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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В РАМКАХ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 

 
Аннотация. В современной России остро стоит проблема недостаточного развития объектов социального 

значения. Нехватка мест в школах и детских садах, недостаточная оснащенность больниц и поликлиник – 
наглядное тому свидетельство. Государство не имеет возможности выделить огромную сумму денег для реше-
ния социальных проблем каждого региона, а частные стороны не заинтересованы вкладывать свои деньги в 
бюджетные учреждения, после строительства и сдачи которых, они не могут получать прибыль с этого объекта. 

Решением возникшей проблемы является поиск и применение такой схемы частно-государственного парт-
нерства, которая будет выгодной для всех сторон сделки. 

В статье приведен возможный вариант строительство частной школы на территории города Ижевск с при-
менением одного из вариантов развития схемы ЧГП.  

Abstract. In Russia, there is the problem of the development of social infrastructure, it is expressed in the lack of 
places in schools and kindergartens, the lack of modern equipment in hospitals. The state cannot allocate money to solve 
all social problems, and private business is not interested in investing money in budget institutions. 

It is necessary to find a scheme of private-state partnership that will be beneficial for all. 
The article gives an example of building a private school in the city of Izhevsk using one of the PPP schemes. 
Ключевые слова: частно-государственное партнерство, схема ЧГП, социальная инфраструктура, госу-

дарство, бизнес, механизм ЧГП. 
Keywords: public-private partnership, PPP scheme, social infrastructure, state, business. 
 
Необходимость строительства на территории го-

рода Ижевск новой школы очевидна. Это связано в 
первую очередь с недостатком учебных мест в школах 
города, ученики вынуждены учиться в две смены в 
зданиях, которые требуют ремонта и реконструкции. 

Основание для строительства частной общеобра-
зовательной школы в г.Ижевск по адресу ул. им. Тара-
сова В.С. служит Государственная Программа «Со-
действие созданию в субъектах Российской Федера-
ции (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 
2025 годы. В программе приведены основные ас-
пекты, касающиеся проблемы образовательного сег-
мента РФ. 

В данной программе говорится о том, что в насто-
ящее время в России в части школ образовательный 
процесс организован в две и даже три смены. Многие 
школьные здания не соответствуют новым требова-
ниям. В 482 школах 633 здания находятся в аварийном 
состоянии, в 6192 школах 8261 здание требует капи-
тального ремонта, 4896 школ (11,2 процента общего 
количества школ) не имеют всех видов благоустрой-
ства. 

При этом текущая потребность в новых школь-
ных местах до 2025 года оценивается в 7,4 млн.ед., что 
потребует, согласно оценкам, минимум 2835,8 
млрд.руб. вложений (около 315 млрд.руб. или 1,9% 
федерального бюджета в год)[1]. 

Очевидно, что эту задачу государство не может 
решить в обозначенные сроки без привлечения 
средств частных инвесторов. 

В свою очередь частные партнеры не заинтересо-
ваны вкладывать свои денежные средства в бюджет-
ные организации, которые в будущем не принесут 
прибыли. 

Выходом из ситуации является поиск такой 
схемы частно-государственного партнерства, которая 
будет одинакова выгодна для каждой стороны сделки. 

Объективной предпосылкой возникновения ЧГП, 
как отмечается многими исследователями, выступает 
постоянно растущая в мире потребность в социальных 
услугах (сферы транспорта, здравоохранения, комму-
нального хозяйства, образования и др.), бремя обеспе-
чения которых традиционно лежит на государстве. 
Как следствие, возрастают финансовые обязательства 
государства перед населением по предоставлению 
этих услуг. И в условиях, когда государство оказыва-
ется не в состоянии обеспечить адекватное и своевре-
менное финансирование из госбюджета, оно может 
найти способ успешно привлекать других заинтересо-
ванных субъектов для решения социальных задач. 

Таким образом, функционирование ЧГП пред-
ставляет собой совместную комбинацию государ-
ственных и частных компетенций и интересов, кото-
рая, с одной стороны, позволяет правительству страны 
решать насущные проблемы с финансированием ин-
фраструктурных объектов и социальных программ, с 
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другой — дает возможность частному бизнесу вкла-
дывать деньги и получать интересующую его при-
быль. ЧГП позволяет избежать как недостатков пря-
мого регулирования государства, так и «провалов 
рынка» [2]. 

Существующий опыт реализации социальных 
объектов в рамках ЧГП на территории РФ. 

Частно-государственное партнерство в послед-
нее время становится очень актуальным механизмом 
сотрудничества бизнеса и государства. Наиболее раз-
витой сферой использования ЧГП является комму-
нальная и социальная сферы (рис.1). 

 
Рис.1. Доля проектов ЧГП по сферам применения в России 

 
Что касается объектов образовательной инфра-

структуры, на данный момент случаи создания / ре-
конструкции таких объектов с применением механиз-
мов частно-государственного партнерства единичны. 
Одна из причин — неразвитость законодательной 
базы, сдерживающая эффективность взаимодействия 
государства и бизнеса в сфере образования. Вторая 
причина, сдерживающая реальное внедрение ЧГП, — 
низкий уровень менеджмента в социальной сфере.  

Первое в России законодательство о частно-гос-
ударственном партнерстве появилось в Санкт-Петер-
бурге. По итогам 2017 года Петербург занял первое 
место в рейтинге развития ЧГП по стране с 23 теку-
щими проектами. 

К числу проектов, основанных на принципах 
частно-государственного партнерства в Санкт-Петер-
бурге, относят: 

 Развитие аэропорта «Пулково»; 

 Строительство завода по переработке твер-
дых бытовых отходов в п. Янино; 

 Создание и эксплуатация автомобильной до-
роги «Западный скоростной диаметр»; 

 Строительство «Дворца искусств» на Василь-
евском острове; 

 Создание и эксплуатация на основе частно-
государственного партнерства зданий, предназначен-
ных для размещения образовательных учреждений на 
территории Пушкинского района Санкт-Петербурга и 
договора аренды земельных участков; 

 Реконструкция и строительство объектов Се-
верной водонапорной станции Санкт-Петербурга с 
внедрением двухступенчатой технологии очистки 
воды 

 Строительство линии легкорельсового транс-
порта, соединяющей центр города с аэропортом «Пул-
ково» («Надземный экспресс»); 

 И другие. 
Рассмотрим подробнее проект строительства об-

щеобразовательной школы Санкт-Петербурга. 
Проект строительства образовательных учрежде-

ний на территории района Санкт-Петербурга является 
одним из первых проектов ЧГП в образовательной 
сфере в России. 

Цель Проекта – обеспечить новые жилые районы 
«Славянка» и «Новая Ижора» соответствующей соци-
альной инфраструктурой для предоставления каче-
ственных услуг дошкольного и среднего образования 
[3].  

Схема реализации школы приведена на рис. 2.  

 

 
Рис.2. Схема реализации проекта строительства общеобразовательной школы Санкт-Петербурга 
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Из схемы видно, что между публичной и частной 
стороной заключается соглашение о ЧГП. Частная 
сторона осуществляет вложение своих инвестиций в 
объект строительства. Публичная сторона гаранти-
рует бюджетное финансирование объекта на протяже-
нии длительного периода времени с последующей пе-
редачей объекта строительства государству.  

Публичная сторона привлекает образовательное 
учреждение для эксплуатации строящегося объекта и 
осуществлении образовательной деятельности. Так же 
публичная сторона покрывает расходы, возникающие 
в период образовательного процесса. 

Осуществление коммерческой деятельности, 
например, оказание дополнительного образования, 
создает дополнительный финансовый поток для част-
ной стороны. 

Недостатками данной схемы являются: 

 Передача объекта строительства в собствен-
ность государству; 

 После прекращения действия соглашения о 
ЧГП невозможность последующего извлечения до-
хода от коммерческой деятельности.  

Обоснование востребованности строитель-
ства частной общеобразовательной школы в го-
роде Ижевск. 

Ситуация, которая наблюдается в большинстве 
городов России, связанная с недостатком учебных 
мест, не отличается и в Ижевске. В настоящий момент 
образовательные учреждения Ижевска переполнены 
на 22%, школам не хватает 10 тысяч мест для уча-
щихся.  

Для обоснования строительства частной общеоб-
разовательной школы на территории города Ижевск, в 
которой выделены как платные места (220), так и ме-
ста бесплатного образование (280 мест), определим 
уровень жизни населения в городе и развитие сектора 
негосударственного образования.  

В рейтинге качества жизни Удмуртская Респуб-
лика с каждым годом увеличивает свои позиции. В 
настоящий момент Удмуртия находится на 31 месте, 
опередив, например, соседний Пермский край.  

При определении качества жизни были учтены 
следующие показатели: уровень доходов населения, 
занятость населения и рынок труда, жилищные усло-
вия населения, безопасность проживания, демографи-
ческая ситуация, экологические и климатические 
условия, здоровье населения и уровень образования, 
обеспеченность объектами социальной инфраструк-
туры, уровень экономического развития, уровень раз-
вития малого бизнеса, освоенность территории и раз-
витие транспортной инфраструктуры. 

 В разрезе ПФО (Приволжский федеральный 
округ) Удмуртская республика также занимает сред-
ние позиции—7 место из 14 регионов. При этом Уд-
муртия продемонстрировала одну из самых высоких 
динамик роста +6 позиций по отношению к прошлому 
году. 

Средняя заработная плата в Ижевске зафиксиро-
вана на уровне 45 947 рублей. Величина заработных 
плат в Удмуртской республике на 6 000 рублей 
меньше среднероссийского уровня доходов. 

На рис.3. приведено соотношение жителей Ижев-
ска с различным уровнем заработной платы. 

 

 
Рис.3. Распределение жителей г.Ижевск по размерам заработной платы 

 
По данным исследования РИА Рейтинг, самые 

распространенные заработные платы в регионе нахо-
дятся в диапазоне от 15 000 до 25 000 рублей - 39,5% , 
также от 25 000-40 000 руб. – 28,3% , 7,6% населения 
получают меньше 15 000 рублей, 1,15% — более 100 
000 рублей [4]. 

Таким образом, вышеизложенный анализ дает 
понять, что жители города Ижевск имеют хорошие по-
казатели в рейтинге качества жизни населения, около 
40% жителей города имеют заработную плату более 
40 тысяч рублей в месяц, что свидетельствует о воз-
можности населения посещать частную общеобразо-
вательную школу, а так же имеющиеся в ней дополни-
тельные секции и кружки. 

Востребованность негосударственного сектора 
образования с каждым годом растет, что связано с по-
степенным улучшением уровня жизни людей в Уд-
муртской Республике. 

Делая вывод по изученному выше материалу, ка-
сающегося города Ижевск, можно утверждать, что 

строительство на территории города частной общеоб-
разовательной школы является обоснованным реше-
нием. Недостаток учебных мест в городе говорит о 
том, что семьи нуждаются в новой школе. Уровень 
жизни населения, наполняемость конкурентных школ, 
а также престижность района города, в котором пла-
нируется строительство объекта свидетельствуют о 
том, что частная школа будет пользоваться спросом у 
местных жителей. 

Механизм реализации объекта строительства 
По результатам сводного сметного расчета стои-

мость строительства частной общеобразовательной 
школы составит 428 898 330 рублей. 

Часть денежных средств на строительство объ-
екта будет предоставлена государствам в рамках 
частно-государственного партнерства в размере 30% 
от стоимости строительства.  

Часть денежных средств предоставляется Рос-
сельхозбанокм по пониженной ставке 9,6% на соци-
альный бизнес. 

7,6%

39,5%

28,3%

13,2%

10,25% 1,15%
до 15 тыс.руб

15-25 тыс.руб

25-40 тыс.руб

40-60 тыс.руб

60-100 тыс.руб

от 100 тыс.руб
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Таким образом финансирование объекта, со-
гласно результатам инвестиционного планирования в 
программе «Альт-Инвест Строительство», будет осу-
ществляться следующим образом: 

Собственные денежные средства - 236 000 тыс. 
руб; 

Заемные денежные средства - 150 000 тыс. руб; 
Денежные средства, предоставляемые государ-

ством - 130 000 тыс. руб. 
Схема реализации объекта по программе ЧГП 

приведена на рис. 4. 

 

 
Рис.4. Схема реализации проекта в рамках ЧГП 

 
Между частным лицом и муниципалитетом за-

ключается соглашение о частно-государственном 
партнерстве на договорной основе. Предмет соглаше-
ния о ЧГП – создание объекта образовательной инфра-
структуры [6]. В рамках этого соглашения Правитель-
ство Ижевска оказывает частному партнеру помощь в 
виде 30% от стоимости строительства объекта едино-
временны платежом. Взамен частный партнер осу-
ществляет строительство общеобразовательной 
школы, в которой предполагается разместить 220 

платных мест и 280 – бюджетных. После того, как объ-
ект будет построен, частный партнер осуществляет 
его эксплуатацию, владея им на праве собственности, 
на срок действия которого не ограничено. Земельный 
участок, на котором размещен объект строительства 
предоставляется муниципалитетом на праве аренды с 
последующим выкупом участка в собственность ча-
стым лицом. 

На рис. 5. приведена схема, отображающая дви-
жение денежных средств. 

 

 
Рис. 5. Схема финансовых потоков 

 
Для строительства школы, помимо собственных 

средств будут привлечены заемные средства у банка, 
а также помощь Правительства Ижевска (30% стоимо-
сти строительства школы). Взамен частный партнер 
осуществляет возврат денежных средств по кредиту с 

выплатой процентов банку, оплачивает налог на иму-
щество муниципалитету, а также осуществляет аренд-
ную плату за земельный участок.  
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Среди прочего, частный партнер должен будет 
осуществить оплату работ и услуг генерального под-
рядчика, выплачивать ежемесячно заработную плату 
работников объекта, оплачивать коммунальные 
услуги поставщиков энергоресурсов.  

Из схемы финансовых потоков видно, что при-
быль школы будет формироваться за счет платы за 

обучение лиц, обучающихся на платной основе (220 
человек), также, за счет посещения предоставляемых 
школой различных секций и кружков. Помимо этого 
денежные средства в школу будут поступать от арен-
даторов, арендуемых помещения школы в вечернее 
время с целью оказания своих услуг. 

 

 
Рис.6. Договорная схема реализации проекта 

 
На рис.6. приведена договорная схема реализа-

ции проекта, из которой видно следующее: 

 Между частным партнером и Правитель-
ством Ижевска заключается соглашение о ЧГП с це-
лью достижения общей цели – строительство новой 
школы; 

 Договор аренды земельного участка также за-
ключается между публичным и частным лицом, в ко-
тором устанавливается срок действия договора и ве-
личина арендной платы; 

 Кредитный договор заключается между част-
ным партнером и банком, содержит описание пред-
мета договора, права и обязанности сторон, размер де-
нежных средств, предоставляемых банком, срок пога-
шения и размер платежей; 

 Заключается договор аренды школьных по-
мещений с лицами, желающими оказывать услуги до-
полнительного образования; 

 Трудовой договор заключается между част-
ным партнером и персоналом школы, в нем прописы-
вается режим рабочего времени, условия оплаты 
труда, трудовые функции; 

 Договор генерального подряда заключается 
между частным партнером - заказчиком и генподряд-
чиком в лице ООО «ИСК», в котором указываются 
предмет договора, стоимость работ, обязанности сто-
рон и сроки выполнения работ; 

 Правительство Ижевска заключает прямой 
договор с банком. Прямое соглашение – это специаль-
ный инструмент, призванный обеспечить дополни-
тельную защиту кредиторов, предоставивших финан-
сирование частному партнеру по соглашению о ЧГП. 
В данном соглашении прописывается: учет мнения 
кредиторов в случае замены частного партнера новым, 

последствия неисполнения частной стороной обяза-
тельств перед финансирующей организацией, прядок 
расчета частной стороны с кредитором. 

Преимущества сторон от использования 
схемы ЧГП [5] 

В результате реализации проекта с помощью 
схемы ЧГП каждая сторона сделки будет иметь поло-
жительный эффект.  

Преимущества для государства: 

 Реализация программы «Содействие созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях»; 

 Сокращение расходов бюджета на создание 
объектов образовательной деятельности; 

 Привлечение частного капитала для создания 
дополнительных учебных мест; 

 Отсутствие бюджетных затрат на эксплуата-
цию объекта. 

Преимущества для частного партнера [6]: 

 Реализация проекта частной общеобразова-
тельной школы; 

 Административное и политическое содей-
ствие государства в реализации проекта; 

 Материальная помощь государства; 

 Сохранение права собственности за частным 
партнером на срок, действие которого не ограничено; 

 Получение доходов от платной эксплуатации 
объекта. 

Преимущества для населения: 

 Наличие новых учебных мест; 

 Обучения в одну смену; 

 Комфортабельные классы, оснащенные со-
временной техникой; 

 Получение качественных знаний от высоко-
квалифицированных специалистов; 
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 Возможность посещения дополнительного 
образования, секций, кружков. 

Таким образом, частно-государственное парт-
нерство является выгодным взаимодействием всех 
участников проекта. 

Необходимо развивать подобное сотрудничество 
государства и бизнеса с целью успешной реализации 
социальных объектов, которые в настоящий момент 
являются актуальной проблемой большинства горо-
дов. Здесь идет речь о нехватке мест в школах, детски 
садах, недостаточной оснащенности современной тех-
никой объектов здравоохранения. 

Для того, чтобы модель частно-государственного 
партнерства работала и набирала популярность среди 
частных партнеров, необходимо внедрять разнообраз-
ные схемы ЧГП, которые содержат выгодные условия 
для каждой стороны сделки.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
 
В современных условиях для развития эконо-

мики России стоит ряд приоритетных задач: под-
держка различных отраслей бизнеса, привлечение ин-
вестиций, импортозамещение, стимулирование эконо-
мического роста. Банки, являясь не только 
финансовым, но и социальными институтами, разви-
вая собственную конкурентоспособность, создают 
условия для развития национальной и региональной 
экономики. Для модернизации и повышения эффек-
тивности, банки интегрируют большое количество 
проектов, направленных на развитие деятельности 
кредитной организации, расширения взаимодействия 
с внутренними и внешними партнерами, повышение 
качества и снижения издержек. 

Ключевые слова: управление проектами, особен-
ности, зрелость организации, кредитная организация. 

Цель: анализ современных стандартов, использу-
емых в управлении проектами кредитной организации 

Методология: с помощью качественного анализа 
изучены стандарты, используемые при управлении 
проектами в банках, изучены различные способы ор-
ганизации проектного офиса. 

Вывод. Интеграция проектных офисов в проект-
ный менеджмент кредитных организаций позволяет 
оптимизировать управление проектами в банках. Ис-
ходя из потребностей и структуры каждый банк может 
выбрать подходящий формат проектного офиса. Внед-
рение стандартов качества банковской деятельности 
направлено на повышение качества услуг банков, эф-
фективность деятельности и является инструментом 
развития кредитных организаций. 

В современных условиях высокой конкурентной 
активности в банковской отрасли, для того, чтобы за-

нять лидирующие позиции и усилить свою эффектив-
ность, а также для выполнения стандартов и указаний 
Банка России, кредитные организации все шире ис-
пользуют в своей работе методы проектного менедж-
мента. 

В настоящее время в качестве основного стан-
дарта в управлении проектами кредитных организа-
ций является национальный стандарт Российской Фе-
дерации стандарт ISO 9000- 2015. В нем отражены ос-
новные понятия качества, проекта, лидерства и 
отсылки к другим стандартам, с более подробным 
описанием.  

Также используется методология PMBOK, явля-
ющаяся международном руководством при управле-
нии проектами. 

На национальном уровне области проектного ме-
неджмента в банковской сфере регламентированы за-
конами и подзаконными актами, описывающими тре-
бования к внедряемым или уже используемым процес-
сам. 

И внутренними политиками, разработанными 
для внедрения новых проектов. 

По мнению автора, использование общеприня-
того национального стандарта ISO 9000-2015 недоста-
точно освещает ряд вопросов для успешного управле-
ния проектами в кредитных организациях. В менедж-
менте проектов кредитных организаций существуют 
определённые особенности: 

- В своей деятельности кредитные организации 
должны выполнять рекомендации Банка России; 

 - Стандарты банковской деятельности предъяв-
ляют требования не к качеству продуктов банка 
напрямую, а к системе организации управления бан-
ковским делом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188141/
http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/artikles/Assembl_add.pdf
http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/artikles/Assembl_add.pdf
http://ppp.leontief-centre.ru/content84
http://riarating.ru/
http://riarating.ru/
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Практическое значение для управления проек-
тами в банковской деятельности имеет разработка и 
введение специализированных стандартов. Актуаль-
ность использования стандартов была озвучена в 
начале 2000-х на очередном заседании Ассоциации 
Российских Банков.  

Внедрение стандартов банковской деятельности 
является управлением качеством при анализе работы 
финансового института. 

Подготовка стандартов – необходимая работа, 
направленная на повышение эффективности деятель-

ности российских банков, развитие конкурентоспо-
собности. Это главная идея, определяющая всю ра-
боту по подготовке стандартов, и Ассоциация россий-
ских банков ею руководствуется при выработке кон-
кретных решений1. 

Практическую реализацию создания и внедрения 
стандарты качества банковской деятельности начали 
создаваться в 2005 году группами банков, уполномо-
ченными Ассоциацией россйиских банков. Процесс 
был разбит на три этапа - таблица 1. 

Таблица №1  
Внедрение стандартов банковской деятельности Ассоциацией Российских банков 

№ г
о
д
ы 

этап реализуемые процессы 

1 

2
0

0
5

 -
 2

0
1

0
 

п
р

ед
в
ар

и
те

л
ь
н

ы
й

 

разработка стандартов качества банковской деятельности по основным банковским про-
цессам;• опытное внедрение стандартов в ряде пилотных банков с привлечением заин-
тересованных аудиторских, консалтинговых компаний для уточнения содержания стан-
дартов по конкретным банковским процессам, подходов к оценке соответствия деятель-
ности кредитных организаций принятым стандартам и организации перехода кредитных 
организаций на более высокие уровни зрелости процессов;• создание во взаимодействии 
с аудиторскими компаниями системы сертификации качества деятельности кредитных 
организаций в соответствии с принятыми стандартами;• разработка рекомендаций по 
определению дифференцированного режима надзора в зависимости от степени соответ-
ствия кредитной организации стандартам качества банковской деятельности(снижение 
интенсивности инспекционных проверок надзорного органа, объема и периодичности 
отчетности и т. д. по мере повышения уровня качества).  

2 

2
0

1
0

-2
0
1

5
 

п
ер

ех
о

д
н

ы
й

 

массовое внедрение стандартов качества банковской деятельности в кредитных органи-
зациях на добровольной основе; 
внедрение системы сертификации банков на соответствие стандартам и инициировано 
применение Банком России методик оценки качества управления кредитными организа-
циями на основе стандартов качества банковской деятельности. 

3 

2
0

1
5

-2
0
2

0
 

за
в
ер

ш
аю

щ
и

й
 

обеспечить соответствие стандартов качества банковской деятельности наилучшей ми-
ровой практике, определив дополнительные меры по переходу российских кредитных 
организаций на наиболее высокие уровни стандартов. 

Составлено автором источник Стандарты качества деятельности Милюков 
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf 

 
Важным условием внедрения стандартов банков-

ской деятельности является добровольность участия 
во внедрении и использовании стандартов качества 
банковской деятельности кредитными организаци-
ями. 

Для определения соответствия работы кредитной 
организации стандартам качества банковской деятель-
ности рекомендуется проведение сертификации, 
также на добровольной основе. 

Проекты, реализуемые банком, опираются на 
опыт других кредитных организаций, завершивших 
интеграцию проекта в свою практику, где проект 
успешно реализовался, повысив эффективность ра-
боты. 

Как отмечалось автором ранее, проекты, реализу-
емы банком, направлены на развитие организации. В 
существующей в настоящее время теории и практики 
банковского дела, проекты развития не выделяются 
как самостоятельные проекты.  

                                                           
1 Стандарты качества деятельности Милюков 
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/miluk
ov.pdf 

Объектами развития кредитной организации мо-
гут быть любые виды банковской деятельности, каче-
ства, предоставляемых услуг. 

Анализируя проекты развития можно выделить 
рутинные бизнес-процессы, и проекты, направленные 
на совершенствование процессов, повышения каче-
ства услуг, привлечения клиентов, увеличения при-
были, снижения издержек, внедрение новых техноло-
гий, программ и др. Как правило, это проекты носят 
разовый характер, обладают уникальностью, ограни-
ченным бюджетом и временными рамками, то есть 
всеми признаками проекта. 

Преимущество проектной методологии заключа-
ется в возможности достичь необходимых результа-
тов в установленные сроки при ограниченных ресур-
сах. В банках могут одновременно реализовываться 
несколько проектов, затрагивающих практически все 
структурные подразделения организации. 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27311/milukov.pdf
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О востребованности компетентных специалистов 
в области управления проектами указывает официаль-
ная статистика Национальной ассоциации управления 
проектами «СОВНЕТ» рисунок 10. 

 

 
Рисунок 10 Количество сертифицированных специалистов 206-2019 гг. 

 
Источник http://www.sovnet.ru/specialists/sertifitsirovannye_spetsialisty/ 
 
Единственной кредитной организацией, полу-

чившей сертификат национальной Ассоциации управ-
ления проектами «СОВНЕТ» в нашей стране является 
Публичное акционерное общество «Сбербанк Рос-
сии» - далее ПАО «Сбербанк». 

Количество специалистов, сертифицированных 
«СОВНЕТ», среди специалистов, работающих в бан-
ках – 99% сотрудники ПАО «Сбербанк России». 

Необходимость в сертифицированных менедже-
рах проектов возникает при участии банков в крупных 
инвестиционных проектах. Если проекты некрупные, 
более простые, как например, улучшение качества 
клиентского сервиса, уменьшение издержек, повыше-
ние эффективности, расширение каналов продаж и 
другие, то на роль менеджера проекта привлекается 
кто-то из руководителей подразделений, вовлеченных 
в проект. Он контролирует реализацию проекта, осу-
ществляемую основными сотрудниками в подразделе-
нии.  

Такой способ подходит для реализации относи-
тельно небольших проектов и имеет определённые 
сложности: 

- контроль за выполнением работ, качеством, 
сроками ложится на руководителя. ответственного за 
проект; 

- сотрудники, выполняя проект, не могут гибко 
адаптироваться к процессу, так как реализация проис-
ходит в свободное от основных обязанностей время, 
что приводит к замедлению реализации проекта, и его 
интеграции в повседневную практику; 

- нет достаточной и понятной мотивации сотруд-
ников, вовлеченных в проект. 

