водную, вет-

ровую и иную эрозию у почв, создать защитные 

леса, для других целей, которые связаны с ростом 

потенциала у леса. 

К лесоразведению отнесены: облесение земель 

нелесных, включенных в состав земли лесного 

фонда (это болота что были осушены, земли под ре-

культивацией, земли, уже вышедшие из сельско-

хозпользования, овраги), создание насаждений за-

щитных леса на земле сельскохозназначения, земли 

для промышленности, земли для транспорта и про-

чих категорий, создание насаждений леса при ре-

культивации земли, нарушенной промышленной 

активностью, а также насаждения леса в зоне сана-

торно-курортного отдых, на других объектах. 
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Рекультивация земли - это меры, направлен-

ные на предотвращение деградации земли, на вос-

становлению ее плодородия через приведения 

земли в такое состояние, когда она станет пригод-

ной для ее использования, согласно ее целевому 

назначению, разрешенному использованию, в т. ч. 

посредством ликвидации последствий случив-

шихся загрязнений почв, восстановление плодо-

родного слоя почв, создания защитных насаждений 

леса. 

Лесоразведение на территории Мурманской 

области на период 2018 - 2028 гг. проектируется на 

10 га. 

Нельзя не отметить, что состояние и развитие 

лесного сектора Мурманской области влияют мно-

гочисленные разнообразные риски и угрозы.  
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Анотація 

У статті розглянуто переваги, які надає іпотечне земельне кредитування в порівнянні з іншими видами 

кредиту. Зазначено, що воно дістало свій розвиток не тільки в розвинених країнах, але і в країнах з пере-

хідною економікою, зокрема в країнах Латинської Америки та Азії. На основі узагальнення розвитку ци-

вільно-правового інституту земельної іпотеки в зарубіжних системах автор стверджує, що основною 

їхньою відмінністю є підходи щодо формування ресурсної бази та механізми залучення фінансових ре-

сурсів, необхідних для іпотечного кредитування. Зазначено, що виявлені переваги земельно-іпотечного 

кредитування виступають як зразок для вдосконалення існуючої системи кредитування, який, однак, необ-

хідно адаптувати до конкретних умов нашої країни. 

Abstract 

The article examines the advantages of a mortgage land loan over other types of credit. It is noted that it has 

developed not only in developed countries, but also in countries with economies in transition, in particular in Latin 

America and Asia. Based on the generalization of the development of the civil law institute of land mortgage in 

foreign systems, the author argues that their main difference is the approaches to the formation of the resource 

base and mechanisms for attracting financial resources needed for mortgage lending. It is noted that the revealed 

advantages of land-mortgage lending serve as a model for improvement of the existing lending system, which, 

however, needs to be adapted to the specific conditions of our country. 

Ключові слова: земельна іпотека, зарубіжний досвід, кредитні інститути, модель кредитування. 
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Проблеми формування ефективного кредит-

ного забезпечення сільського господарства, де в 

силу сезонного характеру виробництва продукції 

існує нерівномірний потік фінансових ресурсів, 

набувають вагомого значення в будь-якій економіці 

світу. В останні роки в аграрній сфері відбувається 

значна активізація руху позичкового капіталу. В 

умовах зниження обсягів бюджетних субсидій і до-

тацій в аграрний сектор актуальним є питання ство-

рення дієвих механізмів довгострокового позабюд-

жетного інвестиційного кредитування із застосу-

ванням перевірених на практиці способів 

забезпечення наданих кредитів. Як показують до-

слідження, рішення даної проблеми можливе через 

створення системи земельно-іпотечного кредиту-

вання під заставу земельних ділянок сільськогоспо-

дарського призначення. 

У процесі даного дослідження були викори-

стані методи загальнонаукового пізнання, а саме: 

метoди аналiзу та синтезу, наукoвoгo абстрагу-

вання та узагальнення для дослідження економіч-

ної сутності іпотеки, статистичні методи та методи 

порівняння – для демонстрації сильних сторін іпо-

течного земельного кредитування. 

В економічно розвинених країнах вже давно 

сформувалась система іпотеки. Її основою стало 

нормативно-правове обґрунтування чітких методів 

реєстрації нерухомості, а також неухильне дотри-

мання заставного права на заставне майно. Так, за 

даними Європейської іпотечної федерації, сумарна 

на кінець 2014 року вартість кредитів під заставу 

нерухомості в Європі становила 6,9 трлн євро, у 

США – 8,9 трл. дол. [1]. також, ефективність зе-

мельного іпотечного кредитування можна підтвер-

дити наступними даними. Так майже 95% від влас-

них інвестиційних ресурсів фермерів складають 

кредити під заставу землі, а частка Державних 

спеціалізованих банків у сільськогосподарському 

кредиті становить: у США – 26 %, Німеччині – 44 

%, Франція – 75 %. 

Банківський іпотечний кредит надається іпо-

течним банком, а в ряді країн сільськогосподарсь-

кими та земельними банками. Перевагами землі як 

об'єкта застави є перш за все сталість її місця розта-

шування, постійно зростаюча вартість, можливість 

володіння і користування після застави [2]. 

Щодо переваг самого іпотечного кредиту-

вання, то ним в даному випадку є те, що воно пе-

редбачає: по-перше, збереження майна в руках бор-

жника; по-друге, надає можливість отримання під 

заставу одного і того ж майна додаткових іпотеч-

них позик; по-третє, передбачає обов'язкову 

реєстрація застави в земельних книгах, які ведуться 

в державних або комерційних установах [3, c. 214]. 

Засоби іпотечних та земельних банків формуються 

за рахунок коштів держави, приватних та іноземних 

комерційних структур, а також вкладів населення 

(рис. 1.). 

Також у разі неплатоспроможності боржника 

задовольнити вимоги кредитора проводиться або 

реалізації заставленого майна, або реалізації застав-

ного права, або передбачено вступ кредитора у во-

лодіння майном. Даний вид заставного кредиту-

вання поширений в США, Великобританії, Франції, 

ФРН. У Канаді термін дії заставної ділиться на 

кілька періодів і для кожного з них встановлюється 

тверда ставка. Після закінчення одного періоду 

ставка приводиться у відповідність до чинного в да-

ний момент ринковим відсотком. Аналогічна прак-

тика застосовується в Швейцарії та Нідерландах [4, 

c. 130]. 

 

 
Рис. 1. Структура іпотечного (земельного) банку [3, c. 214] 
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Практика надання земельними банками, які 

управляються Фермерською кредитною асоціацією 

пільгових для фермерів кредитів під заставу землі 

поширена і у США. Джерелом коштів на ці цілі є 

спеціально створені фонди. Крім того, даний вид 

кредитування практикується і комерційними бан-

ками, однак під більш високий відсоток або з залу-

ченням держави до виплати різниці в процентних 

ставках. Узагальнюючи досвід США можемо зазна-

чити, що вже понад 100 років земельні банки зай-

мають чільне місце в економіці раціонального ви-

користання земельних ресурсів даної країни. Ста-

ном на сьогоднішній день інституційні і приватні 

інвестори в сферу іпотечного кредитування залу-

чили більш ніж половину всіх ресурсів, що майже 

вдвічі перевищує аналогічний показник в європей-

ських країнах. Особливістю тут є те, що пе-

ретікання капіталу відбувається не тільки з ринку 

капіталів на ринок іпотечних кредитів, а й з 

регіонів, що мають надлишкові довгострокові кре-

дитні ресурси, в регіони, які відчувають в них по-

треба [5]. Дану модель досить часто називають 

«американською», оскільки, на думку багатьох еко-

номістів, широке застосування така модель може 

отримати розповсюдження лишень в країнах з дуже 

стійкою економікою.  

Найбільш цікавим для нас з точки зору нашого 

дослідження є досвід Німеччини, де основою іпо-

течних взаємовідносин у сільському господарстві є 

розвинений ринок землі сільськогосподарського 

призначення і де виданий іпотечними банками 

сільськогосподарський кредит складає 7,5 % в за-

гальному обсязі аграрних позик. Причому кредити 

видаються як приватними, їх більшість так і дер-

жавними банками. Особливістю іпотечного кре-

диту є те що він не може перевищувати 60 % вар-

тості закладеної землі і носить довгостроковий ха-

рактер [6]. Позитивна роль держави в даному про-

цесі полягає в тому, що вона компенсує 

сільськогосподарським виробникам приблизно 30 

% від суми отриманого кредиту. Як приклад, мо-

жемо навести той факт, що з місцевого бюджету фе-

деральної землі Бранденбург на підтримку сільсь-

когосподарського кредитування щорічно 

виділяється приблизно 4,2 млн. євро [7, с. 326]. 

Слід зазначити, що іпотечне земельне кредиту-

вання дістало свій розвиток не тільки в розвинених 

країнах, але і в країнах з перехідною економікою, 

зокрема в країнах Латинської Америки та Азії. Зо-

крема, значна увага розвитку вторинного ринку за-

ставних приділяється в таких країнах як Аргентина, 

Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія та ін.  

На основі узагальнення розвитку цивільно-

правового інституту земельної іпотеки в за-

рубіжних системах можемо стверджувати, що ос-

новною їхньою відмінністю є підходи щодо фор-

мування ресурсної бази та механізми залучення 

фінансових ресурсів, необхідних для іпотечного 

кредитування (табл. 1). Так в Європі іпотека най-

частіше ототожнюється як засіб обігу нерухомості, 

в той час як США та Канаді – це частина фондового 

ринку. 