Эффективность управления проектами предлага-
ется повысить созданием проектного офиса в кредит-
ных организациях, как эффективный и современный 
способ управления проектами – таблица 2.  

Проектный офис – это подразделение организа-
ции, укомплектованное группой экспертов, целью ра-
боты которых является внедрение и применение в ор-
ганизации проектно- ориентированного подхода 
управления. 

Таблица №2 
Способы организации проектного офиса в банке 

Критерий 
Проектный офис 
на аутсорсинге Временный проектный офис 

Постоянный проектный 
офис 

Подчинен-
ность 

Независимая орга-
низация 

Руководителем, как правило, назнача-
ется кто-то из руководителей подраз-
делений, привлечённых в проект 

Подчиняется непосред-
ственно руководителю орга-
низации 

Содержание 
проектного 
офиса 

Достаточно затрат-
ное по причине вы-
сокой квалифика-
ции 

Бюджетное, предполагает только вы-
плату бонусов сотрудникам проекта 
при условии его успешной реализации 

Затратное, высокий уровень 
заработной платы для спе-
циалистов подобного 
уровня 

Период функ-
ционирования 
офиса 

 Согласно кон-
тракту 

Временное, на период реализации 
проектов Постоянно 

Статус в ком-
пании 

Высокий, так как 
их деятельность 
находится под при-
стальным внима-
нием руководства 

Низкий, сотрудники офиса, как пра-
вило, не занимают высокого статуса в 
банке 

Высокий, из-за непосред-
ственного подчинения руко-
водству позволяет получить 
обратную связь от руковод-
ства 

0
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Ответствен-
ность за ре-
зультат 

Низкая, нет ответ-
ственности за ре-
зультаты проекта, 
так как завершения 
проекта 

Средняя, сотрудники офиса, работаю-
щие в банке и после реализации про-
екта, могут быть демотивированы при 
годовых бонусах за плохие результаты 

Высокая, успешные резуль-
таты проекта – показатель 
эффективной производи-
тельности сотрудников 
офиса 

Возможности 

Возможно выпол-
нение сложных и 
объемных задач 
без привлечения 
дополнительных 
специалистов 

Возможно выполнение только неболь-
ших задач 

Возможно выполнение 
сложных и объемных задач 
без привлечения дополни-
тельных специалистов 

Источник : Управление проектами в коммерческом банке Собина Н.В. Логинов М.П. file:///C:/Users/de-
faultuser0/Downloads/upravlenie-proektami-v-kommercheskom-banke%20(4).pdf 

 
Использование проектных офисов позволяет по-

высить эффективность управления проектами, вы-
брать наиболее благоприятный вариант в зависимости 
от типа структуры кредитной организации и стандар-
тизировать проектный менеджмент в соответствии с 

международными стандартами управления проек-
тами. 

Создание и внедрение системы управления про-
ектами рекомендуется начинать с анализа имеюще-
гося в организации опыта проектного менеджмента, 
согласно критериям зрелости – таблица 3. 

Таблица №3  
Анализ зрелости проектного менеджмента коммерческого банка 

Уровень зрелости Критерии уровня зрелости 

Начальный 

Понимание преимуществ методик управления проектами. 
Отдельные специалисты прошли обучение управления проектами.  
Опыт применения отдельных примеров управления проектами в банковской сфере. 
Применяется единая терминология управления проектами 

Повторяемый 

Понимание преимуществ управления проектами высшим руководством банка. 
Существует проектный офис. 
Анализ и распространение лучших практик управления проектами в различных банках.  
Значимый процент сертифицированных сотрудников 

Интегрированный 

Единая культура управления проектами. 
Единая методология управления проектами. 
Роли в управлении проектами институализированы. 
Массовое базовое обучение методикам управления проектами.  
Интегрированная корпоративная система управления проектами. 
Роли в управлении проектами институализированы. 

Всеобъемлющий 

Количественный бенчмаркинг (процессы и методологии).  
Качественный бенчмаркинг (культуры).  
Процесс адаптации корпоративной системы управления проектами с учетом передового 
опыта. 
Непрерывное совершенствование системы управления проектами 

Оптимизируемый 

Соответствие лучшим мировым практикам в сфере управления проектами кредитных 
организаций.  
Массовое базовое обучение методикам управления проектами.  
Ведущая, стратегическая роль проектного офиса 

Источник : Управление проектами в коммерческом банке Собина Н.В. Логинов М.П. file:///C:/Users/de-
faultuser0/Downloads/upravlenie-proektami-v-kommercheskom-banke%20(4).pdf 

 
Понимание зрелости кредитной организации в 

проектном менеджменте позволяет не только выбрать 
подходящую модель проектного офиса, а также эф-
фективно управлять рисками. 

Использование проектного офиса, позволяет 
учесть особенности проектного менеджмента в кре-
дитных организациях и успешно реализовывать про-
екты. 

Использование проектного офиса и стандартов 
качества носит рекомендательный характер, поэтому 
утверждение и интеграция единых стандартов области 
управления проектами, управления качеством позво-
лит повысить эффективность управления проектами в 
кредитной организации. 

Управление проектами в банковской сфере, 
направлено на развитие организации, что в свою оче-
редь всегда соотносится с выбранной стратегией раз-
вития кредитной организации. Стратегия развития ру-
ководствуется стратегией Банка России. Совершен-
ствование управления проектами в банках, 

направлено не только на улучшение показателей эф-
фективности работы организации, но и развитие эко-
номики региона и страны в целом. 
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SYSTEM OF PREVENTION AND COUNTERACTION OF LEGALIZATION OF BANK’S CUSTOMERS 

INCOME IN UKRAINE: PROBLEMS OF FORMATION AND STRUCTURES 
 

Вейц О. І. 
аспірант кафедри банківської справи 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
 

СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ В 

УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ 
 
Summary. The approaches of scientists to the sequence of stages of formation (construction) of complex socio-

economic and informational systems were analyzed and summarized in the article. The advanced sequence of stages of 
formation of the system of prevention and counteraction of legalization of incomes of the bank’s clients were suggested. 
The main difference of proposed sequence of stages is presence of stages of scheduled and unscheduled audit, the stage 
of system evaluation. The obligatory components and structure of the system of prevention and counteraction of legali-
zation of incomes of the bank's clients were substantiated, taking into account internal and external subjects, internal and 
external factors; five types of relationships between the elements of the system "factor-feedback", "cause-effect", 
"whole-part", "system-process", "contractual relationship". 

Анотація. Проаналізовано та узагальнено підходи вчених щодо послідовності етапів формування (побу-
дови) складних соціально-економічних та інформаційних систем. Запропоновано удосконалену послідовність 
етапів формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку, відмінність якої полягає 
в наявності етапів планового та позапланового аудиту, етапу оцінювання системи. Обґрунтовано обов’язкові 
складові та структуру системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку з урахуванням внутрі-
шніх і зовнішніх суб’єктів, внутрішніх та зовнішніх факторів; п’яти типів зв’язків між елементами системи «фа-
ктор-відгук», «причина-наслідок», «ціле-частина», «система-процес», «договірні взаємовідносини». 

Key words: income, legalization of incomes, money laundering, counteraction to legalization of incomes, preven-
tion of legalization of incomes, money laundering combating, financial monitoring, system of prevention and counterac-
tion to legalization. 
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Постановка проблеми. Формування системи за-

побігання та протидії легалізації доходів (далі системи 
ЗПЛД) є складним та багаторівневим процесом. У ці-
лому можна виокремити три основні рівні: міждержа-
вний або міжнародний рівень, державний або націона-
льний та рівень суб’єктів первинного фінансового мо-
ніторингу. На кожному з цих рівнів вирішуються 

певні завдання, що відрізняються складністю та масш-
табами впливу результатів на функціонування, розви-
ток та ефективність запобігання та протидії відми-
ванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсю-
дження зброї масового знищення. 

З урахування практики України цілком справед-
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ливо стверджувати, що міжнародний рівень вирі-
шення проблем легалізації доходів та формування ві-
дповідної системи запобігання та протидії є початко-
вим та ініціативним з точки зору становлення держа-
ного фінансового моніторингу та розбудови 
національної системи запобігання та протидії відми-
ванню коштів. Виникнення та розвиток міжнародної 
системи ЗПЛД були природніми, хоча і вимушеними, 
продиктовані необхідністю протидіяти масштабному 
розповсюдженню та обертанню грошових коштів, 
отриманих внаслідок злочинної діяльності, пов’язаної 
з торгівлею наркотиками, людьми, зброєю, терористи-
чною діяльністю та іншими видами протиправної дія-
льності, що загрожувала безпеці як окремих країни, 
так і міжнародній спільноті.  

Система запобігання та протидії відмиванню ко-
штів України з’явилась під впливом і тиском більш ро-
звинених країн, у результаті подолання спрямованих 
проти України санкцій, а також для виконання вимог, 
висунутих Європейським Союзом, Міжнародним ва-
лютним фондом, країнами-членами НАТО. Ці вимоги 
Україна мала виконати, щоб підтвердити свій намір 
вступу до ЄС та НАТО, запевнити МВФ та FATF, що 
створює необхідні внутрішньодержавні умови для по-
долання корупції, протидії іншим незаконним спосо-
бам збагачення та обігу фінансового капіталу.  

Якщо уважно проаналізувати історію станов-
лення системи фінансового моніторингу в Україні [9; 
11; 15; 20; 35], то чітко видно, що суттєві зрушення ві-
дбувались як відповідь на дії FATF. Так, перший За-
кон України, пов’язаний з протидією відмиванню ко-
штів, Верховна Рада України прийняла у січні 2002 
року. Це відбулося тільки після того, як FATF визнали 
та заявили у вересні 2001 про необхідність суттєвого 
вдосконалення системи протидії легалізації доходів 
України. Також помітно, що упродовж 2006-2009 ро-
ків після припинення FATF процедури активного мо-
ніторингу системи ЗПЛД України жодних суттєвих 
зрушень не відбулося. Усі суттєві зміни до першої ре-
дакції Закону України “Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, або фінансуванню тероризму” також ві-
дбувались тільки після певних рішень FATF, напри-
клад після внесення України до «сірого» списку країн, 
що потребують суттєвого удосконалення системи 
ЗПЛД.  

Відмивання коштів становить значну загрозу 
зниження України у рейтингах країн, зниження репу-
тації та сприяє відтоку капіталу та зниженню міжна-
родної інвестиційної позиції України. Усвідомлюючи 
це, Кабінет міністрів України 30.12.2015 р. ухвалив 
«Стратегію розвитку системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення на 
період до 2020 року» [33], а півтора роки потому – 30 
серпня 2017 року – розпорядженням КМУ затвер-
джено План заходів з реалізації зазначеної стратегії 
[27]. Серед запланованих у цих документах заходів ва-
жливе місце посідають й такі, що безпосередньо сто-
суються діяльності банків: удосконалення засобів мо-
ніторингу фінансових потоків; удосконалення засобів 
моніторингу проведення операцій з готівкою, зокрема 
щодо її зняття з рахунків у фінансових установах, пе-
реміщення через державний кордон; збільшення час-
тки безготівкових розрахунків та звуження сфери ви-
користання готівки; удосконалення форм та методів 
ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового мо-
ніторингу.  

Аналіз даних [9; 11; 15; 20; 35] дозволяє ствер-
джувати, що формування системи ЗПЛД будь-якого 
банку також у переважній більшості випадків є наслід-

ком зовнішніх впливів, зокрема прийняття та впрова-
дження в дію Постанов НБУ, що стосуються фінансо-
вого моніторингу. Також суттєвим важелем, що 
сприяє удосконаленню діючих систем фінансового 
моніторингу на рівні банків, є перевірки та заходи 
впливу НБУ. Так, після прийняття оновленого Поло-
ження про здійснення банками фінансового монітори-
нгу та низки перевірок упродовж 2015-2016 років НБУ 
через порушення законодавства з питань ЗПЛД відк-
ликав ліцензії: АТ «Банк Велес» (перевірка виявила, 
що близько 90% операцій банку здійснювалися з ме-
тою виведення капіталу); ПАТ «Грін Банк»; КБ «Екс-
побанк»; ПАТ «Прайм-Банк»; ПАТ «АКТАБАНК». 

Отже, система запобігання та протидії легалізації 
доходів банку є об’єктом пильного нагляду з боку 
НБУ, недоліки функціонування цієї системи та суттєві 
порушення законодавства можуть стати причиною 
відкликання банківської ліцензії та припинення діяль-
ності банку. Це підтверджує та підкреслює важливість 
процесів формування та розвитку системи ЗПЛД на рі-
вні кожного окремого банку та зумовлює актуальність 
даної статті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осно-
вним документом, що регламентує діяльність банків 
щодо запобігання та протидії легалізації доходів є 
«Положення про здійснення банками фінансового мо-
ніторингу», затверджене Постановою Правління НБУ 
від 26.06.2015 р. № 417 [30]. Аналіз цього положення 
показав, що цілісна система ЗПЛД поки що не регла-
ментована, її побудова не вимагається від банківських 
установ, хоча пункт 4 Положення наголошує, що 
«створення та діяльності внутрішньобанківської сис-
теми запобігання легалізації кримінальних доходів/фі-
нансуванню тероризму (у тому числі системи управ-
ління ризиками легалізації кримінальних доходів/фі-
нансування тероризму)» [30, с. 6] є частиною 
організації дотримання вимог законодавства України, 
а також застерігає, що за «неналежну організацію вну-
трішньобанківської системи запобігання легалізації 
кримінальних доходів/фінансуванню тероризму несе 
керівник виконавчого органу банку» [30, с. 6]. Також 
слід підкреслити, що діюче Положення, яким банків-
ські установи керуються у своїй діяльності з фінансо-
вого моніторингу, зобов’язує банки створити окремий 
структурний підрозділ із запобігання легалізації кри-
мінальних доходів (пункт 8 Положення), проте щодо 
внутрішньобанківської системи запобігання легаліза-
ції кримінальних доходів НБУ дає альтернативу, 
тобто банк може створювати таку систему, а може й 
не створювати (пункт 9 Положення), а обмежитись 
створенням підрозділу.  

Аналіз робіт учених [1; 2; 3; 0; 0; 7; 8; 16; 18; 25; 
26; 32] показав, що єдиного підходу чи відомого стан-
дарту щодо послідовності етапів формування системи 
ЗПЛД клієнтів банку та щодо структурних елементів 
цієї системи не існує. 

Ж. О. Андрійченко у роботі[1] серед важливих 
складових системи запобігання та протидії відми-
вання коштів виокремила: нормативно-правове, тех-
нологічне, інформаційне та кадрове забезпечення, фі-
нансовий моніторинг, управління ризиками. 

К. М. Азіова та Ю. В. Ус у роботі [8] визначили, що 
система фінансового моніторингу банку має здійсню-
вати: управління ризиками; дотримання вимог законо-
давства, тобто (комплаєнс); перевірку клієнтів; звіту-
вання у відповідні органи. 

Єгоричева С. Б. [15] у структурі здійснення фі-
нансового моніторингу у банку запропонувала такі 
складові: управління ризиками, ідентифікація та ви-
вчення клієнтів, розробка внутрішніх документів, на-
вчання, проведення фінансових операцій та здійс-
нення їх моніторингу, відстеження (моніторинг) опе-
рацій, зупинення фінансової операції, надання 
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інформації на запити спеціально уповноваженого ор-
гану і цілий список різноманітних повідомлень до різ-
них органів [15, с. 139]. 

Так, М. Кодрік, Л. Куріловська (Marek Kordik, 
Lucia Kurilovska, 2018) у роботі [0] звертають увагу на 
такі аспекти функціонування фінансового монітори-
нгу банку: порядок здійснення ідентифікації та ви-
вчення клієнта; моніторинг та звітування про фінан-
сові операції; внутрішній контроль, внутрішній та зо-
внішній аудити; комплаєнс; навчання та підбір 
персоналу (або компетентність персоналу), а також за-
гальнонаціональні фактори: законодавче забезпе-
чення, інституційне забезпечення та інфраструктуру 
попередження та запобігання [0, с. 246-248; 252-259]. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується стаття. Відда-
ючи належне напрацюванням провідних і молодих 
учених з питань фінансового моніторингу в банках та 
запобігання та протидії відмиванню коштів, слід за-
значити, що жодна з наявних розробок не містить про-
позицій з послідовності етапів формування системи 
ЗПЛД клієнтів банку (або системи фінансового моні-
торингу банку), а проаналізовані структури систем 
ЗПЛД суттєво відрізняються складом елементів, і жо-
дна з них не відображає зв’язкиміж елментами типу 
«фактор-відгук» та «система-процес», що значно зву-
жує їхню практичну цінність. 

Формулювання мети і завдань дослідження. 
Метою статі є обґрунтування послідовності етапів фо-
рмування системи запобігання та протидії легалізації 
доходів клієнтів банку та ілюстрація виконання од-
ного з них – визначення структури та функцій сис-
теми. Для досягнення поставленої мети необхідно ви-
конати низку завдань: 1) проаналізувати й узагаль-
нити наявні розробки щодо послідовності етапів 
формування систем; 2) сформувати та візуалізувати 
послідовність етапів формування системи ЗПЛД кліє-
нтів банку; 3) виявити ключові функціональні скла-
дові системи ЗПОД клієнтів банку; 4) сформувати 
структур системи з урахуванням усіх обов’язкових 
елементів та п’яти типів зв’язків між ними. 

Виклад основного матеріалу. Формування 

будь-якої системи має відбуватись з урахуванням усіх 
вимог та правил теорії систем та системного аналізу. 
Системний підхід [12, с. 23; 21, с. 15] передбачає ви-
вчення: утворення системи, її будову, функціону-
вання, зростання та розвитку, відносини між об’єктом 
та родовою системою (метасистемою), відносини між 
об’єктом та системами інших метасистем [12, с. 23; 21, 
с. 15].  

Утворення системи на рівні окремого банку – від-
стежити та проаналізувати цей процес можуть виклю-
чно інсайдери. Загальні ж особливості формування си-
стем ЗПЛД банків в Україні полягають у такому: 1) 
для більшості банків України створення системи запо-
бігання та протидії відмиванню коштів було спричи-
нено вимогами національного регулятора і датується 
2003-2004 роками (виняток становлять тільки банки, 
що на той час були дочірніми компаніями європейсь-
ких та інших міжнародних банків, де цей процес роз-
почався значно раніше); 2) початковий етап форму-
вання системи ЗПЛД банку був спрямований на вико-
нання обов’язкових вимог НБУ; 3) активізація 
розбудови системи пов’язана, як правило, зі змінами у 
законодавстві або зі зміною головного власника (акці-
онера) банку, як це сталося, наприклад, у 2005 роком 
з УкрСиббанком, Райффайзен Банк Аваль, у 2008 році 
з Укрсоцбанком; 4) переважна більшість функцій сис-
тем ЗПЛД банків спрямована на забезпечення запобі-
гання легалізації доходів, і в меншому ступені реалі-
зує функції протидії. 

Формування (побудова) будь-якої системи підпо-
рядковується певним законам, що давно відомі теорії 
систем. До них віднесено: закон функціональної пов-
ноти, закон провідності, закон динамічності та закон 
параметричного порогу [12; 17; 21; 22; 23]. Усі зазна-
чені закони мають бути виконані у процесі форму-
вання системи ЗПЛД банку. Частково перевірити до-
тримання законів побудови систем можливо через ви-
явлення та доведення наявності певних властивостей 
системи. Відповідність системи запобігання та проти-
дії легалізації доходів клієнтів банку основним влас-
тивостям системи [12; 17; 21, с. 21]. перевірено та об-
ґрунтовано (табл. 1) 

Таблиця №1 
Властивості системи запобігання та протидії легалізації доходів  

клієнтів банку 

Властивість 
системи 

Пояснення 

Багатофункці-
ональність 

Система ЗПЛД клієнтів банку, по-перше, виконує дві основні функції, що зумовили її ство-
рення, – це запобігання та протидія відмиванню коштів; по-друге, виконання зазначених 
ключових функцій зумовлює здійснення оцінювання, аналізу, контролю, моніторингу, ко-
ординації та інших управлінських функцій 

Відокремле-
ність  

Система ЗПЛД клієнтів банку має власні межі, що у контексті зовнішнього світу збігаються 
з організаційними межами банку, у контексті меж системи ЗПЛД всередині банку обмежу-
ються функціями та повноваженнями з цих питань 

Відкритість  Безперечно Система ЗПЛД має зв’язки із зовнішнім середовищем та суго суб’єктами 

Динамічність 
Стан системи ЗПЛД змінюється у часі під впливом вимог зовнішніх суб’єктів, а також під 
впливом стратегії розвитку банку 

Емерджент-
ність 

Система ЗПЛД має низку властивостей, що не були притаманні її окремим елементам, у 
тому числі багатофункціональність, динамічність (відсутня у окремих елементів), ієрархіч-
ність 

Ієрархічність  

Система ЗПЛД має декілька рівнів, оскільки є загальнобанківська система запобігання та 
протидії легалізації доходів, а є такі її складові, що відносяться до відокремлених підрозді-
лів банку, також система в структурі містить забезпечувальний базис та елементи, що від 
нього залежать та є похідними  

Підпорядкова-
ність 

Створення та функціонування системи ЗПЛД клієнтів банку підпорядковано єдиній меті та су-
купності завдань, що цій меті відповідають 

Структурова-
ність 

Наявність певної структури системи ЗПЛД зумовлена її багатоелементістю, різними типами 
зав’язків між цими елементами 
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Дані табл. 1 містять основні властивості системи 
ЗПЛД банків. Також до їх переліку можна додати й 
більш прості та очевидні властивості, зокрема: власти-
вість складності передбачає наявність у системи бі-
льше ніж одного елемента; властивість функціональ-
ної та елементної повноти вимагає наявності достат-
ньої для виконання покладених на систему завдань 
кількості функцій та елементів; множинність опису за-
безпечує більш глибоке пізнання системи і передбачає 

необхідність побудови різних моделей системи (ієра-
рхічних, мережевих, матричних тощо), які висвітлю-
ють різні аспекти функціонування та будови системи. 

Процес формування (побудови) системи різні до-
слідники та вчені структурують по-різному: від узага-
льнених етапів – аналіз призначення, розробка, реалі-
зація та супроводження системи, до більш детальних 
описів. Узагальнення інформації щодо змісту та пос-
лідовності етапів процесу формування (побудови) си-
стем подано в табл. 2. 

Таблиця №2 
Узагальнення етапів формування (побудови) систем, запропонованих різними вченими 

Зміст етапу побудови системи 

Вчені, чиї праці проаналізовано 

Г
ер

м
ан

 І
. 

[1
4

] 

Г
іг

 Д
ж

. 
[1

2
] 

Д
ен

и
со

в
 А

. 
[3

4
] 

Є
го

р
ш

и
н

 О
. 

[3
6

] 

Є
ф

и
м

е
н

к
о

 T
. 

[3
1

] 

Ж
ар

ік
о

в
 О

. 
[1

7
] 

К
о

л
ес

н
ік

о
в
 А

. 
[1

9
] 

Л
я
м

ец
ь
 В

. 
[2

1
] 

М
ел

ь
н

и
к
 Л

. 
[2

3
] 

П
о

н
о

м
ар

ен
к
о

 В
. 

[2
8

] 

Ч
ак

і 
Ф

. 
[3

7
] 

Ч
ер

н
и

ш
о

в
 В

. 
[3

8
] 

Ч
ер

н
іл

е
к
сь

к
и

й
 Д

. 
[2

4
] 

Аналіз діючої системи   1  1    1 1    

Оцінювання діючої системи   2      2 2    

Оцінювання факторів та обмежень функці-
онування та розвитку системи 

1  3 1 2 1 1  3 3 1  1 

Визначення (призначення, елементів, стру-
ктури, функцій, організації системи) 

2 1    2 2  4  2  2 

Аналіз (призначення, елементів, струк-
тури, функцій, організації системи) 

3 2    3 3 1 5 4 3 1 3 

Вивчення вимог та стандартів  3 4 2 3        4 

Формування робочої групи   5 3         5 

Оцінювання процесів і діяльності суб’єкта 
– власника системи 

 4 6  4 5 4  6 5 4   

Формування плану розроблення та впрова-
дження системи 

4  7 4      6 5  6 

Проектування (розроблення)  5   5 6 5 2 7  6 2 7 

Підготовка регламентуючих документів   8 5 6     7 7  8 

Інтеграція з метасистемою 5 6    7 6 3 8 8 8 3  

Тестування 6 7    8 7 4   9 4  

Реалізація плану/Впровадження 7 8 9 6 7 9 8 5 9 9 10 5 9 

Супровід 8 9    10 9 6 10  11 6  

Проведення аудиту/Моніторинг   10 7 8     10 12  10 
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Слід зауважити, що дані табл. 2 містять етапи фо-
рмування як технічних систем, інформаційних, так і 
соціально-економічних, оскільки загальна теорія сис-
тем застосовується в обох випадках, а також у зв’язку 
із тим, що система ЗПЛД банку містить як суто техні-
чні підсистеми – автоматизації та зберігання інформа-
ції, так і підсистеми, що не функціонують без персо-
налу банку. Окремі етапи, подані в табл. 2 мають 
схожі завдання, наприклад, супровід системи передба-
чає виявлення помилок, їх виправлення шляхом вне-
сення певних змін, аудит системи також передбачає 
виявлення слабких місць (або помилок) та звітування 
про них з метою подальшого виправлення.  

Узагальнені етапи формування системи запобі-
гання та протидії легалізації доходів клієнтів банку 
представлені на рис. 1. 

Першим етапом формування системи ЗПЛД кліє-
нтів банку є аналіз і оцінювання факторів і обмежень 
функціонування системи, що докладно викладено у 
роботі [10]. А другий етап пов’язаний з визначенням і 
аналізом призначення, елементів, структури та функ-
цій системи. Для того, щоб описати систему ЗПЛД 
клієнтів банку використаємо предметний (або морфо-
логічний) тип опису, що передбачає відображення 
елементного складу системи та зв’язків між її елемен-
тами. 