Як бачимо, сьогодні не існує якоїсь єдиної 

схеми земельно іпотечного кредитування. Ми 

підтримуємо думку тих економістів, які вважають, 

що у найбільш загальному вигляді сформувалися 

дві групи іпотечних кредитних інститутів, основ-

ною відмінністю між якими є форма мобілізації 

фінансових ресурсів. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика іпотечного кредитування [розроблено автором] 

Країни 
Основна модель іпотеч-

ного кредитування 

Основні інстру-

менти залу-

чення коштів 

Форми державної участі в розвитку 

іпотечного кредитування 

США і Ка-

нада 

Вторинний ринок застав-

них 

Цінні папери, за-

безпеченні за-

кладними 

Підтримка операторів вторинного 

ринку, податкове стимулювання, дер-

жавне страхування кредитів 

Західна 

Європа 

Однорівнева, останнім 

часом набирає обороти 

ринок іпотечних 

облігацій 

Ощадні рахунки, 

іпотечні облігації 

Державні преміальні виплати, жорстке 

регулювання ринку зі сторони дер-

жави, податкове стимулювання 

Східна 

Європа 
Однорівнева 

Ощадні рахунки, 

іпотечні облігації 

Державні преміальні виплати, жорстке 

регулювання ринку зі сторони дер-

жави, податкове стимулювання 

Азія 

Однорівнева, в деяких 

країнах є вторинний ри-

нок 

Ощадні рахунки, 

цінні папери, за-

безпеченні за-

кладними 

Створення державних кредиторів, ске-

рування державних коштів на іпо-

течне кредитування 

Латинська 

Америка 

Однорівнева, в деяких 

країнах роблять спроби 

створення вторинного 

ринку 

Ощадні рахунки 

Залучення державних коштів в іпо-

течне кредитування, створення дер-

жавних операторів вторинного ринку 
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До першої групи слід віднести депозитні інсти-

тути, що акумулюють свої фонди головним чином 

через вклади (ощадні банки, комерційні банки, 

спеціалізовані фінансові організації, які 

здійснюють кредитування житлового будівництва). 

Другу групу представляють банки, що спеціалізу-

ються на видачі довгострокових позик під заставу 

нерухомості (іпотечні банки, земельні банки) [8], 

які є недепозитними інститутами. Особливістю 

діяльності класичного іпотечного банку полягає в 

тому, що надавши кредит він продає його третій 

особі за допомогою випуску облігацій, які є забез-

печені пулом іпотечних кредитів. Продажу випу-

щених облігацій в Європі сприяють їхні характери-

стики, які полягають в наступному: випуск 

здійснюється тільки іпотечними банками; оборот 

регулюється спеціальним органом нагляду; мають 

забезпечення нерухомістю; задоволення вимог 

власників облігацій проводиться в першочерговому 

порядку. 

Щодо економічних механізми функціонування 

іпотечних кредитних інститутів то вони однакові у 

всіх розвинених країнах світу, з виключенням 

відмінностей, що стосуються в основному ор-

ганізаційних підходів.  

Виділяють дві основні моделі ринку іпотеч-

ного кредитування: однорівневу і дворівневу. 

Суть однорівневої системи полягає в тому, що 

банк, після надання іпотечного кредиту, самостійно 

його рефінансує за допомогою випуску цінних па-

перів, заставних листів, випуск яких регулюється 

спеціальним законодавством яке відмінне від того, 

що регулює випуск облігацій. На думку багатьох 

спеціалістів до основних переваг даної моделі слід 

віднести невисоку вартість її організації, яка в свою 

чергу суттєво впливає на ціну кредитних ресурсів. 

Широке застосування дана система отримала в ба-

гатьох європейських країнах, зокрема Даній, 

Німеччина, Франції та ін.  

На противагу однорівневій, дворівнева си-

стема передбачає переуступку іпотечних кредитів, 

виданих на первинному іпотечному ринку, 

спеціально створеним за участю держави 

агентствам. Найбільшого поширення вона отри-

мала в таких країнах як Великобританія і США [9]. 

Аналіз функціонування цих двох моделей за-

свідчує активне втручання держави, з ціллю 

підтримки і розвитку іпотечних відносин, шляхом 

підтримки іпотечних кредиторів. 

Аналізуючи світовий досвід земельного іпо-

течного кредитування можемо констатувати той 

факт, що сьогодні у світі розмежування кредитного 

забезпечення використання землі можна поділити 

на дві категорії. Першу категорію представляють 

довгострокові (від 10 до 40 років) кредити земель-

них банків з придбання землі та будівництва вели-

ких інфраструктурних споруд з її облаштування і 

покращення. Другу категорію представляють ко-

роткострокові кредити (до 10 років) надані на по-

точну діяльність з використання землі [10]. 

Узагальнення світового досвіду переконує, що 

жодна країна світу не здатна забезпечити стабіль-

ний соціально-економічний без чітко продуманої 

політики в галузі кредитного забезпечення, відтво-

рення земельних ресурсів, яка в свою чергу, є бази-

сом для встановлення довірчих відносин між усіма 

учасниками кредитного ринку.  

В основі ефективного державного відтворення 

землі повинно бути визнання того, що джерелом 

всього багатства є земля та результати її раціональ-

ного використання. Щодо вітчизняної економіки, 

то використання земельної іпотеки для цих цілей у 

нас поки що не використовується із за відсутності 

рину землі. Виявлені переваги земельно-іпотечного 

кредитування виступають як зразок для вдоскона-

лення існуючої системи кредитування, який, однак, 

необхідно адаптувати до конкретних умов нашої 

країни. 
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Анотація 

У статті обґрунтовано еколого-економічну ефективність утилізації синьо-зелених водоростей. Опи-

сано чинники розвитку евтрофікації на прикладі створення комплексу ГЕС на річці Дніпро. Охарактери-

зовано синьо-зелені водорості, їх будову, властивості та особливості розвитку. Розкрита складність впливу 

факторів розвитку евтрофікації у каскаді річки Дніпро. Зазначено шкоду, яку створюють синьо-зелені во-

дорості, та небезпечні речовини, які вони можуть продукувати. Висвітлено, що негативний стан Дніпра не 

просто проблема людей, які мешкають біля нього. Запропоновано у водоймах санітарно-побутового водо-

користування до інших показників якості додати контроль над показниками розмноження ціанобактерій. 

Проаналізовано та порівняно методи боротьби з евтрофікацією та на цій основі обрано оптимальні. На 

прикладі Кременчуцького водосховища висвітлено еколого-економічні розрахунки щодо ефективності 

утилізації ціанобактерій та отримання біогазу і біодобрив. Наведено вагомі чинники для застосування пер-

спективного методу, пов’язаного зі збором ціанобактерій, описано можливі шляхи реалізації даного ме-

тоду та проблеми, з якими можна зустрітись. Розкрито оптимізуючий метод обробки сировини для підви-

щення масопередачі, що в свою чергу підвищує ефективність екстрагування ліпідів та об’єму добутого 

біогазу, а відповідно і рентабельності проекту. Виявлено ефективну концепцію схеми для еколого-еко-

номічно ефективної утилізації синьо-зелених водоростей на основі забруднення Дніпровської акваторії.  

Abstract 

The article substantiates ecological and economic efficiency of blue-green algae utilization. The factors of 

eutrophication development on the example of creation of a hydroelectric power station complex on the Dnipro 

River have been described. The research characterizes blue-green algae, their structure, properties and features of 

development. The complexity of the influence of eutrophication development factors in the Dnipro River cascade 

has been revealed. The damage caused by blue-green algae and hazardous substances they can produce have been 

indicated. It is revealed that the negative state of the Dnipro is not just a problem for the people who live near it. 

It has been suggested to add control over rates of cyanobacteria reproduction to other quality indicators in sanitary 

water reservoirs. The article analyzes and compares methods of combating eutrophication and the best ones have 

been selected. On the example of the Kremenchuk reservoir the ecological and economic calculations on the effi-

ciency of recycling of cyanobacteria and production of biogas and fertilizers have been provided. These are im-

portant factors for applying a promising method related to cyanobacterium collection. Possible ways to implement 

this method have been described and various problems you may encounter. An optimizing method of processing 

raw materials for increasing mass transfer has been represented which, in turn, increases the efficiency of lipid 

extraction and the volume of produced biogas, and thus the profitability of the project. The effective concept of 

the scheme for ecologically and economically efficient utilization of blue-green algae on the basis of pollution of 

the Dnipro water area has been revealed. 
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Eutrophication is a complex process in fresh and 

marine waters, where rapid development of certain 

types of microalgae disrupts aquatic ecosystems and 

poses a threat to human and animal health. The primary 

cause of eutrophication is the over-concentration of nu-

trients by industrial, agricultural, or wastewater 

sources. Food chain imbalances can also be mentioned, 

leading to high levels of phytoplankton biomass in wa-

ter. Water eutrophication has become an international 

environmental concern. Eutrophication has a negative 

impact on human and animal health. Risks to public 

health emerge from the consumption of drinking water, 

obtained after freshwater treatment from eutrophied 

sources. 

Ukraine is an energy-scarce country that imports a 

significant amount of natural gas and other fuels for its 

own consumption. At the same time, the energy inten-
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sity of the domestic economy largely exceeds the cor-

responding indicators of economically developed coun-

tries, which makes Ukraine extremely sensitive to the 

conditions of import of both natural gas and other fuels. 

The usage of renewable energy sources is one of the 

most important areas of Ukraine's energy policy, aimed 

at saving traditional fuel and energy resources and im-

proving the environment. We need to diversify our en-

ergy sources. And by far the best option is to increase 

the use of renewable energy sources, different types of 

production in the energy balance of Ukraine, which will 

help to strengthen the energy independence of the state. 

It is important to optimally develop all types of alterna-

tive energy, i.e. to receive the most energy at the lowest 

cost and to maintain an effective level of pricing and 

profitability. 

The bioenergy industry in Ukraine has perhaps the 

greatest potential for development. However, the reali-

zation of existing bioenergy potential is complicated by 

the underdeveloped infrastructure and raw material 

base needed to ensure uninterrupted supply of raw ma-

terials. There is also work with a suboptimal technolog-

ical process, having a negative impact on development 

potential. We should not forget about a considerable pe-

riod of low-temperature climatic regime, which does 

not contribute to the development of the industry. Large 

objects are very high-value and require extensive in-

ventories of raw materials for efficient operation, which 

cannot always be guaranteed in these volumes. There-

fore, they are designed for one type of raw material or 

in general for waste from a separate production line. In 

this regard, the dynamics of biomass electricity gener-

ation are lagging behind heat and power generation on 

the basis of other renewable energy sources. Moreover, 

biogas production is a complex process of energy pro-

duction and much longer than, for example, wind 

power or solar panel operation. But in the complex of 

the energy balance of the country it is a very important 

property that can significantly smooth out the load fluc-

tuations and occupy its niche. 