 

 
Рис. 1. Послідовність етапів формування системи ЗПЛД клієнтів банку 
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З метою уточнення складових системи запобі-
гання та протидії легалізації доходів клієнтів банку та 
перевірки відповідності основному закону у цій сфері 
доцільно провести зіставлення виявлених обов’язко-
вих складових з обов’язками суб’єкта первинного фі-
нансового моніторингу (далі СПФМ), тобто переві-
рити, чи всі обов’язки враховано. Статтею 6 частина 2 
Закону України «Про запобігання та протидію легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» [29] ви-
значено 26 загальних обов’язків СПФМ, а частинами 
3-7 встановлено 5 спеціальних обов’язків СПФМ. Уза-
гальнення та аналіз цих обов’язків дозволяють їх згру-
пувати таким чином: 

обов’язки організаційного характеру (реєстрація 
у спеціально уповноваженому органі, призначення 
відповідального працівника, робота філій та інших ві-
докремлених підрозділів з ФМ); 

обов’язки щодо ідентифікації, верифікації, ви-
вчення клієнта та уточнення інформації про нього;  

обов’язки щодо виявлення, реєстрації, аналізу 
відповідності, звітування про фінансові операції, що 
підлягають обов’язковому, внутрішньому ФМ, та пі-
дозрілі фінансові операції; 

обов’язки щодо управління ризиками, у тому чи-
слі розробка критеріїв ризиків легалізації коштів; 

обов’язки комунікаційного характеру (повідом-
лення спеціально уповноваженому органу зазначеної 
у Законі інформації, відповіді на запити, забезпечення 
доступу до інформації представників уповноважених 
органів); 

обов’язки щодо зберігання документів та інфор-
мації, запобігання розголошенню інформації, забезпе-
чення доступу до інформації відповідних уповноваже-
них органів; 

обов’язки щодо зупинення проведення фінансо-
вих операцій за дорученням або за рішенням спеціа-
льно уповноваженого органу; 

обов’язки контрольно-аудиторського характеру 
(проведення внутрішніх перевірок); 

обов’язки по роботі з персоналом (інформування 

про функціональні обов’язки з фінансового монітори-
нгу, забезпечення навчання та підвищення кваліфіка-
ції персоналу, проведення освітньої та практичної ро-
боти); 

обов’язки з комплаєнсу (виконання вимог зако-
нодавства та відповідних суб’єктів державного фінан-
сового моніторингу). 

Окремим пунктом у Законі України «Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терори-
зму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» [29] не зазначається обов’язок щодо авто-
матизації функцій системи запобігання та протидії ле-
галізації та використання нових інформаційних техно-
логій, проте наголос на автоматизації здійснюється з-
поміж інших обов’язків, зокрема щодо виявлення та 
реєстрації фінансових операцій, зберігання інформа-
ції, а також щодо управління ризиками. Отже, функці-
ональна складова щодо управління інформаційними 
системами є важливою та має бути врахована підчас 
формування системи запобігання та протидії легаліза-
ції доходів клієнтів банку. 

Висновки та пропозиції. Узагальнюю чи прове-
дений аналіз зазначимо, що найбільш значимими 
складовими системи ЗПЛД клієнтів банку є: порядок 
здійснення ідентифікації та вивчення клієнта; моніто-
ринг та звітування про фінансові операції; управління 
ризиками; компетентність і навчання персоналу; збе-
реження документів та інформації; внутрішній конт-
роль, внутрішній та зовнішній аудити; комплаєнс; уп-
равління інформаційними системами; корпоративне 
управління та роль органів управління банку. 

Як відомо, структура системи – це не лише пере-
лік найбільш важливих її елементів, але й зв’язки між 
ними. Тому, для обґрунтування структури системи 
ЗПЛД клієнтів банку доцільно описати, якими чином 
пов’язані найбільш важливі складові цієї системи. На 
рис. 2 наведена узагальнена структура системи запобі-
гання та протидії легалізації доходів клієнтів банку з 
урахуванням проведеного аналізу та зазначених типів 
зв’язків між її складовими. 
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Рис. 2. Структура системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку  

 
Умовні позначення до рис. 2: 
 – межі системи запобігання та протидії легаліза-

ції доходів клієнтів банку; 
 – група об’єктів, об’єднаних за певною ознакою; 
З.1 – зв’язок «фактор – відгук»;  
З.2 – зв’язок «причина – наслідок»; 
З.3 – зв’язок «ціле – частина»; 
З.4 – зв’язок «система – процес»; 
З.5 – зв’язок на основі договірних відносин. 

З.5 – зв’язок на основі договірних відносин. 
З.5 – зв’язок на основі договірних відносин. 
Дані рис. 2 показують основні зовнішні фактори, 

що впливають на діяльність банку взагалі та на фор-
мування і функціонування його системи ЗПЛД клієн-
тів. До таких факторів віднесено: макроекономічні 
умови функціонування банку (наприклад, рівень ін-
фляції, облікова ставка НБУ, курс гривні, динаміка 
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ВВП тощо); нормативно-правове забезпечення діяль-
ності банків; інформаційно-програмне забезпечення 
діяльності банків (та частина, що є однаковою і 
обов’язковою для всіх банківських установ, а також 
пропозиція різноманітних розробок на ринку ІТ тех-
нологій); конкуренція на ринку банківських послуг; 
потребі клієнтів у обслуговуванні. Ці фактори є осно-
вною вхідною інформацією системи ЗПЛД. 

Також, схема (рис. 2) містить суб’єктів системи 
ЗПЛД клієнтів банків, які об’єднані у дві групи: внут-
рішні (тобто банк, що володіє системою ЗПЛД) та зо-
внішні, з якими банк взаємодіє щодо ЗПЛД і до яких 
віднесено: клієнтів банку, НБУ, Державну службу фі-
нансового моніторингу України, зовнішніх аудиторів, 
правоохоронні органи та інших суб’єктів.  

Ключовими складовими системи ЗПЛД клієнтів 
банку є: об’єкти цієї системи (інформація про клієнтів, 
їхні фінансові операції та ризики клієнтів і фінансових 
операцій); функціонально-процесне ядро запобігання 
легалізації доходів, зокрема: ідентифікація, верифіка-
ція та вивчення клієнта; виявлення, реєстрація, моні-
торинг, аналіз та звітування про фінансові операції; 
управління ризиками (оцінювання, аналіз, контроль, 
моніторинг ризиків клієнтів та їхніх фінансових опе-
рацій); функціонально-процесне ядро протидії легалі-
зації доходів, зокрема: відмова від встановлення та ро-
зірвання ділових відносин, відмова від проведення та 
зупинення фінансових операцій. До складу основних 
елементів системи ЗПЛД також віднесено сукупність 
внутрішніх факторів і виділено фактори, що найбі-
льше впливають на процеси запобігання та протидії: 
компетентність і навчання персоналу, комплаєнс, уп-
равління інформаційними системами, збереження до-
кументів та інформації, внутрішній контроль і аудит 
та корпоративне управління банком. 

На виході системи ЗПЛД доходів клієнтів банку 
передбачається досягнення мети функціонування да-
ної системи, яке можна простежити через: зниження 
та мінімізацію ризиків легалізації доходів, зменшення 
кількості спроб і випадків відмивання коштів через 
банк, задоволення потреб клієнтів та зміцнення конку-
рентної позиції банку на ринку банківських послуг.  

У подальших дослідженнях доцільно зосередити 
увагу на формуванні та обґрунтуванні методичного 
забезпечення функціонування системи запобігання та 
протидії легалізації доходів клієнтів банку, а саме 
щодо: визначення та оцінки ризиків відмивання кош-
тів через певний банк; оцінювання рівня розвитку та 
стану системи запобігання та протидії легалізації до-
ходів клієнтів банку; виявлення найбільш проблемних 
елементів системи запобігання та протидії легалізації 
доходів клієнтів банку та розроблення заходів з їх удо-
сконалення. 
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Анотація: У даній статті з’ясоване питання екологічної безпеки у сфері водопостачання та водовідведення 
України. Розглянуто поняття екологічної безпеки, визначене в національному законодавстві, а також політичні, 
економічні, технічні, організаційні та державно-правові заходи забезпечення екологічної безпеки в країні. Автор 
наводить визначення поняття екологічна безпека у сфері водопостачання та водовідведення та аналізує її скла-
дові. В статті визначено правові основи безпечного водокористування та безпечного водопостачання та вимоги 
до їх реалізації. Аналізуються методи забезпечення екологічної безпеки у сфері водопостачання та водовідве-
дення як контроль і моніторинг. Наведено проблеми забезпечення екологічної безпеки на державному рівні Ук-
раїни та на рівні підприємств водопостачання та водовідведення. Запропоновано застосування комплексних ін-
ституцій і заходів державної політики у сфері водопостачання та водовідведення в частині забезпечення еколо-
гічної безпеки, затвердження стратегії розвитку сфери водопостачання та водовідведення із короткостроковими 
та довгостроковими заходами. 

Annotation. This article clarifies the issue of environmental security in the sphere of water supply and wastewater 
of Ukraine. The concept of ecological safety, defined in the national legislation, as well as political, economic, technical, 
organizational and state-legal measures to ensure environmental safety in the country are considered. The author outlines 
the concept of environmental safety in the field of water supply and wastewater and analyzes its components. The article 
defines the legal bases of safe water use and safe water supply and requirements for their implementation. The methods 
of ensuring environmental safety in the field of water supply and wastewater as control and monitoring are analyzed. 
The problems of ensuring environmental safety at the state level of Ukraine and at the level of water supply and 
wastewater enterprises are presented. The application of complex institutions and measures of state policy in the field of 
water supply and wastewater system in the part of providing environmental safety, approval of the strategy of develop-
ment of the water supply and wastewater system with short-term and long-term measures is proposed. 

Ключові слова: водопостачання, водовідведення, екологічна безпека, державне регулювання, публічне ад-
міністрування, якість питного водопостачання, безпечне водопостачання. 

Key words: water supply, wastewater, ecological safety, public administration, state regulation, quality of drinking 
water supply, safe water supply. 

 
Problem statement. The state guarantees the popu-

lation of Ukraine with high quality and safe for human 
health with drinking water. State guarantees are directly 
related to the ecological status of water resources as 
sources of water supply. Ukraine is among the least se-
cured with its own water resources in Europe and is one of 
the regions with a significant anthropogenic pressure on 
water sources and a shortage of fresh water. According to 
the annual National Report on the Quality of Drinking 
Water in Ukraine (2017), a situation has arisen that virtu-
ally all surface and, in some regions, groundwater, do not 
meet the requirements of sanitary legislation for water 
supply sources in terms of pollution. At the same time, ex-
isting sewage treatment facilities, purification and disin-
fection technologies for drinking water are not able to 
clear it to safety levels. Ukraine's drinking water supply is 
provided by surface water by almost 80%. At the same 
time, the majority of river basins according to the hygienic 
classification of water bodies according to the degree of 
pollution can be attributed to "polluted" and "very pol-
luted", but the composition of treatment facilities and wa-
ter treatment technology have not actually changed [12]. 
Monitoring of the quality of water in surface water bodies 
suggests that their ecological status is practically not im-
proved [12]. The highest percentage of deviations in sani-
tary-chemical indicators is observed in Luhansk, Zapo-
rozhye, Donetsk, Odesa and Dnipropetrovsk regions, 
which far exceeds the national average; according to bac-
teriological indicators - in Mykolaiv, Zaporozhye, 
Luhansk, Ternopil, Rivne, Donetsk regions and Kyiv. The 
high level of anthropogenic pressure on reservoirs and the 
use of outdated drinking water preparation technologies 
that are designed to bring natural water to drinking water 
quality only when the source water meets the 1st class of 
surface water sources do not allow to provide the popula-
tion with high quality and safe for health man with drink-
ing water. Application in the technology of preparation of 
potable water of chlorine, ineffective coagulants, the ab-
sence of sorption filters with activated charcoal, etc., leads 
to the receipt of a significant amount of inorganic and or-
ganic pollutants into drinking water, the joint action of 
which on the human body, especially in conditions of ra-

diation load, causes a real threat to health nation In addi-
tion, drinking water from surface water is potentially dan-
gerous in viral terms, as the technology of its preparation 
does not guarantee the removal of viruses [12]. The main 
sources that form stable high levels of water pollution are 
untreated or insufficiently cleaned wastewater from water 
supply and wastewater enterprises, industrial enterprises 
of mining and metallurgical complexes [12]. Thus, the rel-
evance of the research topic is due to an increase in prac-
tical and scientific interest in understanding and ensuring 
environmental safety in the water supply and wastewater 
sector as part of the state policy, especially in the context 
of environmental protection reform to implement the As-
sociation Agreement between Ukraine and the EU. 

Analysis of recent research and publications. Is-
sues of environmental safety, including in the field of wa-
ter supply and wastewater, were addressed by such re-
searchers as Vergun O.M. (2014) [5], Goncharuk V.V. 
(2008) [7], Krysinska D.O. (2012) [9], Khilko M.I. (2017) 
[20], Horuzhii V.P., Vasilyuk A.V., Nedashkovsky I.P. 
(2018) [21], Belan S.V., Rybalova O.V., Kozlovska O.V. 
(2013) [1], Lichenko I. (2017) [10], Vasilenko S.L., Dym-
chenko O.V. (2009) [2; 2], Yakushev D.V. (2016) [22] and 
others. However, this issue does not lose relevance in the 
part of the study of environmental safety in the water sup-
ply and wastewater sector, as part of the state policy. 

Identification of previously unsolved parts of the 
general problem that the article is devoted to. Ensuring 
environmental safety in the water supply and wastewater 
sector is part of the state policy in the field and should be 
accompanied by appropriate mechanisms for implementa-
tion. Environmental safety in the sphere of water supply 
and wastewater should be part of the strategy of develop-
ment of the water supply and wastewater sector and im-
plemented not only at the level of central bodies of execu-
tive power, but also with the direct active position of local 
self-government bodies, which in most cases are owners 
of water supply and wastewater facilities and should pro-
vide community members with high-quality water and 
wastewater services. 

Formulating the goals of the article (statement of 
the task). The purpose of the paper is to clarify the issue 



 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #5(45), 2019 23 

 

of environmental security in the water supply and 
wastewater sector of Ukraine. 

Presenting main material. In Ukraine, the legal, 
economic and social bases of the organization of environ-
mental protection are determined by the Law of Ukraine 
"On Environmental Protection" (1991, July 25), as well as 
land, water, forest law, mineral legislation, air protection, 
the protection and use of plant and animal life and other 
special legislation [16]. According to this Law, environ-
mental safety is the state of the environment, which pre-
vents the deterioration of the ecological situation and the 
emergence of danger to human health. Environmental se-
curity is guaranteed to Ukrainian citizens by implementing 
a wide range of interrelated political, economic, technical, 
organizational, state-legal and other measures [16]. 

Political measures of ecological safety are imple-
mented through state environmental policy, which envis-
ages a complex of measures aimed at environmental pro-
tection. Environmental protection, rational use of natural 
resources, provision of ecological safety of human life is 
an integral condition of sustainable economic and social 
development of Ukraine. To this end, Ukraine carries out 
on its territory an environmental policy aimed at preserv-
ing the environmentally safe living and inanimate nature, 
protecting the life and health of the population from the 
negative impact caused by pollution of the environment, 
achieving harmonious interaction of society and nature, 
protection, rational use and reproduction of natural re-
sources [16]. 

Achievement of the goals of environmental policy is 
carried out with the help of administrative and economic 
levers. But the imperative nature of administrative lever-
age, the use of averaged indicators exclude the possibility 
of an individualized approach to business entities and in-
terference with their activities, which in most cases is pro-
hibited by law. With the help of economic levers, the im-
pact is carried out by operating economic categories [11]. 
Economic measures for the protection of the environment 
presuppose: the interconnection of all managerial, scien-
tific and technical and economic activities of enterprises, 
institutions and organizations with rational use of natural 
resources and the effectiveness of environmental protec-
tion measures based on economic levers; determination of 
funding sources for environmental protection measures; 
establishment of limits on the use of natural resources, dis-
charges of pollutants into the environment; establishment 
of ecological tax rates; provision of enterprises, institu-
tions and organizations, as well as citizens, tax, credit and 
other privileges in the implementation of their low-waste, 
energy and resource-saving technologies and non-tradi-
tional types of energy, other effective measures for the 
protection of the environment; compensation in the estab-
lished order of losses caused by violation of the legislation 
on environmental protection [16]. In Ukraine, financing of 
environmental protection measures is carried out at the ex-
pense of the State Budget of Ukraine, the budget of the 
Autonomous Republic of Crimea and local budgets, funds 
of enterprises, institutions and organizations, funds of en-
vironmental protection, voluntary contributions and other 
funds. 

Technical measures of ecological safety include 
modernization and technical re-equipment of fixed assets 
of enterprises, structures and objects. During the design, 
placement, construction, commissioning of new and re-
construction of existing enterprises, buildings and other 
objects, improvement of existing and introduction of new 
technological processes and equipment, as well as in the 
process of exploitation of these objects, the ecological 

safety of people, the rational use of natural resources, ob-
servance of norms of harmful influences on the natural en-
vironment. In this case, the capture, disposal, disposal of 
harmful substances and wastes or their complete elimina-
tion, fulfillment of other requirements concerning the pro-
tection of the environment and human health should be en-
visaged. 

Enterprises, institutions and organizations whose ac-
tivity is related to the harmful influence on the environ-
ment, regardless of the time they are put into operation, 
must be equipped with facilities, equipment and devices 
for the treatment of emissions and discharges or their dis-
posal, reduction of the influence of harmful factors, as 
well as devices for monitoring the quantity and composi-
tion of pollutants and the characteristics of harmful fac-
tors. Projects of economic and other activities should have 
materials assessing its impact on the environment and hu-
man health. The assessment is carried out taking into ac-
count the requirements of the legislation on environmental 
protection, the environmental capacity of the territory, the 
state of the environment in the place where the site is lo-
cated, environmental projections, prospects for socio-eco-
nomic development of the region, capacity and types of 
cumulative effects of harmful factors and to the environ-
ment. It is prohibited to put into operation the enterprises, 
buildings and other objects, which do not fully meet all 
environmental requirements and implement the measures 
provided for in the projects for construction and recon-
struction (expansion and technical re-equipment) [16]. 

State-legal measures of environmental safety are di-
vided into several types depending on the direction of ac-
tion: organizational-preventive, regulatory-promotional, 
regulatory-executive, security, restoration and enforce-
ment. They form a kind of legal mechanism, which should 
be understood as a system of state-legal tools aimed at reg-
ulating activities capable of increasing the level of envi-
ronmental safety, preventing the deterioration of the envi-
ronmental situation and the emergence of danger to the 
population and natural systems, the localization of mani-
festations of environmental danger [8, p.126]. 

Organizational and preventive measures are aimed at 
identifying territories, zones, objects and activities of en-
vironmentally hazardous for the environment and human 
health, as well as taking certain measures to prevent the 
emergence of environmental hazards. These include: ac-
countants; registration expert evaluation; informational 
and forecasting (in addition, there may be an environmen-
tal audit, environmental insurance, etc.). Accounting and 
installation measures include the identification, inventory, 
classification of hazardous zones, objects, territories and 
sources. Registration - certification of environmentally 
hazardous objects, certification, confirmation of conform-
ity, licensing, registration of environmentally hazardous 
sources. In the case of release of environmentally hazard-
ous products, it is subject to certification. Environmental 
certification can be considered as a system of verification 
and technical testing of products, activities and facilities 
to determine compliance with established regulatory doc-
uments, and includes further technical supervision of cer-
tified products. In the process of certification, a certificate 
of conformity is issued, confirming the conformity of the 
product with the Ukrainian standard [8, p.126]. Regulatory 
and promotional measures are a system of legal norms and 
regulations aimed at regulating relations, ensuring compli-
ance with priorities, standards, standards, limits and other 
requirements in the field of environmental safety. Regula-
tory-executive measures consist in the implementation of 
certain functions in the field of environmental safety by 
the specially authorized bodies. Security and restoration 



24 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #5(45), 2019  

 

measures are aimed at localization of manifestations of 
ecological danger, implementation of liquidation work, 
determination of the legal regime of territories in accord-
ance with the level of environmental risk, establishment of 
the status of persons who have suffered from the conse-
quences of environmental hazards. Enforcement measures 
are aimed at preventing environmental violations in the 
field of ensuring environmental safety, protecting human 
rights in a safe environment for life and health and related 
other environmental rights, as well as the use of the perpe-
trators of state legal coercion in case of violation require-
ments and norms of environmental safety [8, p.127]. 

Thus, ecological safety in the field of water supply 
and wastewater provides such a state of production of wa-
ter and wastewater services, which prevents the deteriora-
tion of the environmental state of the environment and wa-
ter resources and the emergence of danger to human 
health. Environmental safety in the water supply and 
wastewater system envisages ecological safety of water 
use and safe water supply. 

According to the Water Code of Ukraine (1995, June 
6), special water use, which is carried out for household 
needs, is paid and is carried out on the basis of a permit for 
special water use, issued by the territorial authorities of the 
central executive authority, which implements the state 
policy in the field of water sector development. The per-
mission for special water use sets the limit for water intake 
(the maximum amount of water drawn from water bodies), 
the limit for water use (the maximum amount of water use) 
and the limit for the discharge of pollutants (the maximum 
amount of discharges of pollutants in surface water bod-
ies). In the case of low volatility, these limits may be re-
duced by the authority that issued the permit without ad-
justing the permission for special water use. The discharge 
of sewage into water bodies is allowed only subject to the 
presence of norms of maximum permissible concentra-
tions and established norms for the maximum allowable 
discharge of pollutants [6]. 

In the field of use and protection of water and repro-
duction of water resources, the following norms are estab-
lished: 1) environmental safety standards for water use; 2) 
ecological standard of water quality of the arrays of sur-
face and groundwater; 3) the norms of the maximum al-
lowable discharge of pollutants; 4) sectoral technological 
norms for the formation of substances discharged into wa-
ter bodies; 5) technological norms of water use. Other leg-
islation in the field of water use and protection and water 
reproduction may be established by the legislation of 
Ukraine [6]. Environmental safety standards for water use 
that provide safe water conditions and are established for 
assessing the use of water from water objects for the needs 
of the population and sectors of the economy: maximum 
permissible concentrations of substances in water bodies, 
whose water is used to meet drinking, household and other 
needs of the population; maximum permissible concentra-
tions of substances in water bodies whose water is used for 
the needs of the fish industry; permissible concentrations 
of radioactive substances in water bodies, whose water is 
used to meet drinking, household, and other needs of the 
population. Environmental water safety standards are de-
veloped and approved by: the central executive body, 
which ensures the formation of state policy in the field of 
health care - for water objects whose water is used to meet 
drinking, household, and other needs of the population; the 
central executive body, which ensures the formation of a 
state policy in the fisheries sector, - for water objects 
whose water is used for the needs of the fish industry. En-
vironmental safety standards for water use are introduced 

in agreement with the central executive body, which en-
sures the formation of state policy in the field of environ-
mental protection [6]. 

Water objects, which are sources of drinking water 
supply, should be drawn up in accordance with the order 
of the passports established by law. The list of water qual-
ity indicators in the passport of the source of drinking wa-
ter supply should correspond to the list, which is defined 
by the state standard for drinking water. In addition, 
sources and objects of centralized drinking water supply, 
regardless of their type, form of ownership and subordina-
tion to protect and preserve the natural properties of water 
in the areas of its fence, prevention of pollution, clogging 
and premature depletion of water objects, as well as ensur-
ing production safety, supply and consumption of drinking 
water are subject to sanitary protection [17]. 

To meet drinking and household needs of the popu-
lation of Ukraine, water is used, the qualitative character-
istics of which correspond to the established state stand-
ards, norms of environmental safety of water use and san-
itary norms. In case of non-conformity of the qualitative 
characteristics of these waters to established standards, 
norms of ecological safety of water use and sanitary norms 
of their use is terminated by a decision of the central exec-
utive body implementing the state policy in the sphere of 
sanitary and epidemiological well-being of the population 
[6]. 

During the implementation of special water use to 
meet the drinking and household needs of the population 
in the order of centralized water supply enterprises, insti-
tutions and organizations in charge of drinking and house-
hold water supply, carry out the collection of water di-
rectly from water objects in accordance with approved in 
accordance with the established procedure of projects wa-
ter intake structures, norms of water quality and permits 
for special water use. These enterprises, institutions and 
organizations are obliged to continuously monitor the wa-
ter quality in water facilities, maintain a sanitary protec-
tion zone for water in a proper condition, and inform the 
central executive body that implements state policy in the 
sphere of sanitary and epidemiological well-being of the 
population, the central body executive authority that im-
plements state policy on state supervision (control) in the 
field of environmental protection, rational use, reproduc-
tion and protection natural resources, central executive au-
thority, implementing state policy in the field of water sec-
tor development, and local councils on deviations from es-
tablished standards and water quality standards. At 
centralized water intakes of groundwater within their 
fields and in adjacent areas, water users should equip a lo-
cal network of observation wells [6]. When using water 
for drinking and household needs of the population in the 
order of non-centralized water supply, legal entities and 
individuals carry out its collection directly from surface or 
underground water objects in order of general and special 
water use. Periodic control of the quality of water used for 
non-centralized water supply of the population is carried 
out by the central executive body, which implements state 
policy in the sphere of sanitary and epidemiological well-
being of the population, at the expense of water users [6]. 

The system of standards in the sphere of drinking wa-
ter and drinking water supplies includes national stand-
ards, international and regional standards that determine 
the methods of research (testing) of safety and quality of 
drinking water. The specified national standards are devel-
oped, approved, reviewed and changed in accordance with 
the requirements of the Law of Ukraine "On Standardiza-
tion" (2014, June 5). In particular, the hygienic require-
ments for the quality of drinking water of various types: 



 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #5(45), 2019 25 

 

water supply, packaging, filling stations (tanks, kiosks), 
pump rooms, wells, and also used in food establishments 
for the production of products, are established by the State 
Sanitary Norms and the Rules "Hygienic Requirements for 
Drinking Water, intended for human consumption" 
(DSANPiN 2.2.4-171-10), approved by the order of the 
Ministry of Health of Ukraine No. 400 (2010, May 12). 
National Standard DSTU 7525: 2014 "Drinking Water. 
Requirements and methods of quality control "is valid 
from 2015, contains norms of quality of drinking water 
and sets requirements for methods of its control in central-
ized and non-centralized water supply [14; 13]. Safety in-
dicators and separate indicators of drinking water quality 
are approved by the central executive body, which forms 
and ensures implementation of the state policy in the field 
of health, which also approves a list of reference methods 
for measuring the content (levels) of pollutants, residues 
of pesticides of drinking water [17]. 

In the sphere of drinking water and drinking water 
supply the following standards are set: norms of drinking 
water supply; ecological norms of quality of water sources 
of drinking water supply; technological norms of drinking 
water use; technical conditions in the field of drinking wa-
ter and drinking water supply. The ecological standard of 
water quality in sources of drinking water supply is estab-
lished taking into account the requirements of state hy-
gienic and anti-epidemic rules and norms and hygiene 
norms by the central executive body, which ensures the 
formation of state policy in the field of environmental 
safety. In order to assess and ensure the rational use of wa-
ter, current and future technological standards for the use 
of drinking water are established in accordance with the 
law. The technological norms of drinking water use are 
developed by each drinking water supply company, they 
agree with the oblast, Kyiv and Sevastopol city state ad-
ministrations, and the executive authority of the Autono-
mous Republic of Crimea on environmental protection is-
sues and approved by the local self-government bodies 
[17]. 

One of the methods for ensuring environmental 
safety in the water supply and sewage system is monitor-
ing and monitoring. Control in the field of drinking water 
and drinking water is carried out in order to determine the 
conformity of drinking water quality with state standards. 
Control is subject to water intended to meet drinking and 
household needs at all stages of its production and bring-
ing to consumers, as well as objects of centralized drinking 
water supply, including wastewater treatment plants, 
pumping stations, water supply networks, points for the 
pouring of drinking water (including mobile), other ob-
jects of non-centralized drinking water supply [17]. The 
legislator identified the following types of control in the 
field of water supply and wastewater: state, production 
and public control. According to Art. 43 of the Law of 
Ukraine "On Drinking Water, Drinking Water Supply and 
WasteWater" (2012, Jenuary 10), state control in the 
sphere of drinking water and drinking water is divided into 
three types: 1) state control of water quality in sources of 
drinking water supply (carried out by authorized central 
bodies of executive power in accordance with their powers 
defined by law); 2) state control over the technical state of 
centralized drinking water supply (carried out by the 
Council of Ministers of the ARC, regional, Kyiv and Se-
vastopol City State Administrations); state control over 
the safety and quality of drinking water (carried out by lo-
cal self-government bodies and executive authorities in 
accordance with the powers established by law). 

State control in the field of wastewater (provision of 
sanitary protection) is divided into types: 1) control com-
pliance with the norms and rules governing the discharge 
of waste water into water facilities, and the implementa-
tion of protective measures to ensure the water quality of 
the passport of the water object (carried out by the central 
an executive body that implements state policy in the field 
of environmental safety); 2) control of the certification of 
sources of drinking water supply, control of water quality 
indicators in the control areas of the water facility in the 
water intake areas, taking into account the requirements of 
state standards, sanitary norms and rules for sources of 
drinking water supply and drinking water (carried out by 
the central executive body, implementing the state policy 
in the field of water management development); control of 
the provision of sanitary protection (carried out by legal 
entities and individuals whose activity affects the status of 
sources and objects of drinking water supply and 
wastewater, through the implementation of own funds 
means of water protection from pollution, clogging and 
exhaustion and ensuring the safety of production and sup-
ply of drinking water). In addition, local governments ex-
ercise control and determine the mechanism for monitor-
ing discharge of wastewater 17]. Along with monitoring, 
monitoring and accounting are carried out. According to 
Art. 39 of the Law of Ukraine "On Drinking Water, Drink-
ing Water Supply and WasteWater " (2012, Jenuary 10), 
state monitoring in the field of drinking water and drinking 
water supply is conducted for the purpose of collecting, 
processing, storing and analyzing information on the qual-
ity of drinking water, the status of objects of centralized 
drinking water supply, forecasting its changes, and the de-
velopment of scientifically substantiated recommenda-
tions for making relevant decisions in this area is con-
ducted by state monitoring. 

Depending on the subject of the state monitoring in 
the field of drinking water and drinking water supply is 
divided into types: 1) regarding the quality status of water 
objects in the water intakes for centralized drinking water 
supply by radiological and chemical indicators (carried 
out by the central executive authority, which implements 
the state policy in the field of water management develop-
ment); 2) compliance with the sanitary norms of chemical, 
bacteriological, radiological indicators of water objects in-
tended for drinking water supply and drinking water sup-
ply systems (central executive authority implementing 
public health policy); 3) regarding the quality of drinking 
water after water treatment facilities according to chemi-
cal and bacteriological indicators, as well as the technical 
state of objects of centralized drinking water supply (cen-
tral executive authority, which implements state policy in 
the sphere of housing and communal services); 4) on pre-
diction of changes in the qualitative and quantitative state 
of surface and underground sources of centralized drink-
ing water supply at water intake areas (central executive 
authority implementing state policy in the field of environ-
mental safety). At present, there are no regulatory docu-
ments on the monitoring mechanism, indicators, indica-
tors, etc. [17]. Such a situation essentially blocks the im-
plementation of the Law of Ukraine "On Strategic 
Environmental Assessment" (2018, March 20) which reg-
ulates relations in the field of environmental impact as-
sessment, including for public health, implementation of 
state planning documents and applies to state planning 
documents related to agriculture, forestry, fisheries, en-
ergy, industry, transport, waste management, water re-
sources utilization, environmental protection, telecommu-
nications, tourism, urban development or land manage-
ment (schemes) and implementation of which will include 
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the implementation of activities (or which contain activi-
ties and objects) for which the legislation provides for the 
implementation of an environmental impact assessment 
procedure or which requires assessment, taking into ac-
count the likely consequences for the territories and natu-
ral-reserve fund and ecological network, except for the 
creation or expansion of territories and objects of the na-
ture reserve fund [18]. The law stipulates that any water 
basins, any settlements that take water from surface 
sources, have to undergo a strategic environmental assess-
ment when considering master plans, projects for the mod-
ernization and rehabilitation of water supply and 
wastewater facilities, which should analyze security issues 
and environmental impact. One of the measures to imple-
ment the strategic environmental assessment is monitoring 
the consequences of the implementation of the state plan-
ning document for the environment, including for public 
health (monitoring of water supply sources). 

In the presence of a system of normative and tech-
nical acts regulating environmental safety in the water 
supply and wastewater system, the process of bringing na-
tional environmental standards to European ones is slow 
and accompanied by a number of unresolved issues. The 
root causes of environmental problems of Ukraine at the 
state level are defined: the subordination of environmental 
priorities to economic feasibility; failure to take into ac-
count environmental consequences in legislative and reg-
ulatory acts, in particular, in decisions of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine and other bodies of executive power; 
the predominance of resource and energy-intensive indus-
tries in the structure of the economy with mostly negative 
environmental impacts, which is greatly increased due to 
unregulated legislation in the transition to market condi-
tions; physical and moral depreciation of fixed assets in all 
branches of the national economy; Ineffective system of 
public administration in the field of environmental protec-
tion and regulation of the use of natural resources, in par-
ticular inconsistency of actions of central and local execu-
tive authorities and local self-government bodies, unsatis-
factory state of the system of state monitoring of the 
natural environment; low level of understanding in society 
of the priorities of environmental protection and the bene-
fits of sustainable (sustainable) development, the imper-
fection of the system of environmental education and ed-
ucation; unsatisfactory level of compliance with environ-
mental legislation and environmental rights and 
obligations of citizens; unsatisfactory control over ob-
servance of environmental legislation and failure to ensure 
inevitability of liability for its violation; insufficient fi-
nancing from the state and local budgets of environmental 
protection measures, financing of such measures by the re-
sidual principle [15]. Implementation of the ecosystem ap-
proach to sectoral policy and improvement of the inte-
grated environmental management system, integration of 
environmental policy with other policies, mandatory con-
sideration of the environmental component when develop-
ing and approving state planning documents and in the de-
cision-making process on economic activities that can 
have a significant impact on environment, in particular en-
vironmental modernization of industrial enterprises by re-
ducing the environmental tax rate or in the form of a fixed 
annual amount to compensation (refund), coupled with 
improved environmental performance of products is the 
way to the modern system of environmental policy, imple-
mented in the countries - EU member states [15]. 

The practical problems of ensuring environmental 
safety in the water supply and wastewater system faced by 
water supply and wastewater companies include the fol-
lowing: contamination of water supply sources; a shortage 

of financial resources necessary for the proper operation 
and maintenance of water supply and wastewater systems, 
introduction of the latest technologies, modernization, 
etc.; unsatisfactory technical condition of buildings, 
equipment (significant depreciation of fixed assets (more 
than 60%), outdated technologies of water purification and 
wastewater treatment, imperfection of the structure of 
management of the industry and regulatory framework to 
ensure its reliable and efficient functioning. The quality of 
drinking water and drinking water supply directly are in-
fluenced by many factors: environmental indicators in the 
places of the collection of water, the status of systems for 
the collection, purification and preparation of drinking wa-
ter, the technology and efficiency of these systems, the 
safety of the material of the pipes for transportation and 
supply of drinking water to consumers, their external and 
internal coverage, as well as the state of the pipes in oper-
ation, environmental indicators in the system of water dis-
tribution and in the internal water supply system. All of 
these factors should be taken into account when forming 
the state policy in the field of water supply and 
wastewater. 

Conclusions. Environmental security in the sphere 
of water supply and wastewater can not be ensured with-
out the use of integrated institutions and measures of state 
policy and approval of the strategy of development of the 
water supply and wastewater sector with short-term and 
long-term measures. In the same reform of the water sup-
ply and wastewater sector, bringing it in line with Euro-
pean standards (in terms of environmental safety and en-
vironmental protection) requires significant financial in-
vestments in the modernization and / or construction of 
new water supply and wastewater facilities, replacement 
of technologies; institutional changes in terms of clearly 
defining the powers of local self-government bodies in the 
management and regulation of water supply and 
wastewater facilities; improvement of the normative base 
in the field of water supply and wastewater. 
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ДИССЕМІНАЦІЯ ПРОГНОЗНИХ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Summary: The issues of development of theoretical foundations are considered and the process of dissimulation 

of forecast trends of the development of innovative potential of tourist enterprises is specified. Based on the results of 
the probability predictive calculations of the development of innovation potential, a progressive scenario, a stable 
scenario, and a recessionary scenario are proposed. Synthetic initiatives for the development of innovative potential of 
tourist enterprises are determined. The road map of the action plan for implementation of the chain "forecast-
implementation - implementation" of the innovative potential at the tourist enterprise has been developed. It is noted that 
the development of innovative potential of the tourist enterprise will ensure its ability to create and implement innovative 
projects. 

Анотація: Розглянуті питання розвитку теоретичних основ та конкретизовано процес диссемінації прогно-
зних трендів розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств. Основуючись на результатах ймові-
рності прогнозних розрахунків розвитку інноваційного потенціалу запропоновано прогресивний сценарій, ста-
більний сценарій, рецесійний сценарій. Визначено синткретичні ініціативи щодо розвитку інноваційного поте-
нціалу туристичних підприємств. Розроблено дорожню карту плану дій для реалізації ланцюга «прогноз-
реалізація - імплементація» інноваційного потенціалу на туристичному підприємстві. Зазначено, що розвиток 
інноваційного потенціалу туристичного підприємства забезпечить його здатність до створення і реалізації інно-
ваційних проектів.  

Key words: innovative potential, tourism enterprise, forecast, dissemination, road map, implementation, innovative 
project 

Ключові слова: інноваційний потенціал, туристичне підприємство, прогноз, диссемінація, дорожня карта, 
імплементація, інноваційний проект 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан існування 

світової економічної системи вимагає наявності інно-
ваційного потенціалу на підприємствах, що має спри-
яти їх інноваційному розвитку та забезпечення їх кон-
курентоспромомжност. Інноваційний потенціал як 
будь-який потенціал одночасно накопичується та роз-
вивається, тому потребує постійного моніторингу 

його кількісних та якісних параметрів. Однією з най-
складніших проблем розвитку інноваційного потенці-
алу є передбачення майбутнього і пошук ефективного 
їх вирішення в умовах невизначеності. Інструментом 
мінімізації невизначеності виступає прогнозування. 
Отримані прогнозні тренди розвитку інноваційного 
потенціалу потребують диссемінації.  
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Аналіз існуючих досліджень і публікацій. Пи-
танням розвитку інноваційного потенціалу присвячені 
праці ряда науковців (Фірсова С. М., Чеботар С. В. [1], 
Гурочкина В.В. [3], Ілляшенко С.М. [7], Демченко О. 
[5], Завальнюк В.В. [6], Оленец А.Г. [9], Миколаїв А. 
[8], Геєць В., Семіноженко В. [3], Якименко О.В. [10], 
Возбранная Т.В., Кириченко Л.П. [2]). 

Інноваційний потенціал — це органічне сполу-
чення ресурсів, що можуть за певних діючих внутріш-
ніх і зовнішніх факторів інноваційного середовища 
бути спрямовані на реалізацію інноваційної діяльно-
сті, метою якої є задоволення нових потреб суспільс-
тва, та невикористаних (прихованих) можливостей, 
які можуть бути введені в дію для досягнення цілей 
економічних суб’єктів [1, с.203] 

Питання дослідження розвитку потенціалу зво-
дяться до визначення етапів, напрямів, факторів стри-
мання та стимулів розвитку. 

 Так, етапами розвитку інноваційного потенціалу 
виступають наступні: оцінювання конкурентного ста-
тусу підприємства; вибір напрямів розвитку, плану-
вання і регулювання процесу розвитку інноваційного 
потенціалу [90, с.320]. 

Ілляшенко С.М. пропонує такі напрямами розви-
тку інноваційного потенціалу: удосконалення вироб-
ничої бази, покращення системи матеріально-техніч-
ного забезпечення, оптимізація структури збутової 
мережі і систему руху товарів, перебудова організа-
ційних структур управління, налагодження системи 
зв‘язків з контрагентами, зміцнення іміджу і т.п. [7]. 

Деструктивними факторами розвитку інновацій-
ного потенціалу виступають стримуючі фактори, які є 
обєктивними і виникають як з боку зовнішнього так і 
з боку внутрішнього середовища (відсутність попиту 
на продукцію, відсутність ефективного організаційно-
економічного механізму управління, нестача фінансо-
вих коштів, відсутність методики комплексного оці-
нювання інноваційного потенціалу, підвищена ризи-
кованість, недосконалість мотивації персоналу) [8]; та 
проблеми, які виникають вже в процесі розвитку інно-
ваційного потенціалу [3, с.156]: 

- зміна структури наукового потенціалу під час 
скорочення попиту на інноваційні види діяльності та 
зміну ролі секторів науки у забезпеченні інноваційних 
потреб виробника, необхідність їх адаптації до нових 
умов функціонування;  

- незбалансованість напрямів наукових до-
сліджень потенційних можливостей та регіональних 
потреб у науковому супроводі;  

- суперечність між необхідністю підтримки кон-
курентних переваг суб’єктів господарювання на 
міжнародних та внутрішніх ринках і повільною ди-
намікою розвитку інноваційного підприємництва; 

- принципова зміна умов фінансування наукових 
досліджень і доступності джерел фінансування інно-
ваційних процесів, що практично створює передумови 
якщо не знищення, то поступової деградації наявного 
наукового потенціалу;  

- нерозвиненість ринку інновацій, який у еконо-
мічному середовищі виконує важливі регулюючі фун-
кції;  

- відсутність належної ринкової інфраструктури, 
що забезпечує комерціалізацію наукового продукту та 
інноваційний процес у цілому. 

Вирішення зазначенних проблем та подолання 
стримуючих факторів можливо завдяки наявності сти-
мулів розвитку інноваційного потенціалу: технологі-
чні трансферти; мотивація розвитку інноваційних 
структур; реалізація цільових програм, прямі держа-
вні субсидії; податкові пільги тощо [5, с.29 ]. 

Розвиток інноваційного потенціалу обумовлює 
розвиток туристичних підприємств, тому стан іннова-
ціонного потенціалу визначається наповненням на-
прямів та етапів розвитку, які визначаються прогноз-
ними трендами та виступають основою прийняття рі-
шення щодо їх диссемінації.  

Мета дослідження: розвиток теоретичних основ 
та конкретизація процесу диссемінації прогнозних 
трендів розвитку інноваційного потенціалу туристич-
них підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ди-
ссемінація – це процес, спрямований на те, щоб доне-
сти ідеї, методи здійснення цих ідей, результати про-
гнозу до цільової аудиторії [15]. 

Говорячи про контекст дисемінації, вважається, 
що цей процес розгортається в конкретному просто-
рово-часовому вимірі. З точки зору інноваційної ітен-
ції можливо розглядати дисемінацію прогнозних тре-
ндів розвитку інноваційного потенціалу туристичних 
підприємств, як стадію скоординованих дій щодо ефе-
ктивної взаємодії ланцюга «прогноз-реалізація-розви-
ток-імплементація» на підприємстві. Основуючись на 
результатах ймовірності прогнозних розрахунків роз-
витку інноваційного потенціалу зазначимо, що векто-
ром спрямованості можуть виступати прогресивний 
сценарій, стабільний сценарій, рецесійний сценарій. 
Ці сценарії виступають як біфуркаційні механізми ро-
звитку інноваційного потенціалу [14] і корелюються з 
основними напрямками економічного розвитку: збе-
реження поточного стану (стабільний сценарій), погі-
ршенням стану (рецесійний сценарій), покращенням 
стану (прогресивний сценарій). Визначені сценарії за-
пропоновані з урахуванням компонентів інновацій-
ного потенціалу: фінансових, кадрових, матеріально-
технічних, інформаційних (рис. 1). 
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Рисунок 1. Дисемінація прогнозних трендів розвитку інноваційного потенціалу  

туристичних підприємств 
 
В таблиці 1 представлено синкретичні (тобто рі-

зні за формою та змістом, але не розривні за суттю 
складові інноваційного потенціалу) ініціативи щодо 

розвитку інноваційного потенціалу туристичних підп-
риємств. 

Таблиця №1 
Синткретичні ініціативи щодо розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств 

Складова ком-
понента іннова-
ційного потен-
ціалу 

Прогресивний сценарій Стабільний сценарій Рецесивний сценарій 

Фінансова ком-
понента 

Посилення інвестиційної при-
вабливості та іміджу підпри-
ємства 

Розробка заходів з поліп-
шення інвестиційного клі-
мату  

Досягнення фінансової 
стійкості та платоспро-
можності 

Кадрова компо-
нента 

GR-менеджмент, незалежна 
експертиза професійного, лі-
дерського та особистісного 
потенціалу ТОП-
менеджменту;  сприяння твор-
чому та професійному зрос-
танню 

Сприяння творчому та про-
фесійному зростанню визна-
чення інноваційних завдань 
як можливостей та способів 
отримання конкурентних пе-
реваг 

Запобігання плинності 
кадрів, збільшення рівня 
кадрової дисципліни та 
компетентності 

Матеріально-
технічна компо-
нента 

Впровадження нових техноло-
гій, освоєння нових видів про-
дукції, розширення ринків 
збуту ефективне використання 
інноваційного потенціалу 

Досягнення матеріалоосна-
щеності та контроль за мате-
ріально-технічною дисциплі-
ною  

Забезпечення сприятли-
вих умов для технологі-
чної модернізації мате-
ріально-технічної бази 
підприємств 

Інформаційна 
компонента 

Спрямування інноваційної ді-
яльності на інноваційне про-
гнозування; сприяння коопе-
рації та взаємодії з різноманіт-
ними суспільними 
інститутами у здійсненні інно-
вацій (НДІ, ВНЗ, банків, підп-
риємницьких структур, гро-
мадськості та ін.) 

Підвищення сприятливості 
підприємства до інновації; 
формування інноваційної ку-
льтури 

Постійний моніторинг 
інформаційних 
ресурсів, захист комер-
ційної таємниці 

Складено на основі [9, 11-12 ] 
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Запропоновані ініціативи розвитку інновацій-
ного потенціалу мають бути реалізовані, зручним ін-
струментом цієї реалізації може стати дорожня карта. 
Складання дорожніх карт стало однією з найкращих 
практик особливо для великих, глобальних організа-
цій, у забезпеченні основи для впровадження конкре-
тних кроків, де крос-функціональна орієнтація та інте-
грація є ключовими вимогами [13, с.89]. З точки зору 
сутності та змісту дорожню карту можна визначити, 
як візуалізацію запропонованих ініціатив. Якщо ж ро-
зглядати формат інтерпретації цієї категорії, то доро-
жня карта – це діаграма в основу, якої покладено фак-
тор часу, що включає в себе кілька шарів [13, с. 89]. 
Вважаємо, що дорожня карта – це наочне уявлення по-
крокового сценарію досягнення прогнозних показни-
ків, сценарій розвитку або підтримки стабільного 
стану з впровадження «хосин канри», тобто методу 
планування та інструменту управління комплексними 
проектами, що дозволяє враховувати прогнозні ви-
моги [16, с. 152]. Складання дорожньої карти – це спо-
сіб оперативного планування, що може допомогти 
підприємству зайняти кращу, а то й лідируючу, пози-
цію на ринку [16, с. 150]. Саме за допомогою дорож-

ньої карти можливо найкраще уявити план дій для ре-
алізації ланцюга «прогноз-реалізація - імплементація» 
інноваційного потенціалу на туристичному підприєм-
стві (рис. 2). 

Згідно запропонованої дорожньої карти, план дій 
щодо диссемінації прогнозних трендів розвитку інно-
ваційного потенціалу туристичних підприємств охоп-
лює такі етапи: розрахунок прогнозних показників, ре-
алізація прогнозних показників, вибір сценарію (про-
гресивного, рецесійного, стабільного), розробка 
ініціатив щодо фінансової компоненти інноваційного 
потенціалу, розробка ініціатив щодо кадрової компо-
ненти інноваційного потенціалу, розробка ініціатив 
щодо інформаційної компоненти інноваційного поте-
нціалу, розробка ініціатив щодо матеріально-техніч-
ної компоненти інноваційного потенціалу, визначення 
часових меж реалізації сценарію, реалізація сценарію 
розвитку інноваційного потенціалу, оцінка реалізації 
прогнозних показників, формування інноваційного 
проекту, імплементація інноваційного проекту. 

Розвиток інноваційного потенціалу туристич-
ного підприємства за усіма компонентами, забезпе-
чить його здатність до створення і реалізації іннова-
ційних проектів у майбутньому. 

 

 
Рисунок 2. Дорожня карта ланцюга «прогноз-реалізація-розвиток-імплементація» 

 інноваційного потенціалу туристичних підприємств 
Кожний інноваційний проект залежить від наяв-

ного інноваційного потенціалу. Головне для туристи-
чних підприємств у процесі реалізації інноваційного 
проекту – це скоординувати свою діяльність таким чи-
ном, щоб різні елементи ланцюга «прогноз-реалізація-
розвиток» були взаємозалежними й ефективно взає-
модіяти. 

Висновки та пропозиції. Дисемінація прогноз-
них трендів розвитку інноваційного потенціалу тури-
стичних підприємств грнтується на діях щодо ефекти-
вної взаємодії ланцюга «прогноз-реалізація-розвиток-
імплементація» та може бути конкретизована через 
розробку дорожньої карти. 
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Мулярец Станислав Андреевич 

РОССИЯ В ВТО: ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам членства России во Всемирной торговой организации (ВТО). 

Проводится анализ последствий вступления РФ в ВТО в разрезе отраслей и отдельных федеральных округов. 
Оцениваются выгоды и проблемы для экспортеров и импортеров. Рассматривается комплекс факторов, влияю-
щих на развитие отношений нашей страны со структурами ВТО. 

Abstract. The article is devoted to the problems of Russia's membership in the World trade organization (WTO). 
The analysis of the consequences of Russia's accession to the WTO in the context of industries and Federal districts is 
conducted. The benefits and challenges for exporters and importers are assessed. A set of factors influencing the devel-
opment of Russia's relations with the WTO structures is considered. 

Ключевые слова: ВТО, тарифное регулирование, защита внутреннего рынка, Россия, социально-экономи-
ческое развитие. 

Keywords: WTO, tariff regulation, domestic market protection, Russia, social and economic development. 
 
Россия является неотъемлемой частью глобаль-

ного экономического пространства. Суверенное поли-
тическое и экономическое развитие нашей страны, 
безусловно, может протекать только в тесной взаимо-
связи с внешней средой. Как и любая динамично раз-
вивающаяся система, современная глобализированная 
экономика подчиняется определенным правилам. При 
этом каждая страна, обладающая достаточной эконо-
мической мощью, может решать, в какой степени она 
готова придерживаться этих правил. И если придер-
живаться, то в каком формате: безусловно или исходя 
из собственной стратегии, видения своей роли в гло-
бальном сообществе, специфики национального раз-
вития. 

До вступления России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) интеграция нашей страны в миро-
вую экономику сдерживалась рядом факторов. При 

этом вступить в данную организацию, безусловно 
приняв требования государств-участников ВТО без 
ущерба национальным интересам, Российская Феде-
рация не могла. Кроме того, интеграция в ВТО была 
связана для нашей страны с множеством препятствий 
(правового, экономического и политического харак-
тера). 

ВТО представляет собой международную орга-
низацию, которая создана для регулирования внешне-
торговых отношений между входящими в нее стра-
нами. Организация создана в 1995 году и является 
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официальным правопреемником Генерального согла-
шения по тарифам и торговле (ГАТТ)2. ГАТТ было за-
ключено в 1947 году и в течение полувека имело прак-
тически все признаки международной организации.3 

Присоединению России к ВТО предшествовал 
длительный подготовительный период. Почти сразу 
же после разрушения СССР начались переговоры о 
присоединении, которые продолжались 19 лет, пре-
одолевая множество препятствий. В 1993 году нашей 
страной была направлена заявка на вступление в 
ГАТТ. Затем, в 1994 году соответствующие доку-
менты были направлены уже ВТО. Для ведения пере-
говоров была создана рабочая группа, первое совеща-
ние которой состоялось в 1995 году. В рабочую 
группу входили страны, имевшие нерешенные про-
блемы в сфере торговли с Россией. Число стран непре-
рывно росло, и в 2010 году в эту группу входили уже 
более 60 государств (самая большая численность 
группы за всю историю Всемирной торговой органи-
зации) наиболее проблематично проходили перего-
воры с США, Евросоюзом и Грузией. 