The problem of eutrophication is caused by a sig-

nificant anthropogenic impact that the natural ecosys-

tem is unable to cope with. As for the impact of human 

activity, every year it increasingly stimulates the desta-

bilization of the natural balance. The increase in urban 

population and the development of industrial produc-

tion provoked an increase in the amount of wastewater 

and raise in the concentration of pollution, which re-

sulted in pollution of rivers and seas. Improper waste 

disposal and lack of recycling have greatly exacerbated 

this problem. The impregnation of these contaminants 

only accelerates the rapid growth of algae and the 

"flowering" of natural reservoirs. And as a result, oxy-

gen disappears and biogenic elements accumulate, 

which are detrimental to fish and other inhabitants of 

reservoirs. In addition, the flow velocity of rivers de-

creased sharply, and the time of water reaching the 

mouth of the river, on the contrary, increased several 

times. This has created favorable conditions for water 

"flowering", i.e. the development of blue-green algae, 

the ideal environment for which is extensive, well-

warmed annual shallow water, rich in phosphorus and 

nitrogen due to the large amount of organic matter con-

tained in sewage and rainwater from soil [1]. 

No less important factor in the development of eu-

trophication was the creation of a complex of hydro-

power plants on the Dnipro. Besides the planned result, 

namely the production of cheap electricity, the con-

struction of a hydroelectric power plant on the Dnipro 

River also created a threat to the security of Ukraine. 

And the result was a significant deterioration of the en-

vironmental status of the Dnipro. The following nega-

tive environmental impacts are due to four main rea-

sons: 

1. Flooding of the territories by waters of the 

newly created reservoirs, where settlements, agricul-

tural lands, animal farms and a living space of the pop-

ulation were located. 

2. Significant decrease in the flow rate of the 

Dnipro. In general, the total area of the reservoirs of the 

Dnipro cascade hydroelectric power plant is about 7000 

km2, in these reservoirs there is about 45 km3 of water. 

3. Absence of enough consumers of blue-green al-

gae. 

4. Getting into the river of municipal and industrial 

runoff. Virtually every inhabitant of the area around the 

channel is also a pollutant of the aquatic environment 

when using chemical detergents such as ones contain-

ing phosphate. Moreover, as Kyiv is located at the top 

of the River Dnipro and is a metropolis, it significantly 

affects the food chain of blue-green algae. 

Taking into account that the annual flow of the 

Dnipro is about 50 km3 of water, it becomes clear that 

the volume of water that fills the artificial reservoirs of 

the river is close in value to its annual runoff. Due to 

the appearance of artificial reservoirs, the section of the 

river, which determines the rate of continuous flow, has 

become an order of magnitude, so in reservoirs (in par-

ticular in Kremenchuk, which is the largest) the speed 

of water movement is so small that the water can be 

considered as standing. On this basis, it will be fair to 

accept the current state of the River Dnipro in the mid-

dle and lower waterways not as the river but as a cas-

cade of flowing joints over a large area of water area 

and volume. In view of the above mentioned infor-

mation, the most methodologically correct approach is 

to accept a limnological approach for the research of 

the Dnipro ecosystem. Huge areas of farmland, located 

under the waters of newly formed reservoirs, have 

caused the saturation of river waters with organic com-

pounds. The content of these compounds is constantly 

replenished with the influx of huge masses of municipal 

and industrial runoff, polluted rain runoff and melted 

snow waters into the Dnipro. Coastal zones, unlike the 

floodplains of the Dnipro, have long been incorporated 

into intensive arable technologies, whereby surface wa-

ters (which later enter the Dnipro) are saturated with 

mineral and organic fertilizers. Such radical changes (a 

significant decrease in the flow of the Dnipro in large 

reservoirs down to a practically standing state and en-

richment with organic pollution) eventually led to a sig-

nificant change in the river biota. The result of the cre-

ation of new relationships in the new biota and the cre-

ation of a new biotic hierarchy was the rapid 
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uncontrolled development of blue-green algae (cyano-

bacteria), which captured the newly formed reservoirs 

of the River Dnipro [7]. 

Blue-green algae (cyanobacteria) are the simplest 

unicellular, colonial and multicellular (filamentous) or-

ganisms, usually microscopic. They form balls rarely, 

and crusts are up to 10 cm in size. Some filamentous 

cyanobacteria are able to move by means of sliding 

(cells are often topped with a slimy cover, and sliding 

on slime some shapes can move at a speed of 2–11 

μm/s, thus just under 4 cm/h). In this case, the moving 

forms never have flagella. Most blue-green algae are 

stationary. Their cells do not contain a detached nu-

cleus, mitochondria, plastids and vacuoles. The colora-

tion is due to the green pigment chlorophyll and the 

blue pigment phycocyanin. They also have the red phy-

coerythrin pigment and the orange carotenoid. These 

algae feed on autotrophic (by means of photosynthesis) 

and heterotrophic (by means of absorption of organic 

substances from the environment) [14]. Cyanobacteria 

are propagated by division (unicellular) and hormones 

- sections of filaments (multicellular). In addition, for 

reproduction are the following: akinets, formed from 

vegetative cells; endospores, occurring several in the 

mother cell; exospores, which are separated from the 

outside of the cells, and nanocytes are small cells that 

appear in the mass due to the rapid division of the con-

tent of the mother cell [1]. Dying off, the blue-green 

algae do considerable harm: phenols, indole, scatol and 

other toxic substances and their decay products enter 

the water in large quantities. Fish leave such reservoirs, 

because the water becomes unfit even for recreational 

purposes [4]. 

It is clear that the Dnipro carries its waters and a 

considerable amount of pollutants received through all 

the cascades into the Black Sea. And it has a negative 

impact on the ecosystem of the sea, accumulates many 

pollutants, reduces species diversity and reduces the 

number of tourists. 

The unsatisfactory condition of the Dnipro is not 

just a problem for the people who live near it, it is a 

matter of national security. And the country must en-

sure that there is a strategic supply of quality fresh 

drinking water in Ukraine. We cannot forget about 

quality control, too. It should be noted that the quality 

of drinking water has a significant impact on human 

health and longevity. 

Depending on the hydrodynamic conditions, the 

shape of the shoreline, the force and the direction of the 

wind, the blue-green algae are concentrated at different 

times in different parts of the Dnipro reservoirs. This 

fact also caused the loss of Dnipro's ability to self-pu-

rify, which led to the progressive uncontrolled develop-

ment of blue-green algae. The nature of the biological 

cycle of life and death of blue-green algae causes them 

to play a dominant role in the Dnipro ecosystem. Since 

blue-green algae do not require contact with the soil en-

vironment, their population is not affected by the depth 

of the reservoir. Therefore, under the influence of wind, 

blue-green algae migrate throughout the reservoir, 

which creates the conditions for their progressive re-

production. The specific density of cyanobacteria is 

slightly less than the water density, so even after a se-

vere storm they float to the surface in a short time and 

develop intensively, consuming solar energy. A dense 

surface layer of blue-green algae is formed quickly 

enough to reduce the sun's reflectance. It also causes 

additional warming of the surface layer (where the cy-

anobacteria are accumulated) and, consequently, accel-

eration of algae development - the process becomes au-

tocatalytic. It contributes to the uncontrolled develop-

ment of cyanobacteria and the absence of biological 

species for which they would be feed. The conse-

quences of the uncontrolled development of cyanobac-

teria in artificial reservoirs of the Dnipro are the con-

version of river water during the decomposition of 

blue-green algae (from the second half of July to the 

end of September) into a dirty liquid with a strong un-

pleasant odor. On the other hand, the algae themselves 

release toxins (alkaloids and peptides) into the water, 

which are a danger only in the case of mass reproduc-

tion of phytoplankton. However, during eutrophication, 

the toxicity of the aquatic environment can reach sig-

nificant levels, presenting a significant threat to aquatic 

organisms and humans. One of the causes of contami-

nation of reservoirs with toxic substances can be con-

sidered the process of decomposition of algae during 

their extinction [2]. Therefore, in reservoirs of sanitary 

and domestic water use, along with other indicators, 

careful monitoring of the basic cycles of algae repro-

duction should be ensured [5]. Consequently, eutrophi-

cation processes are always associated with increased 

aquatic toxicity, mainly due to compounds of Nitrogen, 

Potassium, Phosphorus and some other elements. This 

makes it impossible to qualitatively purify river water 

to the requirements of standards for drinking water at 

the stations of primary treatment of water intakes of 

coastal cities. The atmosphere air is filled with the 

smell of decay, increasing concentrations of such gases 

as ammonia, hydrogen sulfide, methane [9]. This, in 

turn, may cause numerous respiratory diseases. Water 

depletion of the River Dnipro by oxygen in the process 

of decay of cyanobacteria causes the breath of valuable 

fish species, leading to considerable damage to the fish-

eries of the country. The evidence of asphyxiation is the 

massive flooding of dead fish to the surface and its de-

composition, which creates an additional environmen-

tal threat to the ecosystem. The catastrophic decrease in 

the oxygen content in the water is also confirmed by the 

results of analyses of the air composition over the water 

area of the Rybinsk reservoir during its flowering pe-

riod. Among the components, the authors [3] identified 

methane, which is formed during anaerobic fermenta-

tion. Therefore, during the decomposition of blue-green 

algae, the decrease in oxygen concentration in river wa-

ter is so significant that the surface layer creates condi-

tions for their oxygen-free fermentation. Due to fluctu-

ations in the water level in artificial reservoirs often 

floods the wide coastal stripes of the Dnipro, and cya-

nobacteria get into flooded water areas (floodplains, 

lakes, sleeves and old Dnipro). The result is siltation 

and almost complete destruction of the famous sandy 

beaches of the Dnipro, known as recreational areas. The 

unpleasant odor of decomposing algae has greatly re-

duced popularity and water tourism, and the water area 



56 The scientific heritage No 45 (2020) 

in the summer itself becomes a source of dangerous mi-

crobiological contamination [10, 11]. 

In order to suppress the mass development of blue-

green algae, one should pay attention to mechanical, 

physico-chemical, environmental and biological meth-

ods. The most effective physico-chemical methods in-

clude water aeration and the use of algicides. However, 

the use of these methods leads to sharp decrease in the 

number of cyanobacteria, and they have significant dis-

advantages. Aeration of large volumes of water by air 

is economically unprofitable (0.65-0.90 UAH / m3), 

and the use of algicides is possible only in reservoirs, 

not intended for economic drinking or fishery use as 

well as in systems of return water supply. 