Присоединение Российской Федерации к ВТО в 
2012 году, по сути, означало то, что к мировой эконо-
мической системе присоединилась последняя крупная 
экономика.4 

Присоединение к ВТО вызвало полемику среди 
экономистов, политиков и простых граждан. По мне-
нию ряда специалистов, вступление во Всемирную 
торговую организацию принесло России больше нега-
тивных последствий в промышленности, сельском хо-
зяйстве и других секторах. Их оппоненты утвер-
ждают, что вступление следует рассматривать скорее 
как положительное явление, так как оно позволило 
нашей стране повысить свою роль в мировой эконо-
мике, улучшить качество производимой продукции, 
освоить новые рынки сбыта и т.д. 

Рассмотрим положительные стороны присоеди-
нения к ВТО. Прежде всего, отметим, что современная 
экономика движется по пути инновационного разви-
тия, что невозможно без внедрения современных тех-
нологий. Всемирная торговая организация задает мно-
жество технологических стандартов, чем стимулирует 
не только внешнюю торговлю, но и научно-техниче-
ский прогресс. Находясь за рамками механизмов ВТО, 
наша страна обрекла бы себя на самоизоляцию, техно-
логическую отсталость, рост сырьевой зависимости, 
сохранение хозяйственных подходов, не отвечающих 
современным рыночным отношениям. При этом сле-
дует заметить, что уровень развития технологий в 
стране напрямую влияет на уровень ее экономической 
безопасности. Экономическая безопасность зависит 
от состояния экономики в целом, а не только от отрас-
лей, ориентированных на экспорт. 

Вступление в ВТО позволило России добиться 
отмены поправки Джексона-Вэника к Закону о тор-
говле США, которая ограничивала внешнеторговые 

                                                           
2 Марракешское соглашение об учреждении Всемирной 

торговой организации (сборник) / Под ред. А. В. Лосевой, 

В. М. Шумилова, Д. С. Боклана, Е. В. Покатиловой, И. М. 

Лифшица, М. П. Трунк-Федоровой. М.: Юстицинформ, 

2018. 
3 Линецкий А.Ф. Вступление России во всемирную тор-

говую организацию как важнейший фактор ее интегра-

ции в мировую экономику / А.Ф. Линецкий // Балтийский 

регион. - 2011. - №4. - С.69 
4 Даутова З. Х. Последствия вступления России в ВТО 

[Текст] / З. Х. Даутова // Экономическая наука и прак-

отношения с государствами, препятствующими вы-
езду граждан из страны. Данная поправка с 1974 года 
вносила ограничения в номенклатуру товаров, экспор-
тируемых в нашу страну5. Эти ограничения, прежде 
всего, относились к высокотехнологичной сфере. 
Присоединение к ВТО сняло множество ограничений 
на трансферт российским компаниям инновационных 
технологий, интеллектуального капитала и знаний. 
Передача технологий может быть рассмотрена как 
одна из антикризисных мер для российской эконо-
мики. Кроме того, интеграция страны в ВТО предпо-
лагает, что другие страны, участвующие в этой орга-
низации, идут на определенные уступки, удовлетво-
ряют встречные требования по различным позициям 
внешней торговли, к которым наша страна проявляет 
особый интерес. 

Отметим, что процесс присоединения - это не 
только согласование уровней тарифов и условий до-
ступа на рынки. На первом месте в этом процессе 
стоит адаптация экономической политики государ-
ства к правилам ВТО. Присоединение к ВТО позво-
лило нашей стране повысить свою инвестиционную 
привлекательность, чему способствовало внедрение в 
нормативно-правовую базу общепринятых регламен-
тов регулирования внешней торговли. Вступление во 
всемирную торговую организацию позволило россий-
ским компаниям снизить стоимость привлечения ин-
вестиций, упростить процесс заимствований на зару-
бежных финансовых рынках. 

Существует точка зрения, что вступление в ВТО 
более выгодно для российских экспортеров, чем для 
импортеров.6 Автор полагает, что это не совсем так. 
Дело в том, что импорт и экспорт на мировом рынке 
тесно связаны между собой. До вступления в ВТО экс-
порт продукции из нашей страны сталкивался с мно-
жеством препятствий в виде квот и заградительных 
пошлин. Вступление сняло с предприятий-экспорте-
ров многие из этих ограничений. 

В рамках процесса присоединения к ВТО России 
удалось сохранить приемлемый уровень защиты оте-
чественного рынка. В частности, в сфере таможенных 
пошлин (которые являются одним из наиболее чув-
ствительных инструментов защиты внутреннего 
рынка) условия присоединения в целом не оказали 
негативного влияния на возможности России. 

В качестве положительного момента можно от-
метить то, что активно работающие на мировом рынке 
отечественные компании получили доступ к дополни-
тельным механизмам защиты своих интересов. Россия 
получила новые права, которые она может использо-
вать для отстаивания своих позиций в антидемпинго-
вых разбирательствах. 

По итогам пятилетнего членства России в ВТО 
запрос российских производителей на пересмотр та-
рифных обязательств в ВТО получен всего в отноше-

тика: материалы II междунар. науч. конф. (г. Чита, фев-

раль 2013 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 

2017. – С. 26-28 
5 Бабкин К.А., Кузнецов А.В., Корчевой Е.А., Пронин 

В.В., Самохвалов В.А. Последствия присоединения Рос-

сии к Всемирной торговой организации. – М.: ООО 

«Центр полиграфических услуг «Радуга», 2016. – 42 с. 
6 Юдаева К., Бессонова Е., Козлов К., Иванова Н., Соко-

лов Д., Белов Б. Секторальный и региональный анализ 

последствий вступления России в ВТО: оценка издержек 

и выгод // Рабочие материалы Московского центра Кар-

неги. – 2014. – № 7 
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нии порядка 20 тарифных линий из 11,5 тыс., по кото-
рым при присоединении к ВТО Россия приняла обяза-
тельства. Переходные периоды, предусматривающие 
снижение пошлин в отношении большинства товаров, 
уже завершены. Снижение ставок пошлин в соответ-
ствии с обязательствами России в ВТО завершено в 
отношении 11409 тарифных линий. По оставшимся 
тарифным линиям пошлины должны быть снижены в 
2019 году. Россия также сохранила за собой право ис-
пользовать тарифные квоты на отдельные виды мо-
лочной сыворотки, мяса крупного рогатого скота, сви-

нины и мяса птицы. Данная мера способствует разви-
тию отечественной мясомолочной промышленности, 
а также обеспечивает внутренний рынок отечествен-
ными сельскохозяйственными товарами в соответ-
ствии с Доктриной продовольственной безопасности. 

В годы членства в ВТО во многих отраслях рос-
сийской экономики импорт был замещен ростом оте-
чественного производства. Например, доля импорта в 
потреблении свинины снизилась с 43,1% в 2011 году 
до 12,2% в 2017 году, доля импорта в потреблении 
мяса птицы - с 14,3% в 2011 году до 4,8% в 2017 году, 
рыбы и рыбных продуктов - с 29,5% до 20,8%. 
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Рис. 1. Доля импорта в потреблении 

 
В целом, за пять лет членства России в ВТО 

объем производства сельскохозяйственных товаров 
увеличился на 12,1%, промышленных товаров - на 
3,1%. С 2012 года Россия стала нетго-экспортером 
ряда сельскохозяйственной продукции, включая мед, 
семена специй, сорго, гречиху, просо, семена маслич-
ных культур, некоторые корнеплоды, макаронные из-
делия, мучные кондитерские изделия, мороженое, 
субпродукты животного происхождения, животные и 
растительные жиры и жмых. 

Присоединившись к ВТО, Россия получила право 
наравне с зарубежными партнерами участвовать в раз-
работке и совершенствовании правил мировой тор-
говли и добиваться отмены ограничительных практик 
в отношении отечественной продукции. На площадке 
этой организации Россия играет важную роль в проти-
водействии протекционизму, дискриминации, злоупо-
треблениям мерами торговой защиты и непрозрачным 
формам региональной интеграции. 

С момента присоединения России некоторым 
членам ВТО пришлось отменить ограничительные 
торговые меры, нарушающие интересы российских 

                                                           
7 Климонова А.Н. Основные положительные и отрица-

тельные тенденции, которые будут ожидать российское 

предпринимательство после вступления России в ВТО / 

производителей. Так, ЕС пришлось отменить действу-
ющие в отношении российской стали дискриминаци-
онные ограничительные меры, не соответствующие 
нормам ВТО. С 1990-х годов вплоть до 2012 года по-
ставки российской металлопродукции в ЕС осуществ-
лялись на основе двустороннего Соглашения о тор-
говле некоторыми изделиями из стали и предшеству-
ющих ему соглашений в форме количественных 
ограничений (квоты) на импорт широкой номенкла-
туры металлургических изделий на каждый календар-
ный год. Поставки сверх квоты разрешались только в 
случае, если отрасль ЕС не в состоянии удовлетворить 
внутренний спрос7. После присоединения России к 
ВТО Соглашение о торговле некоторыми изделиями 
из стали прекратило действие. Еще ранее прекратило 
свое действие Соглашение о торговле текстильными 
товарами, в рамках которого к российскому экспорту 
швейных и текстильных товаров применялись жест-
кие количественные ограничения. 

Также были отменены ограничения для россий-
ских автоперевозчиков на рынках крупных торговых 
партнеров России по ВТО. Был обеспечен принцип 

А.Н. Климонова, Ю.П. Рябов // Социально-экономиче-

ские явления и процессы. – 2012. - № 2 – С. 71 
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свободы транзита, отменена квота на международные 
перевозки и снято ограничение «глубины» проезда 
российских автоперевозчиков по китайской террито-
рии. Аргентиной была отменена повышенная импорт-
ная пошлина на российские книги и печатную продук-
цию. Это лишь некоторые примеры позитивного вли-
яния ВТО на российские экспортные интересы. 

Главным отрицательным последствием вступле-
ния России в ВТО можно назвать снижение защищен-
ности ряда наших внутренних рынков. Российские 
компании столкнулись с жесткой конкуренцией с за-
рубежными производителями. Также отметим, что 
компании, плохо подготовленные к работе по нормам 
ВТО, испытали значительные трудности в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

Среди всех секторов экономики наименее выгод-
ным вступление в ВТО стало для агропромышленного 
комплекса и пищевой промышленности. Вследствие 
снятия торговых ограничений и вытеснения отече-
ственных производителей с рынков произошло сни-
жение объемов производства в этих отраслях на 30% 
за период 2012-2016 гг. (или около 3,4 трлн. руб. в те-
кущих ценах). Учитывая высокую трудоемкость про-
изводства продукции, наблюдается крайней негатив-
ное влияние членство в ВТО на занятость в этих от-
раслях: за рассматриваемый период сменили работу 
более полутора миллионов человек. 

Следующей по масштабу негативного влияния 
является машиностроительная отрасль. Она недополу-
чила более 0,2 трлн. руб., работу пришлось сменить 
более 0,3 млн. человек. Если рассматривать ущерб в 
разрезе подотраслей, то больше всего пострадали тя-
желое машиностроение и производство сельскохозяй-
ственной техники. Отметим, что в силу наличия муль-
типликативного эффекта машиностроение можно от-
нести к наиболее уязвимым отраслям, потому что 
падение объемов производства во множестве смеж-
ных отраслей обусловливает снижение спроса на про-
дукцию российских машиностроительных предприя-
тий и еще в большей степени усложняет положение в 
отрасли. 

Открытие границ для дешевой импортной про-
дукции нанесло значительный ущерб российской лег-
кой промышленности. Удельный вес этой отрасли в 
экономике сократился в 10 раз, с 10% в 1990 г. до ме-
нее 1% в 2016 г. Отечественным предприятиям 
сложно конкурировать с серым импортом. Дальней-
шее снижение барьеров может привести к падению 
производства еще примерно на 20%. В результате к 
2020 году может быть потеряно более 150 тыс. рабо-
чих мест.8 

Основная проблема нашей страны состоит в том, 
что на международном рынке она является поставщи-
ком преимущественно сырьевых ресурсов. Минераль-
ное сырье в структуре экспорта составляет около 70%. 
Объем поставок высокотехнологичной продукции не-
велик, что связано со значительной деградацией обра-
батывающий промышленности в течение последних 
30 лет. 

                                                           
8 Секторальный и региональный анализ последствий 

вступления России в ВТО: оценка издержек и выгод./ 

Топливно-энергетическая специализация Рос-
сийской Федерации на международном рынке явля-
ется низкоэффективной и малоперспективной. Запасы 
сырья небезграничны, их добыча связана со множе-
ством трудностей, поэтому наша экономика является 
уязвимой с точки зрения стабильности доходов от экс-
порта. Ситуацию осложняет ориентация современной 
мировой экономики на энергосбережение. Также сле-
дует отметить, что национальная экономика, базиру-
ющаяся на природной ренте, имеет ограниченные воз-
можности по развитию человеческого капитала, так 
как для сектора добычи полезных ископаемых не тре-
буется значительного количества высококвалифици-
рованных работников. Снижение спроса на квалифи-
цированный персонал может поставить под сомнение 
целесообразность наращивания человеческого капи-
тала, что в свою очередь способно привести к увели-
чению расслоения в обществе, росту социальной 
напряженности и снижению качества жизни граждан, 
в то время как в развитых странах наиболее эффектив-
ными являются инвестиции в человеческие ресурсы. 

Присоединение нашей страны к ВТО оказало 
неоднозначное влияние на социально-экономическую 
ситуацию в различных регионах. В самой худшей си-
туации оказались те регионы, которым свойственна 
узкая специализация и концентрация на развитии 
наименее конкурентоспособных на мировом рынке 
отраслей (авиационная промышленность, автомоби-
лестроение, пищевая и легкая промышленность, жи-
вотноводство). В уязвимом положении оказались мно-
гие так называемые моногорода, особенно те, ядром 
которых является предприятие с низкой конкуренто-
способностью. С точки зрения занятости наиболее 
проблемными являются субъекты РФ, в которых зна-
чительный процент населения занят на неконкуренто-
способных крупных предприятиях, и плохо развито 
малое и среднее предпринимательство. В частности, 
речь идет о Нижегородской, Ивановской, Самарской, 
Псковской областях, Мордовии и ряде других субъек-
тов. 

На рис. 2 отражены данные о внешнеторговом 
обороте федеральных округов в России. 

На диаграмме видно, что включенность феде-
ральных округов во внешнеэкономическую деятель-
ность значительно варьируется. Это вносит значи-
тельный вклад в нарушение баланса социально-эконо-
мического развития страны. Ключевые 
внешнеторговые потоки сконцентрированы в Цен-
тральном федеральном округе. Большинство же субъ-
ектов РФ слабо интегрировано во внешнеторговые 
связи. Это связано с географическим положением, с 
особенностями построения транспортной системы 
страны, производственной структурой (в этих регио-
нах доминируют импортозамещающие производ-
ственные предприятия), историей развития регио-
нальной экономики и т.д. 

Юдаева К., Бессонова Е., Козлов К. и др. Рабочие мате-

риалы Московского центра Карнеги. №3, 2017. 
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Рис. 2. Внешнеторговый оборот по федеральным округам России (2016 год)9 

 
Обобщая, можно выделить ряд факторов и про-

блем, препятствующих развитию и модернизации рос-
сийской экономики в рамках ВТО: 

1. Традиционные институциональные ограниче-
ния и проблемы развития предпринимательской дея-
тельности (бюрократия, коррупция и т.д.). До настоя-
щего времени кардинального решения этих проблем 
не найдено, и маловероятно, что они могут быть ре-
шены в ближайшие годы. Наша страна занимает 123 
место в рейтинге делового климата, составленном 
World Economic Forum. При этом Россия находится на 
шестьдесят шестом месте по уровню конкурентоспо-
собности (Global Competitiveness Index), а по объему 
рынка (этот показатель учитывает общую доступность 
каналов экспорта) - на девятом. 

По данным World Economic Forum, в числе ос-
новных факторов, мешающих предпринимательской 
деятельности в России, первые места занимают бюро-
кратия, коррупция и неэффективная фискальная поли-
тика. Пока не будет найдено решения этих проблем, 
нашей стране сложно рассчитывать на объемные ино-
странные капиталовложения. 

2. Низкая доступность банковского кредитного 
финансирования для российских предприятий. При 
вступлении в ВТО в целом были учтены интересы рос-
сийского банковского бизнеса (в частности, запрет на 
работу филиалов зарубежных банков в РФ). Однако, 
это обстоятельство не привело к ощутимому повыше-
нию эффективности российского банковского сектора 
и появлению приемлемых условий для российских за-
емщиков после вступления во Всемирную торговую 
организацию. 

3. Необходимость в разработке и согласовании с 
международными структурами значительного количе-
ство санитарных, технических и прочих стандартов. 

                                                           
9 Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Национальный Инвестиционный Совет РАН. - 

Б.м., 2017. 

4. Необходимость активного взаимодействия с 
международными организациями для защиты интере-
сов России в спорах с другими странами и для получе-
ния доступа на новые рынки. 

Итак, присоединение к ВТО не только снизила 
конкурентоспособность многих российских промыш-
ленных предприятий и сельскохозяйственных органи-
заций, но и сделало менее привлекательными инвести-
ционные проекты для российских производителей. 
Неудовлетворительная работа общественных инсти-
тутов сдерживает приток инвестиций в экономику 
России в течение, по крайней мере, еще ближайших 
трех лет. Примерно столько времени необходимо на 
устранение существующих институциональных барь-
еров для иностранных инвесторов. 

Подводя итоги, можно прийти к следующему вы-
воду: вступив в ВТО, наша страна получила современ-
ный инструментарий для реализации своих внешне-
экономических интересов. Тем не менее, эффективно 
реализовать весь потенциал этого инструментария 
пока невозможно. Чтобы начать им пользоваться, 
необходимо время и четкое понимание на высшем по-
литическом уровне важности стратегического плани-
рования наших отношений с ВТО. 
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СТАТИСТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОХИБОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ 

НАЙДОРОЖЧИХ БРЕНДІВ СВІТУ 
 
Summary: Valuation results uncertainty degree, based on most valuable worldwide brands rating lists, are re-

searched. Absolute and relative errors are applied as the criterion of valuation results uncertainty degree. Brands valua-
tion results and its errors statistical correlation relationship quantitative determination are obtained. Linear cross-corre-
lation coefficients of this relationship are defined. Interpretation of these results is executed. The importance of those 
researches for the further development of the information and metrological paradigm of the independent valuation meth-
odology also is considered. 

Анотація: Досліджені показники невизначеності оцінок вартості найдорожчих брендів світу на базі їх рей-
тингів. В якості критерію міри невизначеності використані абсолютна і відносна похибки. Обчислені значення 
коефіцієнтів кореляції і детермінації між оціненою вартістю брендів і значеннями їх похибок. Визначені харак-
теристики щільності статистичного зв'язку між масивами цих похибок. Виконана інтерпретація отриманих ре-
зультатів. Приведено обґрунтування характеру виявлених зв'язків.  

Key words: brand name; intangible assets; absolute and relative errors; evaluation accuracy; statistical relation-
ship. 

Ключові слова: бренд; нематеріальні активи; абсолютна і відносна похибки; точність оцінки; стати-
стичний взаємозв'язок. 

 
Постановка проблеми. Бренди, як об’єкти інте-

лектуальної власності, є унікальним класом нематері-
альних активів, визначення вартості яких становить 
одну із найскладніших задач економетрії і, зокрема, 
незалежної експертної оцінки. Основною причино 
цього є типова для них функція зміни вартості в часі, 
цілковито протилежна функції, притаманній більшо-
сті матеріальних активів. Якщо останні переважно 
втрачають свою вартість протягом терміну їх корис-
ного використання, то бренди успішних підприємств, 
навпаки, її багаторазово збільшують. На короткочасо-
вих проміжках може спостерігатися і тимчасове зни-
ження їх вартості, при загальній тенденції до зрос-

тання на довготерміновому періоді. З точки зору тео-
рії експертної оцінки це означає наявність знакозмін-
ного зносу, від’ємного або додатного протягом окре-
мих відрізків часу. Власне цим фактором, на наш пог-
ляд, спричинений аномально високий рівень похибок 
економічних вимірювань вартості цього виду активів. 
Надзвичайно гостра потреба у об’єктивному встанов-
ленні ступеня невизначеності результатів незалежної 
оцінки брендів робить вельми актуальним питання по-
глибленого дослідження похибок економічних вимі-
рювань вартості цих об’єктів інтелектуальної власно-
сті.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попе-
редньо нами було досліджено характеристики похи-
бок визначення вартості брендів з використанням у 
якості вихідних даних результатів експертної оцінки 
вартості найдорожчих брендів світу. Було виконано 
порівняльний аналіз даних, отриманих з двох альтер-
нативних джерел – за даними компаній Іnterbrand та 
Millward Brown Optimor (МВО). З огляду на відсут-
ність апріорних даних про показники точності резуль-
татів цих двох джерел даних, для коректного аналізу 
похибок виконаних економічних вимірювань було 
проаналізовано два рівноправні варіанти за двома про-
тилежними попередньо прийнятими припущеннями: 
за кожним із них передбачалося, що дані одного із 
джерел є істинними, а дані альтернативного джерела 
обтяжені похибкою. Власне такий підхід, з точки 
зору метрології та теорії похибок, дозволив забезпе-
чити максимальний рівень об’єктивності та неупере-
дженості при визначенні кількісних характеристик то-
чності оцінок [1, с. 728]. Для повноти аналізу характе-
ристик невизначеності результатів незалежної оцінки 
теоретичний та практичний інтерес становить дослі-
дження взаємозв’язків похибок результатів оцінки 
брендів, отриманих за методикою [2, с. 192; 3, с. 103]. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. До цього часу поза увагою дослідників 
залишалися питання визначення та аналізу кількісних 
показників щільності наступних статистичних зв’яз-
ків: оцінена вартість брендів – оцінка їх абсолютних 
та відносних похибок і їх модулей; оцінка абсолютних 
та відносних похибок і їх модулей, визначених за 
двома альтернативними варіантами 1 – 2. Також не 
були розглянуті проблеми теоретичного обґрунту-
вання наявності і характеру цих статистичних зв’язків. 

Мета статті. Метою роботи є встановлення та 
дослідження чисельних характеристик кореляційної 
функції статистичного взаємозв'язку вказаних вище 
похибок і їх модулей, а також виявлення, аналіз та об-
ґрунтування можливих причин існування або відсут-
ності таких зв’язків. 

Виклад основного матеріалу. Математичне пі-
дґрунтя та алгоритм дослідження. Абсолютна похи-
бка ∆V1 у варіанті 1 була обчислена за формулою: 

 
ΔV1 = V2 − V1         (1) 

 
де V1 – значення вартісного показника об’єкта 

оцінки за даними МВО;  
V2 – значення вартісного показника об’єкта 

оцінки за даними Interbrand. 
Відповідно, абсолютна похибка ∆V2 у варіанті 2 

визначається формулою: 
ΔV2 = V1 − V2            (2) 

 
Відносна похибка оціненої вартості у варіанті 1 

обчислена за виразом 

δV1 =
∆V1

V1
× 100%         (3) 

 
який, з урахуванням (1), може бути також пред-

ставлений у вигляді 

δV1 =
V2−V1

V1 
× 100%        (4) 

 
Аналогічно, відносна похибка у варіанті 2 визна-

чається за формулою 

δV2 =
∆V2

V2
× 100%       (5) 

 
або, приймаючи до уваги (2), 

 

δV2 =
V1−V2

V2
× 100%     (6) 

 
Для дослідження наявності та характеристик ста-

тистичного зв’язку між першою та другою групами 
досліджуваних параметрів визначимо лінійний 
коефіцієнт парної кореляції, який використовується у 
економетрії для вимірювання щільності зв'язку між 
двома ознаками у кореляційно-регресійній моделі при 
їх лінійній залежності. Розглянемо методику ро-
зрахунку лінійного коефіцієнта R парної кореляції між 
двома рядами параметрів на прикладі двох дискретних 
рядів відносних похибок δV1, δV2 , визначених згідно 
(4), (6): 

𝑅 =
 δV1∗ δV2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅−δV1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗δV2
̅̅ ̅̅ ̅̅

(δV1)∗(δV2)
           (7) 

 
де δV1, δV2 - відносні похибки вартості брендів, 

визначені за умови, що істинними є дані, відповідно, 
МВО (варіант 1) та Іnterbrand (варіант 2); 

δV1
̅̅ ̅̅̅, δV2

̅̅ ̅̅ ̅ – чисельні значення оцінок математич-
ного сподівання дискретних рядів цих відносних по-
хибок; 

δV1 ∗  δV2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 - чисельне значення оцінки математич-
ного сподівання дискретного ряду добутку цих 
відносних похибок; 

(δV1),(δV2) - середньоквадратичні відхилення 
дискретних рядів цих відносних похибок, визначені за 
показниками оцінок їх вибіркової дисперсії: 

 

2(δV1) =
 1

𝑙
∑ (δV1і − δV1

̅̅ ̅̅̅)2𝑙
𝑖=1        (8) 

2(δV2) =
 1

𝑙
∑ (δV2і − δV2

̅̅ ̅̅ ̅)2𝑙
𝑖=1      (9) 

 
де l - кількість членів дискретних рядів відносних 

похибок оціненої вартості брендів досліджуваної 
вибірки, в даному випадку l = 40 [3, с. 102]. 

 У інший спосіб значення лінійного коефіцієнта 
парної кореляції можуть бути обчислені за формулою, 
яка враховує (8), (9) [4, с. 88]: 

 

𝑅 =
 
1

𝑙
∑ (δV1i

l
i=1 −δV1

̅̅ ̅̅ ̅̅ )∗(δV2i−δV2
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

√
1

𝑙
∑ (δV1i−δV1

̅̅ ̅̅ ̅̅ )2 ∗ 
1

𝑙
∑ (δV2i−δV2

̅̅ ̅̅ ̅̅ )2l
i=1  l

i=1

     (10) 

 
Зрештою, формули (7) та (10) є лише варіантами 

більш загального виразу 

𝑅 =
𝑐𝑜𝑣[ δV1 , δV2 ]

√𝑣𝑎𝑟[ δV1 ] ∗ 𝑣𝑎𝑟[ δV2 ]
        (11) 

де cov [δV1, δV2] - коваріація рядів відносних по-
хибок δV1, δV2,  

var [δV1] та var [δV2] – варіація рядів похибок δV1 
та δV2 [5, с. 18]. 

Коваріація дискретних рядів відносних похибок 
δV1, δV2 визначається як  

 

𝑐𝑜𝑣[ δV1 ,  δV2 ] = δV1 ∗  δV2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − δV1

̅̅ ̅̅̅ ∗ δV2
̅̅ ̅̅ ̅    (12) 

 
або 

𝑐𝑜𝑣[ δV1 ,  δV2 ] =
 ∑ (δV1i

l
i=1 −δV1

̅̅ ̅̅ ̅̅ )∗(δV2i−δV2
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

𝑙
    (13) 

 
а варіація дискретних рядів відносних похибок 

δV1 та δV2, відповідно, дорівнює показникам оцінки їх 
вибіркової дисперсії за формулами (8), (9): 

 

𝑣𝑎𝑟 [δV1]  =
 1

𝑙
∑ (δV1і − δV1

̅̅ ̅̅̅)2       𝑙
𝑖=1 (14) 
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𝑣𝑎𝑟 [δV2] =
 1

𝑙
∑ (δV2і − δV2

̅̅ ̅̅ ̅)
2𝑙

𝑖=1       (15) 

 
Надалі скористаємося результатами, поданими у 

табл. 1 [2, с. 192], і з застосуванням методів коре-
ляційного аналізу розглянемо і проаналізуємо інфор-
маційні дискретні ряди абсолютних та відносних по-
хибок цієї вибірки. Найбільш інформативним для до-
сягнення мети статті є встановлення кількісних 
показників щільності наступних зв’язків: оцінена 
вартість брендів – оцінка їх абсолютних та відносних 
похибок і їх модулей; оцінка абсолютних та відносних 
похибок і їх модулей за варіантами 1 – 2. Важливою 
особливістю дослідження є розгляд поряд із рядами 
похибок також і рядів їх абсолютних величин (моду-
лей). Ми вважаємо доцільним додатковий аналіз та-
кож і цих даних, оскільки для користувача, як пра-
вило, неважливий знак похибки результату. Замов-
ників оцінки цікавить лише ступінь наближення цього 
результату до умовно істинного значення. 

Відрізняється цей результат від умовно істинного у 
напрямку завищення чи заниження – не є важливим, 
адже у обох випадках ступінь невизначеності зале-
жить лише від модуля похибки. Для двох результатів 
з похибками, які є рівними за модулем та протилеж-
ними за знаком, ступінь невизначеності буде однако-
вим – тому що їх достовірність буде знижена у одна-
ковій мірі. Тому при виконанні будь-яких крапкових 
вимірювань, в тому числі – і економічних, у припу-
щенні про нормальний закон густини розподілу 
імовірностей похибок, часто вказують лише її гра-
ничні значення у вигляді інтервалу невизначеності ре-
зультату цих вимірювань. 

Характеристики статистичного зв’язку пара-
метрів: оцінена вартість брендів – оцінка їх абсо-
лютних похибок. Побудуємо кореляційне поле стати-
стичного зв’язку досліджуваних параметрів V1 - ∆V1, 
V2 - ∆V2 (див. мал. 1, зліва - варіант 1, справа - варіант 
2).  

 

 

 

 
Мал. 1. Графічна інтерпретація результатів дослідження статистичного зв’язку досліджуваних пара-

метрів V1 - ∆V1, V2 - ∆V2.  

Джерело: діаграми є власною авторською розробкою. 
 
Отримані доволі високі значення лінійного кое-

фіцієнта кореляції R = - 0,854 і коефіцієнта детерміна-
ції R2 = 0,729 (варіант 1) і R = 0,636, R2 = 0,404 (варіант 
2) свідчать про наявність доволі значимого статистич-
ного взаємозв'язку між цими параметрами. Найбільш 
цікавий висновок, який можна зробити з отриманих 
результатів, це підтвердження наступної закономірно-
сті: для дорожчих брендів знак їх абсолютних похибок 
є однаковим. Так, з мал. 1 видно, що у варіанті 1 для 
брендів дорожчих, ніж 28 913 млн. USD (за даними 
МВО, ∆V1 = 20 135 млн. USD, бренд Toyota) значення 
їх абсолютних похибок мають однаковий знак, а саме 
– є від’ємними. Відповідно, у варіанті 2 для брендів 
дорожчих, ніж 49 048 млн. USD (за даними Іnterbrand, 
∆V2 = -20 135 млн. USD, той самий бренд Toyota) зна-
чення їх абсолютних похибок також мають однаковий 
знак, а саме – є додатними. Виявлена закономірність 
пояснюється тим, що оцінювачі обох аналітичних 
компаній, дані яких використовувалися при дослі-
дженні, виявляють однакові тенденції - тобто обереж-

нішої, умовно заниженої, або більш ризикованої, умо-
вно завищеної - оцінки при оцінці більш дорогих тор-
гових марок. Властиво, напрямок ліній регресії і знак 
абсолютних похибок в даному випадку не є важли-
вими – оскільки за описаною методикою знаки абсо-
лютних похибок за варіантами 1 і 2 є протилежними, 
при рівності їх модулів. Але безумовно важливим є 
факт однаковості знаків абсолютних похибок торго-
вих марок, які можна віднести до більш дорогих. При 
цьому межа, що відділяє частину знакозмінних абсо-
лютних похибок від частини похибок з однаковими 
знаками, як добре видно з мал. 1, лежить доволі ни-
зько, поблизу нижньої межі діапазону зміни вартостей 
об’єктів. А саме, на рівні близько 12% від його горіш-
ньої межі (за даними МВО, варіант 1) та близько 29% 
(за даними Іnterbrand, варіант 2). Більш детально хара-
ктеристики статистичного зв’язку результатів оцінки 
вартості брендів з їх абсолютними похибками проана-
лізовано у [6, с. 100]. 

y = -0,3634x + 6792
R² = 0,7292
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y = 0,4013x - 5212
R² = 0,4039
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Не менший інтерес становить розгляд кореляцій-
них полів статистичного зв’язку досліджуваних пара-
метрів V1 - |∆V1|, V2 - |∆V2| (див. мал. 2, зліва - варіант 
1, справа - варіант 2). Оскільки, використовуючи мо-
дулі абсолютних похибок |∆V1|, |∆V2|, ми абстрагує-
мося від їх знаків, напрямок ліній регресії в даному ви-
падку є однаковим. Він демонструє вельми тісний 
прямий статистичний зв’язок модулів абсолютних по-
хибок з показниками оціненої вартості брендів. Нех-

тування знаками абсолютних похибок спричиняє пе-
ренесення усіх міток у перший квадрант системи ко-
ординат, відображуючи їх від’ємні значення додат-
ними значеннями їх модулів. Завдяки цьому групу-
вання міток кореляційних полів навколо ліній регресії 
є більш щільним. Тому у цьому випадку отримані ще 
вищі значення коефіцієнта кореляції та коефіцієнта 
детермінації: R = 0,903; R2 = 0,816 (варіант 1) і R = 
0,852; R2 = 0,725 (варіант 2).  

 

 

 

 
Мал. 2. Графічна інтерпретація результатів дослідження статистичного зв’язку досліджуваних пара-

метрів V1 - |∆V1|, V2 - |∆V2|.  

Джерело: діаграми є власною авторською розробкою. 
 
Згідно даних табл. 4.1 «Кількісні критерії оцінки 

щільності зв’язку» [3, с. 103], отримані значення кое-
фіцієнта кореляції дають підстави охарактеризувати 
ступінь щільності статистичного зв’язку як «Дуже си-
льний», оскільки значення R = 0,903 відноситься до 
останнього інтервалу цієї таблиці (0,9 – 0,99 за абсо-
лютною величиною), у варіанті 1 та як «Сильний», 
оскільки значення R = 0,852 відноситься до передос-
таннього інтервалу цієї таблиці (0,7 - 0,9 за абсолют-
ною величиною), у варіанті 2. Отримані дані перекон-
ливо свідчать про наявність тісного статистичного 
взаємозв'язку між цими параметрами.  

Теоретичним обґрунтуванням виявленої наяв-
ності щільного статистичного взаємозв'язку дослідже-
них рядів V1 - ∆V1, V2 - ∆V2, як теж і V1 - |∆V1|, V2 - 
|∆V2|, є типова для будь-яких вимірювань наближена 
до прямо пропорційної залежність абсолютної похи-
бки отриманого результату від вимірюваної величини. 
Адже за своєю сутністю значення абсолютної похибки 
є тим більшим, чим більшим є значення вимірюваного 
параметра з природної причини обмеженості інфор-
маційних пропускних можливостей використаних ка-
налів передачі та перетворення інформації. Це спра-
ведливо для вимірювань як фізичних, так і еко-
номічних величин, незалежно від вживаних методів і 
засобів вимірювань. Не існує жодних причин для 
виключення економічних вимірювань із загальних 
правил, визначених основними закономірностями тео-
рії інформації. В основі цієї обмеженості точності ле-
жать фундаментальні закони збереження інформації, 

зумовлені взаємопов’язаністю ентропії досліджува-
ного об’єкта та кількості отриманої інформації. Висо-
кий рівень похибок оціненої вартості брендів, визна-
ченої фахівцями провідних світових компаній, на наш 
погляд, зумовлений специфічними особливостями 
цього виду нематеріальних активів - зокрема, на-
явністю їх від’ємного або знакозмінного зносу на дов-
готривалому інтервалі, і недосконалістю сучасних ме-
тодів економетрії, які не враховують цих особливо-
стей [1, с. 728; 2, с. 192; 7, с. 393]. 

Характеристики статистичного зв’язку пара-
метрів: оцінена вартість брендів – оцінка їх 
відносних похибок. Побудуємо кореляційне поле ста-
тистичного зв’язку досліджуваних параметрів V1 - 
δV1, V2 - δV2 (див. мал. 3, зліва - варіант 1, справа - 
варіант 2). При дослідженні статистичного зв’язку 
оціненої вартості брендів з їх відносними похибками, 
на протилежність поданим вище результатам для аб-
солютних похибок, були отримані зникомо низькі зна-
чення лінійного коефіцієнта кореляції R = - 0,2644 і 
коефіцієнта детермінації R2 = 0,0699 (варіант 1) та R = 
-0,0842, R2 = 0,0070 (варіант 2). Вони вказують на 
практично повну відсутність статистичного 
взаємозв'язку між цими параметрами. Згідно даних 
табл. 4.1 [3, с. 103], отримані значення коефіцієнта ко-
реляції дають підстави охарактеризувати ступінь 
щільності статистичного зв’язку як «Слабкий, практи-
чно відсутній» для обох розглянутих варіантів, оскі-
льки обидва отримані значення R = - 0,2644, R = -
0,0842 відносяться до її першого інтервалу (менше ніж 
0,3 за абсолютною величиною). 

y = 0,304x + 2227,4
R² = 0,815
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y = 0,4258x + 662,7
R² = 0,7252
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Мал. 3. Графічна інтерпретація результатів дослідження статистичного зв’язку досліджуваних пара-

метрів V1 - δV1, V2 - δV2.  

Джерело: діаграми є власною авторською розробкою. 

 
 Звичайно, у цьому випадку також спо-

стерігається закономірність, раніше виявлена при до-
слідженні абсолютних похибок. А саме, для дорожчих 
брендів знак їх відносних похибок також є однаковим. 
Так, на мал. 3 маємо змогу побачити, що у варіанті 1 
для брендів дорожчих, ніж 28 913 млн. USD (за да-
ними МВО, δV1 = 69,64 %, бренд Toyota) значення їх 
відносних похибок мають однаковий знак і є 
від’ємними. Аналогічно, у варіанті 2 для брендів до-
рожчих, ніж 49 048 млн. USD (за даними Іnterbrand, 
δV2 = -41,05 %, той самий бренд Toyota) усі значення 
їх відносних похибок є додатними.  

При настільки низьких значеннях коефіцієнта ко-
реляції напрямок ліній регресії не має жодного зна-
чення. Натомість можна констатувати факт, що зна-
чення відносних похибок брендів жодним чином не 
пов’язані з показниками їх оціненої вартості. Знаки 
відносних похибок, згідно із (3), (5), визначаються 
знаками абсолютних похибок – тобто, насамперед, 
співвідношеннями показників оціненої вартості 
брендів у кожному варіанті. Тобто факт однаковості 
знаків відносних похибок тої частини торгових марок, 
які можна віднести до найдорожчих, пояснюється од-
наковістю знаків вихідних абсолютних похибок. Ви-
конавши ранжирування рядів досліджуваних показ-
ників за значеннями оціненої вартості брендів, не-
важко переконатися в тому, що у горішній частині 
діапазону оціненої вартості показники вартості одних 
і тих самих брендів, отримані спеціалістами 
Іnterbrand, є назагал нижчими, аніж визначені 
оцінювачами МВО. Власне таким співвідношенням 
альтернативних показників оціненої вартості брендів 
пояснюється наявність переважно від’ємних абсолют-
них та відносних похибок дорожчих брендів у варіанті 
1 – та, відповідно, додатних у варіанті 2. Для менш 
коштовних об’єктів оцінки (усіх, що нижче вартості 
бренда Toyota) співвідношення альтернативних показ-
ників оціненої вартості брендів є різним – і тому для 
деяких об’єктів оцінки значення абсолютних та 
відносних похибок є додатними, а для деяких – 
від’ємними. Натомість у горішній частині діапазону 

оціненої вартості оцінювачі обох компаній стабільно 
виявляють одностайну тенденцію: найдорожчі бренди 
досліджуваної вибірки спеціалісти Іnterbrand 
оцінюють дещо нижче, ніж аналітики МВО. Це, зре-
штою, є ще одним підтвердженням повної незалеж-
ності двох використаних джерел вихідних даних. 

Варто звернути увагу на те, що співвідношення 
додатних та від’ємних значень абсолютних та 
відносних похибок у досліджуваній вибірці не є рівно-
важним. Так, для варіанту 1 у вибірці обсягом l = 40 
членів ряду спостерігається 13 додатних та 27 
від’ємних значень похибок, що відповідає відно-
шенню 32,5% до 67,5%. Для варіанту 2, відповідно, 
навпаки. Власне цим співвідношенням додатних та 
від’ємних похибок і визначається рівень тенденцій-
ності оцінювачів обох компаній. Тобто у 67,5% випад-
ків спеціалісти Іnterbrand оцінили ті ж самі бренди 
нижче, ніж спеціалісти МВО. Це можна охарактери-
зувати як наявність схильності оцінювачів Іnterbrand 
до більш обережної оцінки вартості, і навпаки. Зре-
штою, оцінка таких об’єктів інтелектуальної влас-
ності, як бренди – та і загалом оцінка нематеріальних 
активів – є надзвичайно методологічно складною 
оціночною задачею. Тому зовсім не дивними вигляда-
ють високі значення розбіжностей результатів оцінки 
їх вартості та, відповідно, високі значення отриманих 
оцінок похибок. 

Отже, якщо значення абсолютних похибок 
брендів перебувають у щільному статистичному 
зв’язку з показниками їх оціненої вартості, то зна-
чення відносних похибок такого зв’язку не мають. Ви-
явлений дослідженням імовірнісний характер 
відносних похибок та відсутність їх відчутного коре-
ляційного зв’язку з показниками оціненої вартості 
брендів підтверджує доцільність підходу до їх аналізу, 
як до випадкових величин. Відповідно до такого під-
ходу у роботі [8, с. 161] було опубліковано результати 
дослідження виду та характеристик функції розподілу 
густини імовірностей інформаційного ряду вибірки 
відносних похибок результатів оцінки вартості 

69,64
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брендів. Були побудовані графіки функцій емпірич-
ного розподілу густини імовірностей для досліджува-
ної вибірки та гістограми, що визначають її вигляд; 
визначені кількісні параметри інформаційних рядів; 
перевірена та підтверджені умови статистичної од-
норідності і відсутності викидів (аномальних значень 
ряду) у досліджуваній вибірці та її приналежність до 
єдиної генеральної сукупності. Було встановлено, що 
для розглянутого прикладу ця функція є наближеною 
до нормального розподілу. Проведений аналіз сту-
пеню асиметрії цієї функції показав, що наявна 
зміщеність модального інтервалу вліво від центру 
розподілу показників частостей інтервалів для обох 
варіантів. Цілком очевидне у обох випадках суттєве 
зміщення ваги частостей інтервалів вліво свідчить про 
наявність значної асиметрії графіка розподілу густини 
імовірностей досліджуваної похибки. Практичним 
вислідом встановлених особливостей емпірично 
визначеного закону розподілу густини імовірностей 
відносних похибок є вища імовірність появи модулей 
відносних похибок, нижчих за визначений модаль-

ними інтервалами обох варіантів її найбільш імовір-
ний діапазон у 40…55 %, у порівнянні з імовірністю 
появи похибок, вищих за цей діапазон. Це означає, що 
за відсутності апріорних даних про точність подібних 
економічних вимірювань вибірка оцінок вартості 
брендів з найбільшою імовірністю характеризується 
показником відносної похибки у 40…55 %. Якщо ж 
значення відносної похибки не потрапляє у цей діапа-
зон, то більш імовірно, що воно є меншим від 40%, а 
не більшим від 55%. Загалом, можемо констатувати 
факт наявності високих найбільш імовірних значень 
відносної похибки, які значно перевищують рівень по-
хибки, типовий для більшості матеріальних активів. 

Розгляд кореляційних полів статистичного 
зв’язку параметрів оцінена вартість брендів – оцінка 
модулей їх відносних похибок, тобто V1 - |δV1|, V2 - 
|δV2| (див. мал. 4, зліва - варіант 1, справа - варіант 2) 
мало що додає до отриманих вище висновків. Завдяки 
використанню модулів відносних похибок |δV1|, |δV2| 
ми абстрагуємося від їх знаків - тому, як і у попереднь-
ому випадку аналізу абсолютних похибок, напрямок 
ліній регресії є однаково зростаючим.  

 

 

 

 
Мал. 4. Графічна інтерпретація результатів дослідження статистичного зв’язку досліджуваних пара-

метрів V1 - |δV1|, V2 - |δV2|.  

Джерело: діаграми є власною авторською розробкою. 
 
Спостерігається дуже слабкий, практично від-

сутній статистичний зв’язок модулів відносних похи-
бок з показниками оціненої вартості брендів. Вна-
слідок нехтування знаками похибок і у цьому випадку 
усі мітки перенесені у перший квадрант системи коор-
динат. Тому групування міток кореляційних полів 
навколо ліній регресії у даному випадку є дещо більш 
щільним, ніж для відносних похибок з врахуванням 
знаку. Але і у цьому випадку отримані значення 
лінійного коефіцієнта кореляції та коефіцієнта де-
термінації R = -0,1186; R2 = 0,014 (варіант 1) і R = -
0,1177; R2 = 0,01386 (варіант 2) залишаються дуже 
низькими і свідчать про відсутність значимого стати-
стичного взаємозв'язку між досліджуваними парамет-
рами.  

Характеристики статистичного зв’язку пара-
метрів: оцінка абсолютних похибок у варіанті 1 - у 
варіанті 2. Нижче розглянемо питання про наявність 

взаємозв'язку між значеннями абсолютних похибок у 
обох рівноправних варіантах, тобто при двох сформу-
льованих вище припущеннях. У відповідності до за-
стосованого алгоритму та його математичного 
підґрунтя, згідно (1), (2), отримані оцінки абсолютних 
похибок у варіанті 1 та у варіанті 2 є однаковими за 
абсолютною величиною та протилежними за знаками. 
Відповідно до цього, кореляційні поля статистичного 
зв'язку досліджуваних параметрів ∆V1 - ∆V2, |∆V1| - 
|∆V2| відображують наявність цього жорсткого 
функціонального зв’язку. У обох випадках отримані 
значення лінійного коефіцієнта кореляції за абсолют-
ною величиною дорівнюють одиниці, тільки для за-
лежності ∆V1 - ∆V2 зі знаком мінус, а для залежності 
|∆V1| - |∆V2| - зі знаком плюс. Оскільки у першому 
випадку залежність ∆V1 - ∆V2 є оберненою, R = -1, че-
рез протилежні знаки цих похибок, і лінія регресії є 
спадаючою. А у другому випадку залежність |∆V1| - 

y = -6E-05x + 41,988
R² = 0,0141
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|∆V2| є прямою, R = 1, внаслідок однакових знаків мо-
дулів цих похибок, і тоді лінія регресії є зростаючою. 
Зрозуміло, що значення коефіцієнта детермінації R2 = 
1 у обох варіантах (див. мал. 5, зліва - ∆V1 - ∆V2, 
справа - |∆V1| - |∆V2|). Усе це однозначно свідчить про 
наявність жорсткого функціонального взаємозв'язку 
між досліджуваними параметрами.  

Характеристики статистичного зв’язку пара-
метрів: оцінка відносних похибок у варіанті 1 - у 

варіанті 2. На закінчення розглянемо питання про на-
явність та характер статистичного взаємозв'язку між 
значеннями відносних похибок у розглянутих 
варіантах. Для цього побудуємо кореляційні поля ста-
тистичного зв'язку досліджуваних параметрів δV1 - 
δV2, |δV1| - |δV2|. (див. мал. 6, зліва - δV1 - δV2, справа - 
|δV1| - |δV2|.). 

 

 

 

 
Мал. 5. Графічна інтерпретація результатів дослідження статистичного зв’язку досліджуваних пара-

метрів ∆V1 - ∆V2, |∆V1| - |∆V2|.  

Джерело: діаграми є власною авторською розробкою. 
 
Виконаємо інтерпретацію отриманих резуль-

татів. Для залежності δV1 - δV2 мітки статистичного 
взаємозв'язку досліджуваних параметрів відтворюють 
нелінійну залежність, що описується монотонно спа-
даючою кривою з від’ємними першою і другою 
похідними. Відповідно, лінія регресії також є спадаю-
чою; отже, зв’язок є зворотнім. Згадаємо, що цілком 
хаотичне розташування міток в межах кореляційного 
поля свідчить про відсутність статистичного зв'язку 
параметрів; і навпаки - групування їх навколо деякої 
лінії з певним розкидом навколо неї вказує на на-
явність такого зв'язку. В даному випадку спо-
стерігається групування міток чітко на певній лінії 

графіка, що вказує на наявність нелінійного функціо-
нального зв'язку між досліджуваними параметрами. 
Отримані значення лінійного коефіцієнта кореляції та 
коефіцієнта детермінації R = -0,932; R2 = 0,868 є дуже 
високими і свідчать про наявність тісного статистич-
ного взаємозв'язку між досліджуваними параметрами. 
Таке значення коефіцієнта кореляції дає підстави оха-
рактеризувати ступінь щільності статистичного 
зв’язку як «Дуже сильний», оскільки воно відноситься 
до останнього інтервалу (0,9 – 0,99 за абсолютною ве-
личиною), згідно даних табл. 4.1 [3, с. 103].  
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Мал. 6. Графічна інтерпретація результатів дослідження статистичного зв’язку досліджуваних пара-

метрів δV1 - δV2, |δV1| - |δV2|.  

Джерело: діаграми є власною авторською розробкою. 
 
Але повна відсутність розкиду групування міток 

відносно нелінійної залежності демонструє наявність 
функціонального взаємозв'язку досліджуваних пара-
метрів, замість статистичного. Відповідно, отримане 
чисельне значення показника міри тісноти 
взаємозв'язку мало би дорівнювати одиниці – але фак-
тично отримане розрахункове значення є досить висо-
ким, але не рівним одиниці. Причиною цього є те, що 
лінійний коефіцієнт кореляції точно визначає міру 
щільності статистичного зв'язку досліджуваних пара-
метрів лише для лінійних залежностей, а у разі 
нелінійних - отримані значення дещо применшують 
міру щільності цього зв'язку. Отже, якби цей 
взаємозв'язок, як у попередньо розглянутій ситуації 
зв'язку параметрів ∆V1 - ∆V2, |∆V1| - |∆V2|, описувався 
лінійною функцією, отримане значення коефіцієнтів 
кореляції і детермінації за абсолютною величиною 
було би рівним одиниці. Натомість у разі нелінійної 
залежності, яку ми маємо змогу спостерігати на мал. 
6, отримане розрахункове значення коефіцієнта коре-
ляції є меншим від одиниці – саме внаслідок достатньо 
високої міри нелінійності функції взаємної залежності 
змінних. Тому можна впевнено констатувати факт на-
явності функціонального зв'язку досліджуваних пара-
метрів. Більш відповідним вимірником статистичного 
зв'язку у цьому випадку є індекс кореляції, який вра-
ховує ступінь кривизни функції зв'язку параметрів – 
на відміну від лінійного коефіцієнта кореляції, при-
датного лише для лінійної залежності [4, с. 88]. Але 
оскільки в даному випадку можна вважати вирішеним 
питання про наявність функціонального зв'язку, немає 
сенсу у визначенні індексу кореляції, який очевидно 
дорівнюватиме одиниці. Більш цікавим питанням є 
встановлення характеристик цього функціонального 
зв'язку, що є одним з можливих напрямків подальших 
досліджень у цій області. 

Вигляд кореляційного поля статистичного 
зв’язку досліджуваних параметрів |δV1| - |δV2| (див. 
мал. 6, справа) демонструє дві розбіжні гілки модулей 
відносних похибок |δV1|, |δV2|. Як і раніше, абстрагу-
вання від знаків похибок, здійснене шляхом викори-
стання їх модулів, призвело до відображення їх 

від’ємних значень додатними значеннями їх модулів. 
Це спричинило перенесення обох гілок залежності δV1 
- δV2 у перший квадрант системи координат, із їх дзер-
кальним відображенням відносно відповідних осей 
абсцис та ординат. Таким чином, отримано зростаючу 
лінію регресії, яка свідчить про прямий статистичний 
зв’язок модулів відносних похибок у обох варіантах. 
Але завдяки розбіжності гілок графіка характер 
групування міток кореляційного поля навколо лінії ре-
гресії у даному випадку є менш щільним. Відповідно, 
у цьому випадку отримані нижчі значення лінійного 
коефіцієнта кореляції та коефіцієнта детермінації: R = 
0,5207; R2 = 0,2711. Не зважаючи на доволі низьке зна-
чення коефіцієнта кореляції, насамперед маємо взяти 
до уваги наявність чіткого групування міток на обох 
гілках графіка - і саме це достовірно вказує на на-
явність функціонального зв'язку між досліджуваними 
параметрами. Низьке значення R = 0,5207 у цьому 
випадку зумовлене, по-перше, високим ступенем 
нелінійності залежностей; по-друге, розбіжним харак-
тером гілок графіка. 