According to the experiments, conducted by post-

graduate student N.I. Avramenko, it can be concluded 

that the reproduction of blue-green algae can be con-

trolled both by the direct influence of chemicals on the 

latter and by the decrease in water of phosphate ion 

(PO3-4), which finally ensures reduction in the number 

of blue-green algae. He obtained the most effective re-

sult from the use of potassium permanganate (0.2x106 

cells / l), molybdenum fluid (0.3x106 cells / l), magne-

sium mixture (0.4x106 cells / l), chlorine (0.5x106 cells 

/ l) and iron chelate (0.6x106 cells / l). Slightly worse 

results were the use of silver nitrate (1.0x106 cells / l) 

and barium chloride (2.0x106 cells / l). The largest 

amount of blue-green algae remained due to the influ-

ence on the last aluminum sulfates together with the 

copper sulfate (2.5x106 cells / l) [1]. 

The collection of cyanobacteria with their further 

utilization (production of biogas, lipids, fertilizers) is 

more promising. Available cyanobacterial processing 

technologies include the option of constructing a bio-

station to produce biogas, biodiesel, fertilizers and 

other valuable industrial and agricultural products. The 

method of producing biogas is based on the method of 

purification of surface water from blue-green algae, in 

particular, due to the collection and use of its concen-

trated biomass as a substrate for the production of bio-

gas by biotechnology of methane "fermentation" and 

ensuring the proper level of water quality in the cascade 

of reservoirs, while saving energy. The yield of the bi-

ogas mixture at + 28 ° C per day was 200 ml with 1 

dm3 of substrate. The analysis of the biogas flame spec-

trum revealed a significant predominance of the per-

centage of methane in the gas mixture under study [6]. 

The economic and environmental efficiency of using 

cyanobacteria for biogas production (on the example of 

the Kremenchuk reservoir with an area of a water mir-

ror of 2250 km2) is estimated as follows: if the sexton 

is collected up to 50 kg / m3 [11] from the volume of 

828 million m3 of shallow water, its biomass will be 

4.14 * 107 tonnes during the growing season. By fer-

menting this biomass in the process of methane fermen-

tation, up to 30 million m3 of biogas (18.8 million m3 

of methane) can be produced, which is equivalent to 

20,000 tonnes of oil or 17,000 tonnes of diesel. Based 

on this information, we can make a profit of 18.8 mil-

lion m3 * 4 711.34 UAH / excluding VAT per 1000m3 

(a purchase price of natural gas formed during the gas 

month (June 2019)) [12] and as for me will be the low-

est for the entire current year. Profit is UAH 88 573 192 

for 18.8 million m3 of pure methane (more than 80% 

methane in natural gas), all the rest are gases: ethane, 

propane, butane, hydrogen, hydrogen sulfide, carbon 

dioxide, nitrogen and helium. We will also receive a 

significant amount of biofertilizers, which is a valuable 

product for farmers and will increase net profit. In order 

to reduce investment costs and increase the profitability 

of the project for bio-contamination disposal, it would 

be great to connect to an existing biogas plant, which 

should be located not far from the collection point. It 

would effectively stimulate the project. Accordingly, a 

biogas plant near the Dnipro hydroelectric power sta-

tion was found. The biogas station belongs to the MHP 

unit at the “Oril-Leader” Poultry Farm in Dnipro Re-

gion. The distance from different points of the Dnipro 

hydroelectric station is from 9 to 12 km (see Fig. 1). 
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Fig. 1. The distance from the Dnipro hydroelectric power station to the MHP unit at the poultry farm of JSC 

"Oril-Leader" 

 

The study [8] confirms that the production of bio-

diesel and biogas from algae is future-oriented. The 

content of lipids in the harvested blue-green algae cul-

ture is negligible (1.27%), and, therefore, only a small 

fraction of the energy contained in biomass can be ex-

tracted. The influence of the cavitation field (hydrody-

namic cavitation) due to the destruction of cyanobacte-

ria cell walls and the increase of the mass transfer sur-

face can significantly increase the efficiency of lipid 

extraction and the volume of biogas produced. 

Based on the analysis of research data [8], which 

developed a strategy for avoiding environmental haz-

ards from the uncontrolled development of cyanobac-

teria and their negative impact on the environment, it 

was stated that they cover the sequential implementa-

tion of the following stages: collecting cyanobacteria 

and transporting them to biostations ⇒ biomass treat-

ment in the field of hydrodynamic cavitation ⇒ bio-

mass concentration ⇒ extraction from biomass lipid ⇒ 

biomass biodegradation using bioprocessing [7]. 

The most effective method would be to prepare 

aerial photographs from the drone from which a map 

would be generated. This map shows where the cyano-

bacteria are most concentrated and installs pipes with 

holes fixed to the floats. By calculating the flow veloc-

ity, direction and wind force, you can set the pump to 

automatically start to pump the next batch of blue-green 

algae that will float. If pumping is done near a threshold 

or dam, it is possible to bring pipes and a tank below 

the water level and save electricity to pump the sub-

strate. Along the river, the substrate will be collected 

near the hydroelectric dam. But there is a good chance 

that there will be pieces of water mirror on which the 

cyanobacteria will remain stationary. And so that they 

do not turn into toxic waste over time, they must be re-

moved from the site. For these purposes, a small barge 

would be required to pump the top layer of cyanobac-

terial water in such territories. As soon as this water is 

pumped into the sump, the process of separation begins, 

where the cyanobacteria rise to the surface and the wa-

ter sinks to the bottom. After separation, the water will 
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be lowered back into the reservoir and cyanobacteria 

will be moved to the storage tank. Having accumulated 

a full tank of cyanobacteria, the vessel will return to the 

pumping station, where it will pump the contents of the 

tank to the raw material storage facility for the biogas 

plant. The process with the vessel is repeated, and the 

biogas plant operates in a continuous mode during the 

cyanobacterial breeding season. Raw material dis-

charged from storage is prepared in advance using a 

cavitation column, which will also serve as a system for 

separating the water fraction and blue-green algae frac-

tion. But the main process is to increase the activity of 

anaerobic fermentation and increase the availability of 

raw materials through the destruction of cyanobacterial 

cell walls and, as a consequence, increase the volume 

of biogas produced. It is desirable to place this substrate 

preparation column close to the sources of raw material 

sampling so as to return some of the clean water back 

to the river with minimal cost. The part of the fraction 

consisting of the concentrated cyanobacteria of the raw 

material is pumped to the biogas station of PJSC "Oril-

Leader". Several reservoirs are to be built in the area 

near the biogas station to automatically store raw mate-

rials with automatic feed to the biogas reactor. Since 

this biogas plant has idle capacity, capacity expansion 

is a significantly lower cost of design and construction 

from scratch. And it leads to increased profitability and 

reduced investment and, in turn, will stimulate the fast-

est implementation of this project. 

An important optimizing component of biogas 

production is hydrodynamic cavitation treatment. It 

leads to more efficient extraction of lipids, as well as 

increases the speed of biogas production and increases 

its volume by making raw materials more readily avail-

able for digestion. Cell membranes of untreated algae 

have been found to be difficult to penetrate and their 

use without treatment for energy is difficult [13]. The 

lipids can then be extracted from the substrate and sent 

to a methane tank for anaerobic digestion. After the fer-

mentation process, we will receive biogas, biofertilizer 

and a bio-pollution disposal service. 

Conclusions. It has been established that uncon-

trolled development of blue-green algae is one of the 

determinants of water quality deterioration in the wa-

ters of the Dnipro River and their negative impact on 

the environment is described. Based on the analysis, we 

see the possibility of effective neutralization of bio-pol-

lution in the form of accumulation of blue-green bacte-

ria in the waters of the Dnipro River, with the integrated 

use of the biogas plant. Implementing it, we receive di-

rect products and services, such as: purification of wa-

ter from blue-green algae, which act as bio-pollution, 

biogas production, biofertilizer. And also we get a lot 

of side services mostly preventative. This is to prevent 

the deterioration of drinking water quality, to reduce the 

incidence of people consuming it, to prevent fish fa-

tigue, to prevent the accumulation of toxic substances 

that adversely affect living organisms and may enter the 

Black Sea. Of course, if you use a biogas plant to dis-

pose of several types of organic waste, the profitability 

and efficiency of the project will only grow in such an 

integrated approach. Therefore, the biogas plant should 

be located optimally close to the Dnipro threshold and 

far from enterprises for processing waste of agricultural 

plants or disposal of animal waste. Methods that can 

significantly increase the biogas yield after pre-treat-

ment of cyanobacteria biomass in the hydrodynamic 

cavitation field to increase the biomass decomposition 

have been considered, which will increase the biogas 

output and its quality, and, consequently, increase the 

profitability of the project. The approximate calcula-

tions for the possible income with the possibility of 

connection to the existing biogas plant are presented. 

There is no indication of the cost for creating a system 

for connecting the pumping line and the preliminary 

preparation of raw materials (cavitation column). But 

these costs should not exceed 30-35% of income. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено состояние рынка логистических услуг в сфере таможенных операций на 

современном этапе. Приведены основные предпосылки передачи таможенных логистических операций на 

аутсорсинг и рассмотрены ключевые преимущества, которые получают участники внешнеэкономической 

деятельности от передачи таможенного оформления и сопровождения перемещаемых через границу гру-

зов таможенным посредникам, в том числе основанные на исследовании зарубежных авторов. Выделены 

основные тенденции развития аутсорсинга в таможенной логистике на современном этапе. 

Аbstract 

This article describes the current state of the market of logistic services in the field of customs operations. 

The article discusses the main reasons for use of customs outsourcing and key advantages which are got by the 

participants of foreign economic activity from transfer of customs registration and maintenance of the freights 

moved through border to customs intermediaries including based on a research of foreign authors. We have em-

phasized the main current tendencies of development of outsourcing in customs logistics. 

Ключевые слова: таможенная логистика, таможенные процедуры, аутсорсинг, таможенные предста-

вители, внешнеторговые операции, таможенное дело, логистический сервис. 
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В процессе ведения внешнеэкономической де-

ятельности компании, осуществляющие экспорт-

ные и импортные операции, сталкиваются с необ-

ходимостью соблюдения таможенных формально-

стей, что требует от них наличия специальных 

знаний и ведет к увеличению финансовых и вре-

менных затрат в ходе движения материального по-

тока. Для небольших и средних компаний, а также 

для фирм, впервые осуществляющих внешнеэконо-

мические операции, целесообразным становится 

передача функций по таможенному сопровожде-

нию на аутсорсинг. 