Теоретичним підґрунтям виявленої наявності 
функціонального зв’язку оцінок абсолютних та 
відносних похибок, отриманих у першому та другому 
варіантах, є їх спільна інформаційна база. Адже у оби-
двох випадках масиви досліджуваних похибок ∆V1, 
∆V2 та δV1, δV2, у повній відповідності до сформульо-
ваних вище математичних засад дослідження, були 
визначені на підставі одних і тих самих вихідних да-
них - а саме, двох незалежних альтернативних джерел 
оціненої вартості брендів V1, V2. Тому досліджувані 
параметри у парах рядів ∆V1, ∆V2 та δV1, δV2 не можна 
вважати незалежними змінними, оскільки вони отри-
мані на підставі спільної інформаційної бази, і завдяки 
цьому пов’язані між собою певною функціональною 
залежністю.  

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи резуль-
тати викладеного вище дослідження, для розглянутого 
прикладу оцінки брендів можна впевнено констату-
вати наступне. Результати обидвох варіантів жодним 
чином не суперечать один одному, але навпаки – де-
монструють високий ступінь збіжності, тим самим 

y = -1,0095x + 23,057
R² = 0,8682
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підтверджуючи коректність методики. Можна вва-
жати доведеним, що для абсолютних похибок оцінок 
вартості брендів та їх модулів спостерігається на-
явність щільного статистичного взаємозв'язку з показ-
никами оціненої вартості. Відповідно, для відносних 
похибок оцінок вартості брендів та їх модулів спо-
стерігається практично повна відсутність статистич-
ного взаємозв'язку з показниками оціненої вартості. 
Виявлено наявність функціонального взаємозв'язку 
між отриманими рядами абсолютних і відносних по-
хибок оцінок вартості брендів та їх модулів, отрима-
ними за двома варіантами при сформульованих вище 
протилежних припущеннях. В роботі приведено тео-
ретичне обґрунтування, яке пояснює причини і особ-
ливості виявлених характеристик статистичного та 
функціонального взаємозв'язку між досліджуваними 
параметрами. Результати дослідження підтвердили 
незалежність використаних альтернативних джерел 
даних щодо оціненої вартості брендів та виявили 
певні тенденції у проведенні оціночних робіт аналіти-
ками обох компаній. 

Найбільш загальним висновком з виконаної ро-
боти є необхідність подальшого вдосконалення діючої 
методичної бази прикладної економетрії та, зокрема, 
незалежної експертної оцінки. Проведене до-
слідження, на додаток до наших попередніх робіт [9, 
с. 36; 10, с. 256; 11, с. 216; 12, с. 151], є ще одним 
підтвердженням того незаперечного факту, що еко-
номічні вимірювання, так само, як і вимірювання 
фізичних величин, базуються на спільних законах 
відбору, перетворення і передачі інформації та засад-
ничих положеннях теорії похибок вимірювань. Існу-
ючі нині характеристики невизначеності результатів 
економічних вимірювань та можливості достовірного 
кількісного визначення точності оціночних робіт вже 
не задовольняють постійно зростаючих вимог сучас-
ності. Виходячи з цього, ми вважаємо доцільним про-
ведення досліджень у напрямку подальшого розвитку 
методичної бази економічних вимірювань з впро-
вадженням у теорію і практику незалежної оцінки еле-
ментів інформаційно-метрологічної парадигми еконо-
метрії, яка дасть змогу піднести достовірність цих 
вимірювань на якісно вищий рівень.  
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В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы становления и перспективы развития ауди-
торской деятельности в Республике Таджикистан. Особое внимание уделено исследованию 
институционального механизма регулирования аудиторской деятельности в условиях рыночной экономики 
страны. Анализированы состояние и перспективы развития аудиторской деятельности в Таджикистане. Пред-
ложены пути решения основных проблем аудита и выявлены факторы, влияющие на развития аудита в Таджи-
кистане. Кроме, того впервые проведено рейтинговая оценка деятельности аудиторских компаний осуществля-
ющие свою деятельность в Республике Таджикистан. 

Авторами, определено, что предпосылки становления и развития отечественного аудита являются много-
аспектными, напрямую связаны с трансформационными процессами в обществе, включают в себя макро- и мик-
роуровень, требуют комплексных усилий законодателей, представителей власти, общественных организаций, 
ученых, специалистов различных направлений и специализаций. Предложено идентифицировать предпосылки, 
достаточные для становления и необходимые для дальнейшего развития отечественного аудита, с их разделе-
нием на общественно-экономические, институциональные, организационные, информационно-технические и 
научные. Учет определенных предпосылок обеспечит гармоничное развитие института аудита в соответствии с 
современными требованиями. 

Авторы убеждены, что внедрение стандарта контроля качества работы аудитора в практику государствен-
ного управления в Республике Таджикистан представляет собой перспективное направление и требует допол-
нительного организационного и методического обеспечения, которое конкретизировано в системе контроля ка-
чества работы аудитора. Стандартизация позволит сформировать достаточный уровень уверенности в достовер-
ности полученных результатов аудита и соответствии целей и результатов программ.  

Theoretical and practical problems of formation and prospects of development of audit activity in the Republic of 
Tajikistan are considered in the article. Particular attention is paid to the study of the institutional mechanism for regu-
lating auditor activity in a market economy of the country. The state and prospects of development of audit activity in 
Tajikistan are analyzed. The ways of solving the main audit problems are suggested and the factors influencing the 
development of audit in Tajikistan are revealed. In addition, for the first time, a rating evaluation of the activities of audit 
firms operating in the Republic of Tajikistan was conducted. 

The authors determined that the prerequisites for the formation and development of domestic audit are multidimen-
sional, directly related to the transformational processes in society, include the macro and micro levels, require compre-
hensive efforts of legislators, government officials, public organizations, scientists, specialists of various fields and spe-
cializations. It was proposed to identify the prerequisites sufficient for the establishment and necessary for the further 
development of the national audit, with their division into socio-economic, institutional, organizational, information-
technical and scientific. Accounting for certain prerequisites will ensure the harmonious development of an audit insti-
tution in accordance with modern requirements. 

The authors are convinced that the implementation of the auditor’s quality control standard in the practice of public 
administration in the Republic of Tajikistan is a promising direction and requires additional organizational and method-
ological support, which is specified in the auditor’s quality control system. Standardization will allow to form a sufficient 
level of confidence in the reliability of the results of the audit and compliance with the goals and results of the programs. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, государственное регулирование аудита, междуна-
родные стандарты аудита, закон об аудиторской деятельности, мнение аудитора, нормативно-правовая си-
стема аудита, общества, задачи аудита, проблемы аудита, независимость аудитора. 

Keywords: audit, audit activity, state regulation of audit, international audit standards, auditing law, auditor's 
opinions, regulatory and legal system of audit, society, audit tasks, audit problems, auditor independence. 

 
 
Проблема поэтапного перехода национальной 

экономики к рыночным отношениям является весьма 
важной с позиции, как теории экономической науки, 
так и хозяйственной практики. Конкретные меха-
низмы перехода к новой экономической системе, ос-
нованной на равноправных доверительных отноше-
ниях субъектов хозяйствования и умеренном государ-
ственном контроле, предполагающем формирование 
института независимого аудита, еще до конца не изу-
чены и представляют собой предмет интенсивных ис-
следований ученых-экономистов. Особого внимания 
заслуживает изучение современного состояния и пер-
спектив развития одного из важнейших элементов ин-
фраструктуры рыночной экономики - аудита и ауди-
торской деятельности, без формирования и устойчи-
вого развития которой, успешный процесс 
реформирования национальной экономики представ-
ляется затруднительным [7, с. 43]. 

Следует, отметить, что без применения аудита, 
отвечающего требованиям международных стандар-
тов, практически невозможно обеспечение достовер-
ной и прозрачной информации, необходимой в про-
цессе управления национальной экономики. Аудит, 
как экономическая деятельность, развивается стреми-

тельно, и становятся самостоятельным элементом об-
щей инфраструктуры рынка. Развитие международ-
ных аудиторских фирм, рост доли оказываемых ими 
услуг в общей совокупности рыночных услуг свиде-
тельствуют о возрастании роли и значения аудита и 
аудиторского дела и придают исследованию данных 
проблем особую актуальность [6, с. 23]. 

Вышеизложенные факторы обусловили необхо-
димость исследования проблем и перспективы разви-
тия аудита в современных условиях. 

В Республике Таджикистан вопросы совершен-
ствования и регулирования аудита и аудиторской дея-
тельности и их значение в системе социально-эконо-
мических отношений считаются актуальными, а их 
значимость, с теоретической и практической точек 
зрения возрастает.  

Целью нашего исследования является: анализ 
аудиторской деятельности в Республике Таджикистан 
и выявления проблем аудита и пути их решения. 

На наш взгляд, в более широком аспекте, постав-
ленная цель предопределила необходимость решения 
следующих задач: 

- изучение сущности, содержание аудита и ауди-
торской деятельности, а также определение ее места в 
системе финансового контроля страны; 
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- обоснование сущности и содержания классифи-
кации основных проблем аудита, их научно-обосно-
ванная систематизация; 

- оценить и проанализировать современное со-
стояние аудиторской деятельности в Республике Та-
джикистан; 

- определить пути решения основных проблем 
аудита и аудиторской деятельности в Республике Та-
джикистан. 

Общие вопросы исследования сущности и содер-
жание аудита, проблемы и перспективы развития 
аудита и аудиторской деятельности нашли свое отра-
жение в научных работах ученых-экономистов за ру-
бежом - Р. Адамса, А. Аренса, Ф.Л. Дефлиза, Р. Доджа, 
Дж. Лоббека, Дж. Робертсона, Р. Монтгомери и др. 
стран СНГ - В.Д. Андреева, Г.Б. Полисюк, Ю.А. Дани-
левского, К.Ш. Дюсембаева, М.С. Ержанова, Ю.М. 
Иткина, Е.М. Гутцайт, П.И. Камышанова, В.В. Кова-
лева, С.Х. Кошкимбаева, В.В. Скобара, В.П. Суйца, 
А.А. Терехова, А.Д. Шеремета и др. 

В Республике Таджикистан отдельные аспекты 
аудита и аудиторской деятельности исследованы в ра-
ботах отечественных ученых С.Ф. Низомова, М.В. Ка-
лемуллоева, А.Х. Менгниева, А.А. Мирзоалиева, М. 
Шобекова, Д. Урокова, С.И. Садыкова, Р.К. Курбо-
нова, Дж. Шамсиева. Однако, комплексное исследова-
ние экономических, социальных, организационных 
проблем, вопросов институционального регулирова-
ния аудита, а также совершенствование рынка ауди-
торских услуг, с учетом требований международного 
стандарта не проводились. Они рассматривались 
лишь в контексте разработки общих вопросов органи-
зации финансового контроля в целом. Поэтому всё вы-
шеизложенное определяет актуальность нашего ис-
следования. 

Аудит представляет собой независимую экспер-
тизу и анализ публичной финансовой отчетности эко-
номического субъекта, уполномоченными на это ли-
цами (аудиторами) с целью определения ее достовер-
ности, полноты и соответствия законодательству и 
требованиям международного стандарта аудита, кон-
троля качества (МСА). В современном понимании 
аудит - это процесс проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности на предприятиях с 
разными формами собственности с точки зрения их 
достоверности и соответствия действующему законо-
дательству и МСА. 

После приобретения независимости в Респуб-
лике Таджикистан появился новые виды деятельно-
сти, в том числе и аудиторской деятельности. Разви-
тие аудиторской деятельности в Таджикистане сдер-
живается сейчас рядом факторов, среди которых 
важное место занимает неполное соответствие отече-
ственного аудита международным требованиям. Но 
полноценное развитие отечественного аудита требует 
системного решения разнообразных его проблем.  

Аудит, как свидетельствует опыт западных 
стран, является неотъемлемым элементом, важней-
шим атрибутом рыночной экономики. Оно, как тако-
вой понимается ныне, появился одновременно, со ста-
новлением рыночной экономики, и её развитие непо-
средственно связано развитием рыночных отношений. 

Вместе с тем можно сказать, что цель аудита, в 
самом общем понимании, является формирование 
определенного мнения аудитора относительно прове-
ряемой финансовой отчетности экономического субъ-
екта. Аудитор выполняет своего рода посредническую 

функция, т.е., устанавливая объективность финансо-
вой информации, он предотвращает столкновение ин-
тересов поставщика и пользователя информации.  

Необходимо отметить, что для современного со-
стояния научной разработки проблем и перспективы 
развития аудита характерен дифференциальный под-
ход представителей различных отраслей знаний к ана-
лизу сущности и содержание аудита. Проанализируем 
некоторые из них. 

С уверенностью можно сказать, что в настоящее 
время происходит отождествление понятий аудита и 
аудиторской деятельности, а также достаточно рас-
пространенными в научной литературе являются мно-
жественность определений. На сегодняшний момент 
сформулировано достаточно большое количество раз-
личных определений аудита или аудиторской деятель-
ности. Мы рассмотрим мнения некоторых российских 
ученых в области аудита. 

В.Д. Андреев, С.А. Стуков считают, что аудит-
это новая сфера или направление контрольно-ревизи-
онной деятельности. По их мнению, аудиторская дея-
тельность в странах социалистического лагеря должно 
изменить некоторые функции ослабленной в послед-
ние годы системы государственного финансового кон-
троля [3, с. 25]. 

Известный ученый В.И. Подольский определяет 
«аудит как независимую экспертизу состояния бух-
галтерского учета, финансовых отчетов и бухгалтер-
ских балансов» [18, с. 12]. 

Другой автор В.В. Скобара отмечает, что «аудит 
- это рассмотрение независимым аудитором бухгал-
терских отчетов организаций и выражение мнения о 
степени их достоверности и соответствия нормам, 
установленным законом. Суть аудита сводится к пред-
ставлению обществу информации о степени возмож-
ного доверия к той или иной бухгалтерской отчетно-
сти организаций» [17, с. 14]. 

По нашему мнению, приведенные определения 
аудита не являются исчерпывающими, так как они от-
ражают лишь одно, хотя и важное направление - бух-
галтерский аудит. 

По мнению профессора Ю.А. Данилевского тер-
мин «аудит» применяют для обозначения деятельно-
сти по проведению целевых независимых экспертиз и 
проверок, чем подчеркивается независимый по отно-
шению к проверяемому хозяйствующему субъекту ха-
рактер этого вида деятельности» [7, с. 13].  

Данное определение не разделяет понятия «дея-
тельность» и «аудит», хотя в литературе встречается 
иная точка зрения. 

Известные ученые в области бухгалтерского 
учета и аудита А.Д. Шеремет и В.П. Суйц представ-
ляют следующие определения понятия аудита и ауди-
торской деятельности:  

  «аудит - это независимая проверка бухгал-
терской (финансовой) отчетности с целью выражения 
мнения о степени достоверности этой отчетности»; 

 «аудиторская деятельность представляет со-
бой предпринимательскую деятельность по проведе-
нию собственно аудита и оказанию сопутствующих 
ему работ и услуг» [18, с.24]. 

Мы убеждены, что в этих определениях пока-
зано, что отличие аудита от аудиторской деятельности 
состоит в том, что последнее предусматривает и раз-
личные аудиторские услуги.  

Данную точку зрения поддерживает C.B. Пан-
кова утверждая, что «аксиоматичным представляется 
то, что понятие аудиторская деятельность должно 
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включать в себя аудит, а не наоборот». Он аргументи-
рует о необходимости признания целесообразным 
«ввести два понятия: «аудит» и «аудиторская деятель-
ность». Аудиторская деятельность - это предпринима-
тельская деятельность аудиторов и аудиторских фирм 
по осуществлению аудита и сопутствующих ему 
услуг. Аудит - это процесс, заключающийся в сборе, 
оценке, анализе и обобщении независимыми аудито-
рами информации, касающейся правильности ведения 
бухгалтерского учета аудируемым лицом (клиентом), 
с целью выражения мнения о достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности» [13, с. 17]. 

Можно предположить, что, согласие с представ-
ленной позицией этих ученых является препятствием 
к определению аудита как науки, поскольку понятие 
«деятельность» не может включать в себя понятие 
«наука». Поэтому, представляется необходимым раз-
личать общетеоретический аудит, который изучает 
экономические явления и процессы на уровне обще-
ственно-экономической формации, и аудиторскую де-
ятельность. 

Анализируя зарубежную практику, необходимо 
отметить, что там не выражено подобное разделение 
понятий «аудит» и «аудиторская деятельность», и в 
описаниях понятия аудита доминирует определение 
его как процесса. Остановимся на мнениях известных 
ученых с развитой рыночной экономикой, где аудит 
имеет более полутора вековой историю.  

Наиболее распространенное и популярное опре-
деление в США звучит следующим образом: «аудит - 
это процесс уменьшения до приемлемого уровня ин-
формационного риска для пользователей финансовых 
отчетов» [14, с. 106-107]. Под информационным 
риском в определении понимается вероятность того, 
что в финансовых отчетах, публикуемых компанией, 
содержатся ложные или неточные сведения. Мы счи-
таем, что в нем наиболее точно охарактеризована цель 
аудита, однако термин «аудит» в данном случае также 
применяется только для определения специфического 
вида отчетности. 

Известный в США специалист в области теории, 
практики и методология аудита профессор Дж. Ро-
бертсон в своей монографии «Аудит» приводит два 
определения. Он определяет аудит как «системный 
процесс получения и оценки объективных данных об 
экономических действиях и событиях, устанавливаю-
щих уровень их соответствия определенному крите-
рию и представляющий результаты заинтересован-
ным пользователям» [16, с. 12]. 

Американские ученые Э.А. Аренс и Дж. К. Лоб-
бек дают расширенное определение аудита как про-
цесса, «посредством которого компетентный незави-
симый работник накапливает и оценивает свидетель-
ства об информации, поддающейся количественной 
оценке и относящейся к специфической хозяйствен-
ной системе, чтобы определить и выразить в своем за-
ключение степень соответствия этой информации 
установленным критериям» [4, с. 11]. Однако данное 
определение не отражает более широкий спектр задач, 
который в настоящее время охватывает термин 
«аудит». 

Авторы книги «Аудит Монтгомери» отмечают, 
что аудитом называется систематический процесс 
объективного сбора и оценки свидетельств об эконо-
мических действиях и событиях с целью определения 
степени соответствия этих утверждений установлен-
ным критериям и представление результатов про-
верки заинтересованным пользователям [8, с. 14].  

Комитетом по основным концепциям аудита 
Американской ассоциации бухгалтеров принято сле-
дующее определение аудита: «аудитом называется си-
стематический процесс объективного сбора и оценки 
свидетельств об экономических действиях и событиях 
с целью определения степени соответствия этих 
утверждений установленным критериям». Мы счи-
таем, что данное определение сужает область приме-
нения аудита рамками компетенции указанной орга-
низации и не рассматривает применение аудита в не-
финансовых сферах деятельности. 

Комитет по аудиторской практике (АРС) в Вели-
кобритании рассматривает аудит как «независимое 
рассмотрение специально назначенным аудитором 
финансовых отчетов предприятия и выражение мне-
ния о них при соблюдении правил, установленных за-
коном» [15, с. 452]. По нашему мнению, данное опре-
деление отражает современную тенденцию изменения 
технологии проведения аудиторских проверок в сто-
рону проверки соответствия отчетных документов 
друг другу и установленным законодательным нор-
мам в ущерб изучению и проверке первичной доку-
ментации.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что понятие «аудиторская 
деятельность» шире понятия «аудит». Аудит и ауди-
торская деятельность различаются и по результатам. 
Результатом аудита могут быть выводы о состоянии 
финансовой отчетности, т.е., реальности статей отчета 
о финансовом положение их достоверности, законно-
сти и целесообразности хозяйственных операций, а 
результатом оказания аудиторских услуг по профилю 
деятельности - это возможное состояние объектов в 
будущем, т.е. прогнозные экономические показатели, 
качественные характеристики организационной 
структуры управления. 

Переход Республики Таджикистан к рыночным 
отношениям, развитие предпринимательства, возник-
новение новых организационно-правовых форм орга-
низаций (малых предприятий, акционерных обществ, 
товариществ с ограниченной ответственностью, меж-
отраслевых концернов, корпораций, ассоциаций, объ-
единений, компаний, совместных предприятий с уча-
стием иностранных инвесторов, бирж, коммерческих 
банков и др.) и многообразных форм собственности 
обусловил объективной необходимости введение но-
вого экономического института - аудиторства.  

Формирование института аудиторства, как в Та-
джикистане, так и других странах СНГ все же связано 
с годом «перестройки», так как в эти годы стали со-
здаваться кооперативы, частные фирмы и совместные 
предприятия, т.е. экономические субъекты, не являю-
щиеся собственностью государства. Первая аудитор-
ская фирма в Таджикистане была образована в 1992 
году в форме общества с ограниченной ответственно-
стью - «Фарас». Так, постепенно, на научной основе 
строилась своеобразная методология, определенная 
технология и национальный почерк в аудите [9, с. 37]. 

Следовательно, формирование института ауди-
торства сразу после независимости Таджикистана 
было не просто, так как по различным объективным и 
субъективным причинам потребность в нем не воз-
никла. Это было связано с тем, что: 

- обществом четко не осознавалось необходи-
мость аудиторских проверок;  

- позднее принятие нормативно-правовых ак-
тов, касающихся аудиторской деятельности;  

- нестабильная политическая и экономическая 
обстановка в стране;  
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- отсутствовало курсы повышение квалифика-
ции для аудиторов в республике; 

- низкая экономико-юридическая образован-
ность граждан, в частности, руководителей различных 
организаций.  

Правительство Республики Таджикистан опреде-
лил курс перехода к рыночным методам хозяйствова-
ния, вполне закономерным выглядит ускорение про-
цесса организаций аудита в республике, ее норма-
тивно-правового обеспечения. Поэтому нам 
необходимо было исследовать решение вышеизло-
женной проблемы формирования института аудитор-
ства на базе опыта промышленно развитых стран 
мира.  

Следует отметить, что в Республике Таджики-
стан трижды приняты законодательные акты (от 21 
мая 1998 года № 602 (с дополнениями и изменениями 
от 10 декабря 1999 года № 86), от 3 марта 2006 года № 
170 и последний закон от 22 июля 2013 года № 993) 
[1]. Хотя эти нормативные правовые акты не имеют 
никакого отношения к тем принципам, которые испы-
таны и применены во всем мире. Тем не менее, след-
ствием вышеперечисленных закона стало создание 
Квалификационной комиссии по аудиту при Мини-
стерстве финансов Республики Таджикистан - еще од-
ного звена в процессе институционализации аудитор-
ской деятельности. Следовательно, появление закона 
и комиссии означало окончательное оформление про-
фессии, признание ее обществом и государственными 
органами. 

Закон Республики Таджикистан «Об аудитор-
ской деятельности» регулировал отношения связан-
ные с осуществлением аудиторской деятельности в 
Таджикистане до 2006 года. В этот период произошли 
следующие события в истории отечественного аудита: 

1. Впервые были проведены международные 
научно-практические конференции с участием пред-
ставителей зарубежных стран по вопросам бухгалтер-
ского учета и аудита; 

2. Начали свою деятельность несколько отече-
ственные и иностранные аудиторские организации, 
что привело к повышению доверия инвесторов и при-
тока инвестиций в экономику страны; 

3. Общества по-другому начал воспринимать 
значение и необходимость аудита, и тем самым нача-
лась проведение инициативного аудита; 

4. Начали свою деятельность объединения 
аудиторов - Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Та-
джикистана, под руководством профессора Низомова 
С.Ф; 

5. Усилиями Общественного Института про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики 
Таджикистан (ОИПБА РТ) совместно с Министер-
ством финансов в республике было начато проведение 
международной сертификации по линии CIPA-EN, 
что сегодняшнего дня прошли обучения более 10 000 
представители профессии и более 900 из них полу-
чили международные сертификаты; 

6. Правительство Республики Таджикистан 
приняло решение по переходу на Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО) и была 
создана Правительственная комиссия по внедрению 
МСФО, начала активное действие Методологический 
Совет по бухгалтерскому учету при Министерстве фи-
нансов Республики Таджикистан; 

7. В соответствии с действующим законода-
тельством по аудиту, в целях аттестации претендентов 
- аудиторов, в том числе и иностранных, была создана 
и успешно до сих пор действует Квалификационная 

комиссия при Министерстве финансов Республики 
Таджикистан по аттестации и лицензированию ауди-
торов; 

8. Подготовлены несколько нормативно-право-
вых актов по регулированию бухгалтерского учета и 
аудита, внедрению МСФО и составлению финансовой 
отчетности и т.д. [12, с. 54-55]. 

Таким образом, принятие Закона Республики Та-
джикистан «Об аудиторской деятельности» опреде-
лило перспективы развития аудиторской деятельно-
сти в нашей стране и позволило привлечь в респуб-
лику международные аудиторские компании.  

В настоящее время в Республике Таджикистан 
действует только одна профессиональное объедине-
ние бухгалтеров и аудиторов - это ОИПБА РТ, кото-
рый всемерно способствует становлению и развитию 
аудита и аудиторской в Таджикистане.  

По нашему мнению на сегодняшний день в Та-
джикистане актуальными проблемами развития мест-
ных аудиторских организациях являются: 

- отсутствие доступа к Международным стан-
дартам аудита и контроля качества (МСА и КК), что и 
являются главным преимуществом зарубежных ауди-
торов в тендерах по выбору аудиторских компаний; 

- слабое участие местных аудиторов в между-
народных профессиональных сертификациях, и 
вследствие непризнания отечественных аудиторов со 
стороны международных финансовых организациях; 

- слабая материально-техническая и инструк-
тивно-методологическая база местных аудиторских 
организациях. 

Среди исследований отечественных авторов в об-
ласти теории и практики аудита также прослежива-
ется тенденция к разделению понятий «аудит» и 
«аудиторская деятельность», что объясняется норма-
тивным закреплением определения «аудиторская дея-
тельность» и «аудит» со стороны государства, данным 
в Законе «Об аудиторской деятельности». В настоя-
щее время регулирование аудиторской деятельности в 
Таджикистане осуществляется в соответствии с Зако-
ном Республики Таджикистан от 23 июля 2013 года № 
993 «Об аудиторской деятельности». 