Организация товародвижения на основе аут-

сорсинга является достаточно распространенной 

логистической практикой в современном бизнесе. 

Аутсорсинг услуг в таможенной сфере обладает как 

характерными для логистического аустосринга 

чертами, так и некоторыми специфическими осо-

бенностями. 

Согласно международным исследованиям, 

наиболее часто на аутсорсинг передаются такие 

направления логистической деятельности, как 

транспортировка, таможенное оформление, грузо-

переработка, складирование, организация снабже-

ния, обработка заказов и логистика возвратных по-

токов [4]. 

Результаты проведенного опроса среди пред-

ставителей крупнейших американских компаний 

показывают, что почти три четверти респондентов 

считают, что именно аутсорсинг позволяет компа-

ниям выжить в современной мировой экономике. 

Они утверждают, что в результате использования 

аутсорсинга фирмы становятся более динамич-

ными и гибкими (60% опрошенных), и что деньги, 

сэкономленные от передачи некоторых функций на 
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аутсорсинг, могут содействовать росту компании 

(70% респондентов) [7]. 

Цель статьи. Выделены основные тенденции 

развития аутсорсинга в таможенной логистике на 

современном этапе.  

Существует множество теорий о причинах ис-

пользования аутсорсинга. Аутсорсинг услуг стал 

распространенной практикой среди компаний, ра-

ботающих в высококонкурентной среде. Аутсор-

синг услуг в таможенной сфере может иметь для 

участников ВЭД очень большое значение, так как 

привлечение профессионалов в ходе таможенного 

обслуживания позволяет заказчику использовать 

все современные возможности по упрощению та-

моженного оформления, что ускоряет процесс вы-

ведения товаров на целевой рынок [3]. 

Многие факторы побуждают компании выби-

рать аутсорсинг. К наиболее упоминаемым в лите-

ратуре факторам относятся специализация постав-

щика услуг, фокусировка на ключевых компетен-

циях, повышение производительности, доступ к 

новым технологиям и знаниям, отсутствие внутрен-

них ресурсов, повышение уровня обслуживания 

клиентов, увеличение гибкости в управлении, со-

кращение издержек, разделение рисков, увеличе-

ние конкурентоспособности. 

Большинство компаний в качестве важнейшей 

причины использования аутсорсинга называют со-

кращение издержек. При аутсорсинге услуг в тамо-

женной сфере эта причина имеет особое значение, 

так как выполнение своими силами ряда операций 

по таможенному сопровождению внешнеторговой 

сделки оказывается для отдельной компании либо 

слишком дорогим, либо даже невозможным [4]. 

Так, организация временного хранения това-

ров, не прошедших таможенного контроля, для ря-

дового участника ВЭД, не являющегося уполномо-

ченным экономическим оператором, возможна 

только на СВХ и таможенных складах. 

Самым недорогим вариантом организации 

временного хранения товаров собственными си-

лами является получение статуса владельца СВХ 

закрытого типа. В результате, использование соб-

ственного СВХ или таможенного склада ведет к 

значительным финансовым затратам для участника 

ВЭД, что делает экономически оправданным аут-

сорсинг услуг по временному хранению даже при 

больших объемах внешнеторгового оборота. 

В условиях высокой конкуренции задача со-

кращения собственных расходов становится прио-

ритетной для большинства компаний. Если фирма 

способна уменьшить свои расходы за счет передачи 

некоторых функций на аутсорсинг, то при условии, 

что продажи останутся прежними, у компании вы-

свободятся дополнительные финансовые средства, 

которые можно будет использовать на маркетинг, 

погашение долгов, проведение исследований, рост 

зарплаты и увеличение чистой прибыли [6]. 

Аутсорсинг имеет прямое отношение к повы-

шению конкурентоспособности. Именно поэтому 

лучше всего отдать на аутсорсинг некоторые виды 

деятельности и сконцентрироваться на том, что 

компания может сделать с лучшими показателями 

качества и производительности и при меньших за-

тратах. 

Компании, предоставляющие услуги в около-

таможенной сфере, способны оказать заметное воз-

действие на уровень временных и финансовых из-

держек в ходе прохождения таможенного оформле-

ния и контроля. Таможенный представитель, 

предлагающий услуги по декларированию товаров, 

обладает более высоким уровнем профессиона-

лизма в таможенных вопросах, нежели рядовой 

участник ВЭД, поэтому он с большей вероятностью 

способен найти возможности сокращения размеров 

таможенных платежей. 

Кроме того, для многих компаний, занятых во 

внешней торговле, большое значение имеют сроки 

движения товаров от продавца к конечному поку-

пателю. Любая ошибка в ходе таможенного оформ-

ления приводит к увеличению этих сроков, поэтому 

с возрастанием стоимости оформляемого груза и 

его важности для заказчика обращение к специали-

зированному посреднику становится все более 

оправданным.  

Таможенный представитель, подающий в та-

моженный орган декларацию на товары, несет с 

участником ВЭД солидарную ответственность в 

случаях, предусмотренных таможенным законода-

тельством. При этом, репутационные потери для та-

моженного представителя могут быть намного бо-

лее серьезными, нежели денежные штрафы. Такая 

ситуация приводит к обеспечению достаточно вы-

сокого качества услуги по таможенному оформле-

нию. 

Необходимо отметить, что даже при условии 

наличия всей необходимой документации и отсут-

ствия вопросов со стороны таможенного органа, 

обязательным остается прохождение таможенного 

контроля. Эта процедура может осуществляться в 

отношении различных внешнеторговых партий по-

разному, как с проведением досмотра, так и без 

него. 

При необходимости проведения таможенного 

досмотра товар помещается на СВХ, что ведет к 

увеличению затрат времени и удорожанию про-

цесса таможенной очистки. Решение о проведении 

досмотра принимается в соответствии с системой 

управления рисками, согласно которой вероятность 

применения досмотра в отношении благонадеж-

ного декларанта намного меньше, нежели в отно-

шении компании, впервые оформляющей внешне-

торговую поставку. В результате, участник ВЭД с 

небольшим опытом взаимодействия с таможней 

чаще будет нести дополнительные затраты при са-

мостоятельном оформлении, чем при использова-

нии услуг таможенного представителя [2]. 

Помимо снижения издержек можно выделить 

еще три направления совершенствования деятель-

ности компании, обусловленные использованием 

аутсорсинга: это повышение эффективности ра-

боты организации в целом, рост удовлетворенности 

клиентов и упрощение внедрения улучшений.  

Применение аутсорсинга в современных эко-

номических реалиях является очень распространен-

ной практикой. Множество фирм обращаются к 
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аутсорсингу как способу освобождения от непро-

фильной деятельности и усиления конкурентных 

преимуществ. Аутсорсинг как бизнес-стратегия ос-

нован на передаче непрофильных функций внеш-

ним провайдерам, которая позволяет компаниям 

эффективно использовать свои ресурсы, распреде-

лять риски и сосредоточиваться на направлениях, 

наиболее важных для выживания и роста в буду-

щем. 

В условиях все более усиливающейся конку-

ренции в формирующейся глобальной экономике, 

производственные и торговые предприятия все 

чаще обращаются к аутсорсингу логистических 

функций. Логистический аутсорсинг, в котором 

аутсорсер в рамках единого контракта обеспечи-

вает выполнение всех или части логистических 

операций, демонстрирует в последнее время посто-

янный рост. Существуют плюсы и минусы исполь-

зования логистического аутсорсинга, которые в 

полной мере еще не изучены. В ходе внешнеэконо-

мической деятельности организация международ-

ного товародвижения связана с последовательным 

выполнением ряда логистических функций, в числе 

которых многие эксперты называют и прохождение 

таможенного оформления [5]. 

В силу стремительного роста логистического 

аутсорсинга в мире и, в частности, на Украине, воз-

никает необходимость исследования основных рис-

ков, сопровождающих функциональное перерас-

пределение, и мер их профилактики. 

Рынок логистического аутсорсинга продол-

жает расти. По данным исследования 2013 года [6], 

чаще всего на аутсорсинг передаются тринадцать 

основных логистических функций. Более половины 

операций по таможенному оформлению, экспеди-

рованию, складированию, организации внутренних 

и международных перевозок выполняется аутсор-

серами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Логистические функции, передаваемые на аутсорсинг, % 

 

Потенциальными экономическими преимуще-

ствами логистического аутсорсинга являются: 

устранение инфраструктурных инвестиций; доступ 

к процессам, продуктам, услугам или технологиям 

мирового класса; способность быстро реагировать 

на изменения в бизнес-среде; разделение рисков; 

улучшение денежных потоков; уменьшение экс-

плуатационных расходов; замена постоянных рас-

ходов переменными; доступ к ресурсам, не доступ-

ным в собственной организации. 

В развитых странах организация комплексного 

логистического обслуживания осуществляется си-

лами 3PL-провайдеров. Всего десять лет назад под-

ход 3PL был формирующейся отраслью в передо-
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вых странах мира. Однако, скорость, с которой уве-

личивалось его использование, темпы и причины 

роста в разных странах были и остаются неравно-

значными. В Европе, фирмы предпочитают исполь-

зовать 3PL-провайдеров как для международных 

перевозок, так и для распределения товаров на 

внешних рынках. Почти две трети европейских рас-

пределительных центров, обслуживающих амери-

канских, японских, корейских и тайваньских произ-

водителей, используют услуги сторонних постав-

щиков логистических услуг [1]. 3PL-провайдеры 

помогают фирмам, занятым во внешнеэкономиче-

ской деятельности, осуществлять товародвижение 

в соответствии с международными требованиями и 

правилами. На Украине рынок услуг 3PL-

провайдеров до сих пор находится на этапе форми-

рования. 

Преимущества аутсорсинга логистических 

услуг в некоторых случаях могут быть значитель-

ными. Для многих компаний рост спроса на новые 

ресурсы, использование современных информаци-

онных систем, необходимость контролировать про-

изводство и поставки в реальном времени и прочие 

требования часто могут быть эффективно выпол-

нены только с помощью аутсорсинга. 

Однако не всегда использование аутсорсинга 

является успешным, так как существует множество 

рисков, ограничивающих возможности его приме-

нения. Основные виды рисков аутсорсинга могут 

быть классифицированы по четырем направле-

ниям. Первое представляет финансовые риски. 

Второе включает управленческие риски. Третье ха-

рактеризует рыночные риски, при которых фирма 

не может реагировать на изменения тенденций 

рынка и предпочтений потребителей в связи с зави-

симостью от аутсорсера. Четвертое связано с эф-

фектом информационного хаоса, возникающего в 

результате недоверия и асимметрии информации 

[3].  

Одним из основных рисков аутсорсинга высту-

пают скрытые издержки. Выгоды от применения 

аутсорсинга могут быть ослаблены за счет расхо-

дов, которые менеджеры компаний-заказчиков не 

всегда могут точно определить. Многие фирмы 

недооценивают затраты, связанные с выбором аут-

сорсера, ведением переговоров и составлением 

контракта. Дополнительное время и расходы на 

ранней стадии имеют важное значение, так как поз-

воляют избежать проблем в дальнейшем, например, 

необходимости пересматривать условия договора 

или постоянно контролировать провайдера услуг 

для обеспечения необходимой производительно-

сти. 

Большое значение имеют риски, связанные с 

возможностью неэффективного управления. Если 

фирма имеет налаженную и хорошо управляемую 

систему логистики, передача функций этой си-

стемы на аутсорсинг не может снизить эксплуата-

ционные расходы. Если же выполнение логистиче-

ских функций собственными силами осуществля-

лось на низком уровне, компания может принять 

решение о передаче этих функций на аутсорсинг 

третьей стороне. Однако, если фирма выбирает аут-

сорсинг, руководители должны знать, как осу-

ществлять управление взаимоотношениями с про-

вайдерами логистических услуг. Если же фирма 

плохо справлялась с логистической деятельностью 

своими силами, качество управления взаимоотно-

шениями с внешним поставщиком услуг также мо-

жет быть низким. 

При использовании аутсорсинга управление 

логистическими операциями остается сложной за-

дачей. В некоторых случаях требования к профес-

сионализму менеджеров, управляющих организа-

цией взаимодействия с провайдерами логистиче-

ских услуг, оказываются даже более высокими. 

Компания должна постоянно отслеживать все изме-

нения в организации деятельности третьей сто-

роны, знать ее финансовое состояние, учитывать 

изменения в организационной структуре, составе 

персонала и иметь четкое понимание того, как осу-

ществляются все работы, переданные на аутсор-

синг. 

Аутсорсинг может сопровождаться развитием 

конфликта интересов заказчика и аутсорсера. Цели 

каждой из сторон часто разные, и факторы, опреде-

ляющие коммерческую выгоду партнерства, рас-

сматриваются с разных точек зрения. Стили управ-

ления и степень бюрократии внутри фирмы также 

могут быть различными. Учет этих факторов явля-

ется необходимым условием для обеспечения жиз-

неспособности совместной работы и дальнейшего 

успеха партнерства. Особое значение данная про-

блема имеет при аутсорсинге услуг по таможен-

ному оформлению, так как в большинстве случаев 

таможенный представитель не получает дополни-

тельной прибыли при уменьшении для заказчика 

суммы подлежащих уплате таможенных платежей. 

При этом, поиск возможностей такого уменьшения 

связан для провайдера услуги с дополнительными 

затратами труда, в результате чего возникает ситу-

ация, когда простейший вариант таможенного 

оформления оказывается для таможенного предста-

вителя самым привлекательным [2]. 

К возникновению специфических рисков логи-

стического аутсорсинга приводит нестабильность 

окружающей рыночной среды. Заказчик, передаю-

щий на аутсорсинг всю или часть логистической де-

ятельности, рискует попасть в зависимость от про-

вайдера услуг. В случае использования долгосроч-

ных отношений с одной и той же компанией-

аутсорсером, фирма может оказаться в уязвимом 

положении и даже потерять контроль над частью 

своей логистической деятельности. При аутсор-

синге услуг в таможенной сфере подобные риски 

усугубляются тем, что по ряду направлений обслу-

живания, особенно на региональных рынках, выбор 

между компаниями-аутсорсерами достаточно неве-

лик. 

Применение аутсорсинга сопровождается ин-

формационной асимметрией. Провайдеры услуг 

редко имеют полную информацию о компании-за-

казчике; аналогично заказчик может иметь непол-

ную информацию об аутсорсере. Современное та-
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моженное законодательство предоставляет участ-

никам ВЭД различные возможности для оптимиза-

ции затрат на таможенную очистку. Однако, выбор 

наиболее подходящих для компании возможностей 

таможенного сопровождения требует от аусторсера 

хорошего знания особенностей работы заказчика. 

Совместные проекты могут приводить к по-

тере контроля. При аутсорсинге контроль частично 

переходит от заказчика к исполнителю. Степень, с 

которой фирма может эффективно контролировать 

аутсорсинг ключевых бизнес-функций, в значи-

тельной мере определяется объемом полученной 

информации и возможностью раннего обнаруже-

ния проблем.  

Отсутствие информационного единства может 

привести к увеличению затрат аутсорсера и сниже-

нию эффективности обслуживания. 

Наличие рассмотренных рисков аутсорсинга 

требует постоянного мониторинга, разработки и 

принятия мер по их минимизации. Расчетные пока-

затели для оценки эффективности аутсорсинга при-

званы учитывать как качество обслуживания, так и 

его стоимость. Показатели должны систематически 

отражать производительность аутсорсинга, отно-

шения между заказчиком и аутсорсером, интегра-

цию сторонних провайдеров услуг и пользователей. 

В логистическом аутсорсинге, ключевая опе-

ративная информация, такая как затраты, планы по-

ставок, мощности и т.д., должна быть легко доступ-

ной для участников. Такая информация должна 

быть точной и своевременной, что делает ее полез-

ной для обеих сторон при планировании и регули-

ровании своей деятельности. Помимо этого, важно, 

чтобы механизм поощрения обмена информацией 

обеспечивал максимальную своевременность вне-

сения необходимых изменений [4]. 

Подводя итоги отметим, что дальнейшему ак-

тивному развитию рынка аутсорсинга логистиче-

ских услуг в таможенной сфере будет способство-

вать стремление к повышению объемов внешнеэко-

номической деятельности, включая выход на меж-

дународные рынки, расширение линейки использу-

емых таможенных процедур, модернизацию произ-

водства с использованием импортного 

оборудования, зачастую обуславливающую необ-

ходимость приобретения сырья и материалов зару-

бежных производителей.  
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Аннотация: В статье анализируются проблемы кибербезопасности, которые играют ключевую роль в 
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совместные подходы к решению проблемы кибербезопасности: защита систем, сетей и программных при-

ложений от цифровых атак и принятие новых международных законов. 

Abstract 
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information infrastructure and vulnerable facilities. It points to the existing threats of cybersecurity and the prob-

lems of ensuring national security, reveals the features of the vulnerable nature of modern information systems 

and critical infrastructure. The author emphasizes the need for the international community to seek joint ap-

proaches to solving the problem of cybersecurity: protect systems, networks and software applications from digital 

attacks and adopt new international laws. 
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Быстрое развитие цифровых технологий и их 

более широкое применение имеют существенный 

побочный эффект - постоянно увеличивающийся 

уровень киберугроз. Согласно отчету IBM «X-Force 

Incident Response and Intelligence Services», число 

кибератак, предназначенных для кражи данных и 

отключения критически важных систем инфра-

структуры, утроилось в первой половине 2019 г. По 

прогнозам Центра кибербезопасности Всемирного 

экономического форума, в 2020 г. 74% всех гло-

бальных компаний будут подвергаться виртуаль-

ным атакам [1].  

Эта проблема активно обсуждается в России, 

США и других странах, а также в международных 

организациях. 

Основной задачей национального государства 

является защита национальной безопасности, что 

означает защиту его граждан, экономики и инсти-

тутов. Первоначально национальная безопасность 

защищала нацию от военных угроз, но в настоящее 

время ее масштабы шире и включают в себя без-

опасность от терроризма и преступности, безопас-

ность экономики, энергетики, окружающей среды, 

продовольствия, критически важной инфраструк-

туры и, наконец, кибербезопасность. 

Кибербезопасность сегодня является одной из 

самых важных тем в современном мире. Однако 

следует разделять понятия кибербезопасности и ин-

формационной безопасности, которые смущает 

огромное количество людей. Информационная без-

опасность связана с  

Прежде всего, кибербезопасность является 

подмножеством информационной безопасности. 

Кибербезопасность направлена на выявление и 

отражение угроз (кибератак и вирусов) объектов, 

которые связаны с IT технологиями, компьютер-

ными, телекоммуникационными сетями, а также 

хранением, переработки и передачи информации. 

Кибератака - это любой тип оскорбительных дей-

ствий отдельных лиц или целых организаций, 

направленных против компьютерных информаци-

онных систем, инфраструктур, компьютерных се-

тей ли устройств персональных компьютеров с по-

мощью различных злонамеренных действий, 

обычно происходящих из анонимного источника, 
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который либо крадет, изменяет или уничтожает 

указанная цель, взломав уязвимую систему. 

Все это подтверждается почти ежедневными 

новостными выпусками, в которых сообщается о 

новых атаках преступников в информационной 

сфере. Количество вредоносных объектов, обнару-

живаемых в сети каждый год, составляет более 100 

миллионов интернет-адресов [2]. Каждый год это 

число увеличивается на 40%. Атаки в информаци-

онном пространстве наносят ущерб, который оце-

нивается в $ 100 миллиардов. 

Существует много определений критических 

инфраструктур, которые отражают национальные, 

экономические, политические и культурные тен-

денции и потребности того или иного государства 

[3]. Общие черты всех этих определений включают 

в себя идею о том, что инфраструктуры являются 

средством общего назначения для различных видов 

человеческой деятельности, в частности экономи-

ческой деятельности, но также и для действий, не-

обходимых для защиты безопасности и здоровья 

граждан. 

Хотя в настоящее время все системы, входя-

щие в критическую инфраструктуру, основаны на 

сетях и услугах информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), они не одинаково чувстви-

тельны к кибератакам. Например, больницы и теле-

коммуникационные системы, энергетика, банков-

ское дело и финансы, а также почтовый сектор - все 

в той или иной степени полагаются на киберинфра-

структуру, что делает их очевидными целями для 

злоумышленника. 

Определение того, что считать кибератакой на 

инфраструктуру, неоднозначно, поэтому мы вво-

дим классификацию атак с помощью двух концеп-

туальных различий, что приводит к различным ви-

дам кибератак на инфраструктуру. Типы атак на 

критическую инфраструктуру можно различить на 

основе средств атаки, таких как простые кибе-

ратаки или атаки с физическим компонентом, и на 

основе конечного ущерба, который может быть фи-

зическим и чисто функциональный. Существует не-

сколько возможных комбинации средств атаки и 

урона от всех видов кибератак. 

С точки зрения ущерба, нанесенного атакой, 

мы можем отличить физические от просто функци-

ональных атак. Когда атака является просто функ-

циональной, единственным уничтожаемым объек-

том является информация. Хотя из-за атаки могут 

возникать сбои в работе и перерыв в работе служб, 

физического ущерба нет. При физической атаке 

атакованный объект - это «люди, имущество или 

инфраструктура, атакованные через киберпро-

странство» [4].  

Различие может быть более точным, если об-

ратиться к критерию, предложенному в праве во-

оруженных конфликтов. Согласно этому критерию, 

кибер-операция считается физической атакой, если 

«восстановление функциональности требует за-

мены физических компонентов» [5]. 

Обычные физические атаки на физическую ин-

фраструктуру, вызывающие физический ущерб, 

например, стрельба ракетой по мосту или бросание 

яда в водопроводные трубы могут не относиться к 

сфере кибербезопасности. Тем не менее, некоторые 

такие атаки, например, используют дроны для пе-

ревозки взрывчатых веществ в непосредственной 

близости от плотины. Примером физического напа-

дения без физического повреждения может быть 

использование графитовых бомб, которые распро-

страняют чрезвычайно мелкие углеродные нити на 

электрические компоненты, которые наносят пол-

ностью восстанавливаемый физический ущерб ин-

фраструктуре: короткое замыкание и нарушение 

электроснабжения. 

Это явно считается угрозой кибербезопасно-

сти. Примером является вирус «Stuxne», нацелен-

ный на программное обеспечение «Siemens», кото-

рое эксплуатировало установку по обогащению 

урана в Иране, в которой атакованными объектами 

были сами турбины, а не просто информация в си-

стеме. В этом случае средства атаки, в отличие от 

случая с беспилотниками, были просто информаци-

онными (частью программного обеспечения), но 

целью было физическое повреждение турбин. Это 

включает, например, DDoS-атаку, которая нару-

шает процессы критических систем, а также ис-

пользование ботов в социальных сетях для распро-

странения инакомыслия и передачи политических 

сообщений [6]. 

В качестве еще одного примера можно приве-

сти продолжительную DDoS-атаку на националь-

ный реестр разрешений доменных имен Китая 25 

августа 2013 г., которая прервала или замедлила 

подключение без какого-либо длительного физиче-

ского ущерба.  

Следовательно, такая же критическая инфра-

структура, например, Интернет может быть атако-

ван, вызвав физический или просто функциональ-

ный ущерб, то есть нацеливаясь соответственно на 

его аппаратные или программные компоненты. Ин-

тернет также уязвим как физически, так и для «про-

сто кибер-атак», когда например, ракеты уничто-

жают серверы и DDoS атаки наносят ущерб работы 

коммуникационным системам.  

Кибербезопасность промышленных систем 

управления 

Угроза кибератак на инфраструктуру способна 

мотивировать государство на расширение его ки-

бер-возможностей. К сожалению, некоторые контр-

меры со стороны государства не ведут к непосред-

ственному усилению киберзащиты страны, а скорее 

способствуют следственным и ответным возмож-

ностям. Должностные лица государства могут при-

знать, что существуют структурные ограничения, 

которые препятствуют улучшению киберзащиты 

некоторых критически важных инфраструктур до 

степени, необходимой для целей национальной без-

опасности. Отметим, что эти ограничения обуслов-

лены существующей сетью промышленных систем 

управления, которая является «уникальной средой, 

которая объединяет крупномасштабные, географи-

чески распределенные, устаревшие и собственные 

компоненты системы» [7]. 
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В некотором смысле, сочетание в одной и той 

же сети специальных программируемых логиче-

ских контроллеров с хорошо документированными 

протоколами и готовыми аппаратными решениями 

является худшим из всех видов кибербезопасности. 

Комбинация обоих решений в одной и той же сети 

означает, что, хотя выгода от неизвестности может 

быть значительно уменьшена, все равно будет 

очень дорого гарантировать высокий уровень без-

опасности для таких систем, поскольку для этого 

требуются специальные решения.  

В 2013 г. некоторые хакеры взломали систему 

управления плотиной возле Нью-Йорка через сото-

вый модем и проникли в систему электросетей 

США, получив удаленный доступ для управления 

операционными сетями энергосистемы. Хакеры 

напали на «Calpine Corporation», производителя 

электроэнергии с 82 заводами, работающими в 18 

штатах и Канаде. Открытие пути в сети, в которых 

работает энергосистема США, было несложным, 

поскольку инфраструктура устарела, а ее сеть ИКТ 

не была достаточно защищена. 

Ранее сообщалось, что якобы были обнару-

жены различные кибератаки из России и Китая в 

сети энергосистемы США, но в случае плотины 

возле Нью-Йорка хакеры собрали гораздо больше 

данных: пароли для удаленного подключения к се-

тям электросети и подробно инженерные чертежи 

сетей и электростанций от Нью-Йорка до Калифор-

нии. Потенциально они могли бы отключить гене-

рирующие станции и вызвать отключение электро-

энергии, но их проникновение было обнаружено до 

того, как они начали наносить ущерб электросети. 

Собранные цифровые подсказки указывали на 

иранских хакеров. В тот же период хакеры, связан-

ные с иранским правительством, атаковали сайты 

американских банков. Эти атаки были ответным 

ударом Ирана за вирус «Stuxnet». 

Вполне вероятно, что проникновение в эле-

катросеть американской компании «Calpine» было 

частью иранской контратаки, и, таким образом, это 

можно считать случаем кибервойны. Дело 

«Calpine» показывает, что использование уязвимо-

стей в системах ИКТ правительствами приводит к 

гонке кибер вооружений. Фактически, хотя атака 

«Stuxnet» не нанесла вреда ни в чем не повинным 

гражданским лицам, данные, собранные хакерами, 

атакующими «Calpine», могли бы повредить граж-

данским лицам, если бы план был выполнен. Более 

того, цель атаки «Stuxnet» была признана достой-

ной большинством международного сообщества, 

так как состояла в том, чтобы помешать Ирану при-

обрести ядерное оружие, хотя и вызывало ряд мо-

ральных опасений [8]. 

Последний этический вопрос, который харак-

терен для случая Calpine, - это разрыв между инве-

стициями в ресурсы и безопасностью: повышение 

сетевой безопасности энергетических инфраструк-

тур является дорогостоящей операцией, требую-

щей значительных инвестиций. 

Во многих странах Европы и США правоохра-

нительные органы и следственные органы могут по 

закону взломать устройства целей, если этого тре-

бует судебный приказ. В Италии полиция исполь-

зовала «Exodus», шпионскую программу для смарт-

фонов, для сбора данных с сотовых телефонов пре-

ступников (например, их телефонная книга, 

история звонков и просмотра, позиция GPS, тексто-

вые сообщения, аудиозаписи окружения телефона 

и т.д.) и отправлять команды на зараженный сото-

вый телефон через порт и оболочку. «Exodus» был 

загружен в более чем 20 приложений Android в 

официальном магазине «Google Play». В основном 

это были приложения для рекламных акций и мар-

кетинговых предложений или для повышения про-

изводительности смартфона. Таким образом, эти 

приложения привлекли и были загружены невин-

ными людьми. Их телефон был заражен, потому, 

что «Exodus» устанавливался на любой телефон без 

проверки того, что цель была законной, в то время 

как он должен был проверить IMEI устройств, 

чтобы проверить, предназначался ли телефон для 

нацеливания. Кроме того, порт, открытый 

«Exodus», может быть использован любым пользо-

вателем в той же сети Wi-Fi, что позволяет взло-

мать зараженный телефон третьим лицам. Предста-

вители «Google» заявили, что было заражено менее 

1000 мобильных телефонов итальянских клиентов 

[9]. 

В этой ситуации мы видим, во-первых, проти-

вопоставление национальной безопасности в 

форме борьбы с преступностью, которая является 

целью итальянской государственной полицией и 

практической реализации этой цели. Последнее ка-

салось невинных людей и нарушения их неприкос-

новенности частной жизни без уважительной при-

чины, поскольку они не находились под след-

ствием. Кроме того, эти люди стали более 

уязвимыми, поскольку заражение их мобильного 

телефона могло быть взломано потенциально 

всеми. Во-вторых, мы наблюдаем противоречие 

между законностью и безопасностью, так как ита-

льянская правовая база кибербезопасности не по-

спевает за новыми технологиями, принятыми в об-

ласти уголовного надзора. Результатом такой пра-

вовой базы является то, что программа «Exodus», 

можно приравнять к старым устройствам физиче-

ского наблюдения. такие как скрытые микрофоны, 

тогда как это гораздо более агрессивно. 

Таким образом, вполне вероятно, что отказ 

«Exodus» проверить IMEI цели не был ошибкой 

программирования. Наконец, Apple применяет 

фильтры, предотвращающие проникновение вредо-

носных программ в свой магазин, которые строже, 

чем те, что используются Google. Более высокий 

уровень контроля Apple защищает своих клиентов, 

но сказывается на ценах устройств Apple. Это озна-

чает, что конфиденциальность граждан не защи-

щена одинаково: граждане с большими экономиче-

скими ресурсами могут позволить себе устройства 

Apple и быть более защищенными. 

Министерство обороны США и киберкоман-

дование США (USCybercom) активно сотрудничают 

с Министерством энергетики в реализации сов-
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местных проектов, в рамках которых военные изу-

чали энергетический сектор. Для предотвращения 

кибератак с возможными катастрофическими по-

следствиями они рассматривали вариант усиления 

сотрудничества между Министерством энергетики 

США, структурами энергетического сектора Пен-

тагона.  

Киберкомандование США является одним из 

одиннадцати объединенных командиров Мини-

стерства обороны США. Он унифицирует направ-

ление операций в киберпространстве, усиливает 

возможности киберпространства DoD, а также ин-

тегрирует и расширяет кибернетический опыт. 

Киберкомандование США было создано в 

2009 г., штаб-квартира Агентства национальной 

безопасности (АНБ), Форт-Джордж, Мэриленд. 

Оно сотрудничает с сетями АНБ и возглавляется 

директором АНБ безопасности с момента его созда-

ния. Первоначально созданное с оборонительной 

миссией, оно все чаще рассматривается как насту-

пательная сила. Президент США Д.Трамп в 2018 г. 

подписал распоряжение о делегировании полномо-

чий министру обороны на использование кибер-ин-

струментов и методов для разрушения или повре-

ждения сети противника или пресечения происхо-

дящих атак, ослабляя правила, установленные при 

предыдущей администрации Б. Обамы [10]. Таким 

образом, статус USCYBERCOM был повышен до 

полного и независимого объединенного командова-

ния [11]. 

На международной выставке-конференции Ас-

социации армии США AUSA-2019, проходившей в 

Вашингтоне в 2019 г., генерал Стивен Хагер, заме-

ститель командующего Национальными кибер-си-

лами, подразделением , занимающимися защитой 

национальной инфраструктуры, заявил, что в ходе 

обучения с участием военных и представителей 

Министерства энергетики, которые имитировали 

катастрофический отказ системы энергоснабжения, 

разрабатывались совместные действия по усиле-

нию защиты критически важных объектов. Целью 

совместных учений было определение направлений 

помощи энергетическому сектору США в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Пентагон предусматривает создание групп ре-

агирования, которые предпринимают противодей-

ствие киберугрозам. Наступательная кибернетиче-

ская структура этой группы может также проводить 

оборонительные операции в киберпространстве, 

включая реагирование на непосредственные 

угрозы  

Киберкомандование США постоянно отсле-

живая ситуацию в виртуальном пространстве, 

имеет возможность контролировать ситуацию 

внутри страны и за пределами сетей США, а также 

предупреждать потенциальных злоумышленников. 

В 2018 г. полномочия этой команды были расши-

рены для предотвращения атак, имеющих право на 

превентивные атаки на систему противника. Суще-

ствующая промышленная система контроля, дис-

петчерского контроля и сбора данных (SCADA) с 

учетом их уязвимости и важности для решения 

наступательных и оборонительных задач являются 

объектами изучения военных. SCADA предостав-

ляет информацию от датчиков в удобной форме 

оператора, что позволяет обслуживающему персо-

налу более эффективно управлять процессом, а воз-

можность локального и удаленного доступа позво-

ляет вносить изменения. Большая часть инфра-

структуры энергетического сектора отличается от 

инфраструктуры Интернета и требует более глубо-

кого изучения USCybercom. 

Информационная безопасность является од-

ним из важнейших компонентов сохранения суве-

ренитета России, а создание альтернативного сег-

мента «суверенного» российского Интернета стало 

актуальным в связи с санкционной политикой за-

падных стран. 

В России с 1 ноября 2019 г. вступил в силу фе-

деральный закон «О суверенном рунете », подпи-

санный Президентом РФ В. Путиным, основной це-

лью которого является создание национальной си-

стемы маршрутизации интернет-трафика, 

инструментов централизованного управления, 

обеспечение непрерывности передачи цифровой 

информации но не отключение или ограничение 

доступа к виртуальному пространству [12]. 

Хотя Россия технически готова к враждебным 

манифестациям со стороны Запада и может в стране 

блокировать весь исходящий трафик, В. Путин на 

встрече с представителями российских информаци-

онных агентств и печатных СМИ подчеркнул, что 

Россия не собирается его отключать. 

Создание национальной сети не отгородит 

Россию от мира, но в области обороны и безопасно-

сти должна быть создана собственная информаци-

онная сеть, на которую нельзя влиять извне и ме-

шать работе стратегических объектов, таких как, 

например, атомные электростанции и системы 

связи. 

Ключевые российские компании подписали с 

правительством восемь соглашений о развитии вы-

соких технологий в конкретных областях, связан-

ных с внедрением распределенного реестра, кван-

товых датчиков и беспроводной связи пятого поко-

ления. Развитие этих направлений предусматривает 

переход от «аппаратного обеспечения» к «интел-

лектуальному обеспечению» В настоящее время в 

разных странах разрабатываются интеллектуаль-

ные программы распознавания информационного 

контента с использованием технологий искусствен-

ного интеллекта, а в машинном обучении идет 

идентификация объектов, изображение которых 

присутствует в видеороликах и предпринимаются 

попытки распознать поддельные новости. 

Возможные угрозы и подделки не должны вли-

ять на работу российского сегмента сети и нацио-

нальной системы маршрутизации интернет-тра-

фика. Национальные системы обеспечивают блоки-

ровку ресурсов, запрещенных в России, и 

укрепляют безопасности страны. Российские про-

вайдеры интернет-услуг должны иметь приспособ-

ления для отключения и интернет-трафика через 

пункт обмена, который будет контролировать госу-

дарственный регулятор связи Роскомнадзор. Наци-
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ональная платежная система «Мир», инициирован-

ная в ответ на угрозу отключения от международ-

ной банковской программы SWIFT, создаст нацио-

нальную доменную зону, защищенную от внешних 

воздействий. 

Министерство обороны Российской Федера-

ции создает собственную закрытую систему обмена 

цифровой информацией «военный интернет», для 

самостоятельного функционирования проложен-

ного оптоволоконного кабеля через Арктику. 

Вполне возможно, что в будущем в национальной 

сети будет использоваться «военный интернет» 

[13]. 

В нашей стране при разработке стратегиче-

ского плана по строительству сети 5G «Ростехом» 

будет создана экспериментальная сеть в одном из 

регионов России. Отключение интернета может 

произойти в случае неожиданного разрыва оптово-

локонного кабеля, который опоясал весь земля пла-

неты и лежала на дне океана. 

Вопросы информационного суверенитета 

важны не только для России, но и для Китая, Ин-

дии, европейских стран. Фильтрация интернет-кон-

тента существует в разных странах. В Германии Fa-

cebook обязан удалять записи, если они содержат 

незаконную информацию. В Китае система кон-

троля над интернетом была инициирована с запус-

ком проекта «Золотой щит» - неофициальное назва-

ние, который ограничивает доступ к некоторым за-

рубежным сайтам. Ссылки на иностранные 

источники возможны только по специальному раз-

решению, веб-страницы фильтруются по ключе-

вым словам, связанным с общественной безопасно-

стью, и следами запрещенных адресов. 

В Индии сеть 4G и оптоволоконный Интернет 

покрывают 99% территории страны. За два года 

страна поднялась на 155-е место, по потреблению 

полосы пропускания на первое, превосходя США. 

Ведущая индийская телекоммуникационная компа-

ния «Jio» готовится к внедрению сетей 5G и 6G, ко-

торые будут востребованы для беспилотных транс-

портных средств и возможностей умных домов и 

городов, предоставляя услуги высокоскоростной 

обработки данных с миллионов устройств. Мини-

стерство связи Индии также разработало правовой 

механизм для отключения интернета в целях чрез-

вычайной безопасности. 

Информационные технологии и компьютер-

ные сети пронизывают все существующие системы 

и связанные с ними государственные службы, здра-

воохранение, науку, транспорт, связь, банковское 

дело, энергетику, оборону и промышленность. 

Опасность кибератак, следствием воздействия ко-

торых могут быть не только материальные потери, 

но и экологические, социальные, макроэкономиче-

ские шоки, особенно для крупных учреждений и 

объектов жизненно важного значения.  

Согласно Федеральному закону «О безопасно-

сти критически важной информационной инфра-

структуры Российской Федерации» и программе 

«Цифровая экономика», вступившей в силу 1 ян-

варя 2018 г., такие объекты, как информационные 

системы и сети, составляют важнейшую информа-

ционную инфраструктуру России. Основным прин-

ципом безопасности и устойчивости к кибератакам 

являются меры по предотвращению злонамерен-

ного вторжения в киберпростанство России. 

Федеральная служба безопасности отвечает за 

систему информационной безопасности в стране и 

защиту важнейших ресурсов РФ от кибератак и 

внешних воздействий. Информация, раскрываю-

щая состояние безопасности критически важной 

информационной инфраструктуры Российской Фе-

дерации от компьютерных атак, а также меры по 

обеспечению их безопасности являются государ-

ственной тайной. 

Основные угрозы кибербезопасности, по сло-

вам министра обороны России С. Шойгу, сопоста-

вимы с «оружием массового уничтожения» [14]. В 

интересах национальной обороны Министерство 

обороны России проводит постоянный монито-

ринг, информационные операции и контрмеры для 

защиты военная инфраструктура страны. 

В результате вторжения компьютера и воздей-

ствия на электронную сеть может оказать негатив-

ное влияние на физический компонент, а вмеша-

тельство в кибер физические системы критической 

инфраструктуры может оказать влияние на нацио-

нальную безопасность страны.  

В 2018 г. российская государственная система 

обнаружения предупреждений и ликвидации ком-

пьютерных атак выявила более 4,3 миллиарда ком-

пьютерных эффектов в критически важной инфор-

мационной инфраструктуре России.  

Вывод 

Стратегические приоритеты России и многих 

других стран направлены на защиту критически 

важной инфраструктуры, которая может столк-

нуться с рядом угроз, в том числе киберугрозами. 

Учитывая широкое использование информа-

ционных технологий в различных промышленных 

и экономических областях, разработка систем и 

подходов в области кибербезопасности является 

одной из приоритетных областей и требует посто-

янного совершенствования с учетом постоянного 

появления новых типов киберугрозы. В связи с 

этим важным аспектом созданных решений явля-

ется обновление информации о существующих ти-

пах киберугроз, а также информации об их устране-

нии и поддержании текущей степени киберзащиты 

внутренней инфраструктуры. 

Проблема кибербезопасности играет ключе-

вую роль, поскольку внутренняя информационная 

инфраструктура содержит огромное количество 

структурированных и неструктурированных дан-

ных, которым требуются огромные ресурсы для за-

щиты объектов от киберугроз. 

В заключение следует отметим, что будущее 

как национальной, так и глобальной информацион-

ной безопасности будет зависеть от того, в какой 

степени государства проявят готовность к кон-

структивному сотрудничеству в решении насущ-

ных проблем информационной безопасности. По-

скольку Интернет не признает государственных 
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границ, усилия по обеспечению его безопасности 

должны быть международными. 
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