В данном Законе аудиту дается следующая ха-
рактеристика, т.е., «аудит - это проверка, проводимая 
индивидуальным аудитором или аудиторской органи-
зацией на основании договора по заявке заказчика в 
соответствии со стандартами аудита, в целях выраже-
ния независимого мнения о достоверности и соответ-
ствии требованиям международных или националь-
ных стандартов финансовой отчетности и прочей ин-
формации, связанной с финансовой отчетностью» [1]. 
Этим определяется возможность аудитора выразить 
мнение по финансовой отчетности. Аудиторская дея-
тельность в соответствии с этим Законом - это пред-
принимательская деятельность по проведению аудита 
и других услуг, связанных с ней, осуществляемая ин-
дивидуальным аудитором или аудиторской организа-
цией [1]. Однако, по нашему мнению определение 
аудита, данное в Законе, не отвечает требованиям, 
предъявляемым к научной категории «определение», 
согласно которому определение - это логическая опе-
рация, устанавливающая значение термина или рас-
крывающая содержание понятия (перечисления всех 
признаков - свойств, по которым объект можно иден-
тифицировать и не спутать с другим). 

Содержание понятия «аудит» несколько шире 
обозначенного Законом, на что неоднократно обра-
щают внимание отечественные исследователи. Как 
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уже было ранее отмечено, большой вклад в определе-
ние экономической сущности аудита внесли отече-
ственные ученые. Рассмотрим их мнения. Так, по мне-
нию профессора С.Ф. Низомова «аудит это предостав-
ление возможности аудитору выразить мнение в 
отношении того, подготовлена ли финансовая отчет-
ность во всех существенных аспектах, в соответствии 
с установленными основными принципами составле-
ния финансовой отчетности» [14, с. 111]. 

Другой специалист в области теории и практики 
аудита А.А. Мирзоалиев в своем учебнике «Основа 
аудита» приводит следующее определение: «аудитор-
скую деятельность представляет собой предпринима-
тельскую деятельность аудиторов (аудиторских ком-
паний) по проведению независимых проверок досто-
верности и анализа финансовой отчетности 
хозяйствующих субъектов, экспертизы соответствия, 
совершаемых финансовых и хозяйственных операций 
нормативным актам, действующим в стране, и выра-
жению мнения относительно достоверности и объек-
тивности информации, характеризующих объект про-
верки, а также по оказанию иных услуг по профилю 
своей деятельности [10, с. 52-53]. В своих научных ис-
следованиях А.А. Мирзоалиев рассматривает содер-
жание аудита как науки и как практики. По его мне-
нию, содержанием аудита как науки является система 
специальных знаний о принципах, способах и методи-
ческих приемах независимой проверки финансовой 
отчетности и связанной с ней прочей информацией ор-
ганизации, с целью выражения мнения о степени их 
достоверности. Содержание аудита как практики он 
представляет как независимую проверку финансовой 
отчетности и связанной с ней прочей информации ор-
ганизации с целью выражения мнения о степени их 
достоверности и соответствия требованиям действую-
щих законодательных и нормативных правовых актов 
[10, с. 54]. 

Д. Ураков и Р. Курбанов считают, что «аудит - 
это процесс выявления и оценки реальной информа-
ции операций и экономических явлений, который 
определяет степень соответствия их с подтверждаю-
щими критериями и предоставляет их результаты за-
интересованным пользователям» [15, с. 463]. 

Таким образом, рассматривая различающиеся 
подходы к понятию аудита и организацию аудитор-
ской деятельности, приводят к необходимости созда-
ния системной теорию аудита и ее приложения к про-
цессам анализа, описания и выработки рекомендаций, 
совместимых с теориями экономического анализа и 
адаптивного управления в микро - и макроэкономике. 
Мы считаем, что недостаточным рассматривать аудит 
только как процесс или практический вид деятельно-
сти, так как в мировой и отечественной практике при-
знано существование теорию аудита, представляю-
щей собой форму научного знания, дающую целост-
ное представление о закономерностях и 
существенных связях действительности. По мнению 
отечественных ученых, схему теорию аудита можно 
представить в следующем виде: «принципы» - «кон-
цепции» - «постулаты» - «стандарты». 

Однако в отечественной теорию аудита прочно 
установилась точка зрения относительно того, что по-
нятие аудиторской деятельности включает в себя 
аудит, и факт, того, что аудит выступает, как самосто-
ятельное научное направление встречает затруднения, 
несмотря на объективную необходимость.  

Приведенные выше факты становления и разви-
тия аудита в Таджикистане, нормативно-правовые ос-

новы аудиторской деятельности позволяют присту-
пить к рассмотрению актуальных проблем отече-
ственного аудита и изучению возможности их реше-
ния. 

В общем, выделяют три типа аудиторских про-
блем, т.е., методологические, технологические и про-
чие. Однако предложенная классификация носит 
условный характер. Методологические проблемы свя-
заны с различными аспектами методология аудитор-
ской науки, взаимоотношениями ее с другими дисци-
плинами, построением цельного и стройного ее зда-
ния. А технологические проблемы аудита касаются 
тех трудностей, которые испытывают специалисты 
непосредственно при проведении аудиторской про-
верки. Но на практике иногда нелегко отделить их от 
методологических, поскольку многие проблемы рас-
положены на стыке этих двух групп. Например, смысл 
понятий «существенность» и «уровень существенно-
сти», правомерность корректировки последнего в 
ходе аудиторской проверки и т.п. вопросы тяготеют 
вроде бы к методологическим проблемам, а построе-
ние и применение конкретных алгоритмов нахожде-
ния уровня существенности - к технологическим. 

Следовательно, по нашему мнению предложен-
ная классификация относится к аудиту как к науке. Но 
в большой мере она приложима и к аудиту как к прак-
тической деятельности по независимой проверке фи-
нансовой отчетности экономических субъектов. Дело 
в том, что, относясь к сфере высоких технологий, это 
деятельность пронизана научными методами и прие-
мами, ввиду чего и в ней проблемы носят как методо-
логический, так и технологический характер. Похоже, 
что сказанное относится не только к аудиту, но и к 
другим отраслям и сферам высоких технологий: авиа-
космическая техника, рынок ценных бумаг, юриспру-
денция и т.д. 

Таким образом, в качестве основания для изло-
женной классификации аудиторских проблем высту-
пает место их возникновения. Если это проблемы 
аудиторской отрасли, то они относятся к группе мето-
дологических проблем. Следовательно, сюда же попа-
дают и проблемы аудита как науки. Если это про-
блемы, касающиеся непосредственно аудиторской 
проверки, то они входят в группу технологических 
проблем. А если они относятся, так сказать, к инфра-
структуре аудита (и как отрасли и как науки и как 
аудиторской проверки), то это уже будет третья 
группа в нашей классификации. Можно сказать, что 
мы будем рассматривать каждые вышеизложенные 
проблемы аудита по подробнее.  

С начало будем исследовать методологические 
проблемы аудита, с учетом внутренних и внешних 
факторов, который влияют на аудиторскую деятель-
ность. К методологическим проблемам аудита отно-
сятся:  

1. Отсутствие стройную теорию аудита. 
Путь развития отечественного аудиторского 

рынка практически повторял все этапы, которые про-
ходили иностранные игроки рынка аудиторских 
услуг, но в ускоренном варианте, в связи с этим отече-
ственный рынок имел свои особенности. Наиболее 
проблематичным в развитие аудиторской деятельно-
сти в Таджикистане является отсутствие каких-либо 
концептуальных основ этого аспекта развития, не го-
воря уже о стройной концепции развития аудиторской 
деятельности в целом. 

Если при возникновении отечественного аудита 
в 2000 годах еще можно было как-то обходиться при 
решении его проблем заимствованием западного 
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опыта, то сейчас чрезмерное следование такому под-
ходу становится существенным тормозом на пути раз-
вития отечественного аудита. Актуальность создания 
концепцию аудита и системного, комплексного реше-
ния его проблем особенно возросла в последние годы, 
в связи с кризисными явлениями стала ясна необходи-
мость серьезного реформирования мирового аудита. 

Таким образом, научные проблемы отечествен-
ного аудита родились вместе с ним или даже немного 
раньше. Но в предыдущем десятилетии им уделялось 
явно недостаточное внимание. Усилия специалистов 
были, направлены на задачи, казавшиеся: создание 
аудиторских фирм, государственных органов регули-
рования аудита, различного рода нормативных право-
вых актов, организации практического проведения 
аудиторских проверок, системы подготовки кадров и 
т.д. Поэтому, некоторый дефицит интереса к пробле-
мам аудиторской науки был в какой-то степени оправ-
дан. Однако по мере становления отечественного 
аудита и выхода в стационарный режим постоянного 
совершенствования такое положение все больше тор-
мозит его развитие. 

На данный момент активные усилия государства 
необходимы в решении вопроса - применение Между-
народного стандарта аудита и контроля качества 
(МСА и КК). Поэтому единый стандарт отчетности 
должен быть и соответственно аудит этой отчетности. 
В этом случае, для инвесторов не будет проблем с по-
ниманием финансового состояния экономического 
субъекта вне зависимости от того, в какой стране она 
работает [11, с. 39]. 

Следует отметить, что чем дальше, тем больше 
необходимо осознание, подробный анализ и решение 
различных аудиторских проблем, базой для их реше-
ния должна стать стройная концепция аудита. К сча-
стью, в последнее время возрастает не только необхо-
димость, но и возможность данного аспекта, т.е., при-
нят закон об аудиторской деятельности, появились 
кадры теоретиков и практиков в области аудита, оте-
чественным специалистам стал ближе и понятнее за-
падный опыт и т.п. 

2. Совершенствование методологии разработки, 
использования и обновления стандартов аудиторской 
деятельности (САД). 

Их совершенствования и модернизация является 
одним из самых важных мероприятий, происходящих 
сейчас в отечественном аудите. Аналогично положе-
ние и с двумя другими видами аудиторских стандар-
тов: общественных объединений и внутренних стан-
дартов аудиторских организаций. Желательно, чтобы 
развитие отечественных аудиторских стандартов 
также происходило на достаточно солидной концеп-
туальной основе и как комплексная взаимоувязанная 
разработка по всем трем их видам. Так что и эта про-
блема в обозримом будущем представляется весьма 
злободневной. На данный момент недостаток иссле-
дований сказывается преимущественно по трем 
направлениям: 

- анализ и оценка эффективности от внедрения 
или совершенствования аудиторских стандартов;  

- разработка стандартов в рамках классиче-
ского подхода к созданию различных систем (связан-
ного с предварительной проработкой целей создания, 
разработкой технико-экономического обоснования, 
подробным сравнением вариантов создания и т.п.); 

- формулирование обоснованных рекоменда-
ций по комплексной разработке всех трех видов ауди-
торских стандартов, последняя проблема входит в ти-
пологические проблемы аудита. 

3. Оценка эффективности внедрения аудита и 
отдельных мероприятий в его рамках. 

Оценка эффективности аудита, т.е., развитие 
представлений о том, что дают, во-первых, аудит в це-
лом с позиций, как различных участников рынка ауди-
торских услуг, так и вообще народного хозяйства 
страны, а во-вторых, отдельные мероприятия, прово-
димые в рамках аудита (в сопоставлении с затратами). 
Со временем именно аппарат измерения и анализа эф-
фективности хозяйственных мероприятий - с широ-
ким применением экономико-математических мето-
дов - должен стать в аудите основой для решений о 
целесообразности (или нецелесообразности) различ-
ных мероприятий и о выборе варианта их осуществле-
ния, а аргументы «так принято в западном аудите» или 
«это естественное решение» должны будут носить 
вспомогательный характер. 

4. Аудит и ревизия. 
Полезным для аудита может оказаться его все-

стороннее сопоставление с ревизией, целью которого 
также является оценка достоверности проверяемой 
финансовой отчетности. Однако проводится эта про-
верка не независимыми коммерческими организаци-
ями (как в случае аудита), а подразделениями государ-
ственных структур. 

Разницу между ревизией и аудитом наглядно ил-
люстрирует следующая принадлежащая Р. Адамсу 
фраза: «Ревизор, прежде всего, стремится к установле-
нию законности, а аудитор - к выяснению истины» [2, 
с.58]. 

В рамках проблемы сравнения аудита с ревизией 
возникает ряд под проблем. Первая под проблема ка-
сается сходства и различия. Вначале 2000 годах ак-
цент в отечественной литературе делался на различии 
этих двух институтов, что вполне объяснимо: подчер-
кивание таких различий было по существу одним из 
аргументов в пользу ускоренного создания и развития 
аудита. В последние годы этот подход постепенно за-
меняется взвешенным анализом сходства и различия. 
Представляется в связи с этим целесообразным сфоку-
сировать основные усилия не на сравнение аудита с 
ревизией в плановой экономике, а на сопоставление 
аудита с ревизией в рамках рыночной экономики. 
Здесь как наибольший теоретический и практический 
интерес, так и огромный зарубежный опыт, поскольку 
проверка правильности расходования бюджетных 
средств (на республиканском и местном уровнях), ис-
пользования разного рода государственных дотаций 
их получателями и т.п. проводятся в западных странах 
квалифицированными специалистами ревизионных 
государственных органов. 

Вторая под проблема, по нашему мнению - это 
возможности методического взаимообогащения 
аудита и ревизии как инструментов решения сходных 
задач. При этом широко распространенный в аудите 
выборочный метод вполне может использоваться и в 
ревизионных проверках, потеснив тем самым тради-
ционные для ревизии сплошные проверки. 

Третья под проблема связана с происходящим в 
последние годы подключением аудиторских органи-
заций к проверке финансовой отчетности государ-
ственных унитарных предприятий (ГУП). Отметим 
также, что теоретически проверки достоверности фи-
нансовой отчетности ГУП (и сопутствующие им 
услуги) могут быть реализованы как минимум в трех 
вариантах, т.е., с помощью аудиторских организаций, 
через ревизии и комбинированным способом (напри-
мер, на базе ежегодного обязательного аудита с пери-
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одическими - допустим, раз в три года - ревизиями, су-
щественно использующими результаты аудиторских 
проверок) [12, с. 54]. 

5. Расширение сферы влияния аудиторских орга-
низаций в плане не экономических субъектов, а харак-
тера оказываемых услуг. 

В этой связи можно прогнозировать конкурен-
цию аудиторам как со стороны самих аудируемых эко-
номических субъектов (которые могут создавать и 
развивать свои аналитические службы), так и со сто-
роны аналитических фирм (часто их называют консал-
тинговыми, но термин «аналитические», на наш 
взгляд, шире и точнее). Отметим, что по сравнению с 
самими экономическими субъектами достоинства 
аудиторов связаны с большей объективностью, про-
фессионализмом, знанием внешней среды (макроэко-
номики, законодательства и т.п.), а по сравнению с 
аналитическими фирмами - с лучшим владением ис-
ходной базой для анализа в виде финансовой и пер-
вичной отчетности, данными об организационных и 
кадровых особенностях предприятие и другой необхо-
димой для анализа информацией. 

Приведенные доводы в пользу целесообразности 
расширения функций аудитора находятся в русле гос-
подствующих представлений о развитии международ-
ного и отечественного аудита. По существу, именно о 

таком расширении идет речь, когда говорят о пере-
ходе от проверки соответствия ведения финансового 
учета нормативным актам к оценке финансового со-
стояния экономического субъекта. 

6. Исследование места аудита в системе функ-
ционирования экономических субъектов. 

Следует отметить, что модель системы функцио-
нирования экономических субъектов состоит из пяти 
блоков: первичный учет, финансовый учет, оценка до-
стоверности, анализ информации (в том числе финан-
совой отчетности), поддержка принятия управленче-
ских решений. Для третьего блока оценка достоверно-
сти может выполняться независимыми 
коммерческими организациями, что и составляет 
главный предмет аудита. Основная задача, по нашему 
мнению здесь заключается в исследовании на нефор-
мализованном уровне, что дают разнообразные улуч-
шения в аудите для повышения качества функциони-
рования, как самого экономического субъекта, так и 
связанных с ним юридических либо физических лиц, 
принимающих различные решения на базе проаудиро-
ванной финансовой отчетности (банков, потенциаль-
ных инвесторов и т.д.). 

Технологические проблемы 
В таблице 1 представлены основные технологи-

ческие проблемы аудита. 
Таблица №1 

Структура технологические проблемы аудита* 

№ Название проблемы Название под проблемы 

1. 
Аудиторские риски и их оце-

нивание 

-выделение круга аудиторских рисков и анализ их последствий;  

-оценка аудиторских рисков;  

-влияние этой оценки на различные стороны аудиторской проверки; 

2. 
Работа с уровнем существен-

ности 
-уровень существенности как инструмент аудиторской проверки;  

-нахождение уровня существенности; 

3. 
Использование выборочного 

метода в аудите 

-условия применимости выборочного метода в аудиторской проверке;  

-нахождение объема выборки;  

-конструирование выборки и работа с ней;  

-распространение результатов выборки; 

4. 
Заключение договоров с кли-

ентом 

-поиск клиента и переговоры с ним; 

-ценовые вопросы; 

-договор и ответственность сторон; 

5. Изучение клиента 

-понимание его деятельности;  

-изучение системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля;  

-использование работы внутреннего аудита;  

-изучение клиента при оказании ему сопутствующих услуг; 

6. Планирование аудита 

-составление плана и рабочей программы аудита;  

-их коррекция в ходе проверки;  

-планирование в сопутствующих услугах. 

7. 
Сбор аудиторских доказа-

тельств 

-методы получения доказательств; 

-профессиональное суждение аудитора и его практическое использо-
вание; 

8. 
Аудит нематериальных акти-

вов 
  

9. Аудит оценочных значений   

10. 
Оценка капитализации эконо-

мического субъекта 
-проверка рыночной стоимости акций; 

-прогнозирование курса акций; 

11. 
Взаимодействие с персона-

лом аудируемого лица 

-взаимодействие с различными органами и лицами экономического 
субъекта;  

-действия аудитора в случае обнаружения искажений бухгалтерской 
отчетности; 

12. Последующие события 
-анализ ситуации между отчетной датой и подписанием аудиторского 
заключения; 

13. 
Использование аудиторских 

стандартов во время про-
верки 

-использование международных и национальных стандартов;  

-применение внутренних стандартов аудиторских организаций и иной 
внутрифирменной документации; 

14. Консультирование   
*Источник: составлено автором на основе - Гутцайт Е.М. Технологические проблемы аудита // Аудит и фи-

нансовый анализ. - 2003. - № 3. - С. 31-42 
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Мы считаем, что наиболее актуальной является 
проблема повышения качества аудиторских услуг и 
организации единой системы контроля качества ауди-
торской работы. Эти вопросы рассматриваются как на 
государственном уровне, так и на уровне обществен-
ных аудиторских объединений. В системе правового 
регулирования аудиторской деятельности в Таджики-
стане не определяет механизмы контроля качества 
аудита. Однако следует отметить, что на сегодняшний 
день практически отсутствует эффективная методоло-
гическая и методическая база контроля качества ауди-
торской деятельности. В частности, не разработаны 
критерии оценки качества работы аудиторских орга-
низаций, не определены цели, задачи и объекты кон-
троля качества аудита, порядок и методики контроля 
качества аудиторских услуг. Вопросы методологии и 
методики контроля качества аудиторских услуг четко 
не раскрываются ни в официально утвержденных нор-
мативных правовых документах, ни в научных иссле-
дованиях в области аудита [10, с. 53]. 

Прочие проблемы аудита 

Следует подчеркнуть, что основными пробле-
мами, относящимися к инфраструктуре аудита на се-
годняшний день, являются этические проблемы. Как 
показывает опыт, общественное доверие к качеству 
оказываемых профессиональных услуг возрастает то-
гда, когда существуют высокие стандарты поведения 
и профессиональной деятельности. Поэтому в разви-
тых странах большую роль в повышении обществен-
ного статуса профессию аудитора играют не только 
сложные системы стандартизацию аудиторской дея-
тельности и квалификационной аттестации, но и ко-
дексы этических профессиональных норм аудиторов 
[5, с. 17] 

По мере совершенствования аудита в нашей 
стране начинают формироваться этические критерии, 
которым должны отвечать лица, занимающиеся ауди-
торской деятельностью. Многие аудиторские органи-
зации утверждают внутренние этические нормы для 
своих сотрудников на основе Кодекса профессиональ-
ной этики аудиторов, базирующихся на Кодексе этики 
профессионального бухгалтера, разработанных IFAC. 
На рисунке 1 показаны основные этические критерии, 
отраженные в этом Кодексе [18, с. 118]. 

 

 
Рис. 1. Основные этические принципы аудита 

 
Говоря о регулировании вопросов, связанных с 

обеспечением независимого статуса аудиторов в 
нашей стране, следует отметить, что положения, каса-
ющиеся этого этического принципа, зафиксированы и 
в Законом Республике Таджикистан «Об аудиторской 
деятельности». Однако такая достаточно жесткая ре-
гламентация не устраняет основных проблем, связан-
ных с независимостью аудитора в Таджикистане. 

Можно отметить, что часто возникает ситуация, 
когда клиенты совершенно искренне отождествляют 
аудиторскую услугу с любой другой услугой и даже 
товаром определенного качества. Вследствие этого у 
клиентов возникает желание получить взамен упла-
ченной (порой достаточно существенной) суммы 
определенные результаты. Ситуация усугубляется, 
если средняя или небольшая аудиторская фирма пол-
ностью ориентирует свою деятельность на одного 
крупного клиента.  

Тесно связанный с принципом независимости 
критерий объективности аудиторского заключения 
также не лишен доли своей проблематики. В Таджи-
кистане объективность аудитора сильно зависит от 
многократности его работы у одного клиента. Распро-
странены случаи, когда из года в год клиент поручает 
аудит своей финансовой отчетности одной и той же 
аудиторской организации, которая зачастую парал-
лельно оказывает сопутствующие аудиту услуги. Без-
условно, такая форма сотрудничества сокращает рас-
ходы клиента. 

Однако на наш взгляд, даже высокопрофессио-
нальному аудитору при таком стиле работы сложно 
оставаться объективным, т.к. утрачивается свежесть 
взгляда на факты и обнаруживается тяга к налажива-

нию неформальных отношений. Сложно предполо-
жить, что при несформировавшемся аудиторском 
рынке данную проблему можно преодолеть путем 
установления жестких ограничений. При ее решении 
отечественные аудиторы не могут основываться на 
международном опыте, т.к. даже в странах с гораздо 
более продолжительной историей развития аудита эта 
проблема все еще имеет место. 

Не менее острой проблемой становится обеспе-
чение конфиденциальности аудита. Не следует забы-
вать и о таком факторе, как угрозы аудитору, который 
чаще всего в отличие от государственного ревизора, 
защищенного хотя бы на словах, вообще никак не за-
щищен. На данный момент в Законе Республики Та-
джикистан «Об аудиторской деятельности» опреде-
лены довольно суровые санкции к недобросовестному 
аудитору, а также законом предусмотрено аннулиро-
вание лицензии на аудиторскую деятельность в случае 
неоднократного неквалифицированного проведения 
аудиторских проверок или оказания аудиторских 
услуг. 

Таким образом, полноценное этическое наполне-
ние аудиторской деятельности - дело не одного года. 
Разработать и одобрить свод нравственных норм - это 
только половина успеха, за которой должна следовать 
другая половина - применение принятых правил на 
практике, что, возможно, потребует даже смену мыш-
ления от того, кто претендует на звание - аудитора-
профессионала [5, с. 17-18]. 

Можно констатировать, что во всех перечислен-
ных вопросах сегодня в нашей стране нет сколько-ни-
будь полного и системного решения, в связи с приня-
тием нового Закона Республики Таджикистан «Об 
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аудиторской деятельности». Также пока остается от-
крытым вопрос о том, в какую сторону будут дви-
гаться требования государства к финансовой отчетно-
сти компаний и аудита этой отчетности. Процесс ре-
форм в этой сфере идет не так быстро, как того 
хотелось бы. Это и политические причины, и причины 
социального характера. Определенные проблемы свя-
заны с таджикской бюрократией. В общем, это очень 
сложный процесс. Например, в Великобритании да-
леко не всем компаниям необходимо проходить ауди-
торскую проверку, только компаниям определенного 
уровня. Остальные готовят отчетность перед налого-
выми органами и проходят определенную проверку с 
их стороны, но это не так сложно как аудиторская про-
верка, и это зафиксировано законодательно. В силу 
специфичности развития рынка аудита в Таджики-
стане, трудно говорить о том, что та или иная модель 
может быть применена. 

Что касается концепции аудита, то здесь есть от-
дельные наработки (типа анализа различных теорий 
аудита и их соответствия этапам его развития на За-
паде, исследований соотношения аудита и сопутству-
ющих ему услуг в деятельности аудиторских фирм, 
изучения смысла таких понятий как существенность, 
уровень существенности, риски в аудите и т.д.), но нет 
цельной, прошедшей через горнило публичного об-
суждения, концепции. Этот недостаток тем более 
нуждается в устранении, что применительно к финан-
совому учету такая концепция в Таджикистане есть и 
она играет определенную положительную роль в иду-
щем сейчас его реформировании. 

В отношении проблем аудита также можно найти 
отдельные элементы продвинутого исследования. 
Например, много работ в отечественной и зарубежной 
литературе посвящено обеспечению независимости 
аудитора, взаимодействию аудита и финансового 
учета, подготовке специалистов и т.д. Однако нет 
сколько-нибудь полного перечисления и характери-
стики аудиторских проблем, весьма редко встречается 
анализ путей и методов их решения и тем более раз-
вернутые предложения по их принципиальному - и 
даже эскизному - решению. Нет и методических раз-
работок в части системного подхода к решению ука-
занных проблем на основе концепцию аудита и при-
меров такого решения. Таким образом, по нашему 
мнению необходимо объективно совершенствовать 
терминологический, теоретический и методический 
аппарат аудита для решения основных проблем 
аудита на современном этапе его становления в Та-
джикистане. 

За последние годы в Таджикистане получил ши-
рокое распространение аудит как независимый, вневе-
домственный финансовый контроль, осуществляемый 
в целях установления достоверности финансовой от-
четности, а также оказания иных аудиторских услуг 
по постановке и ведению финансового учета, состав-
лению деклараций о доходах, консультированию в во-
просах финансового, налогового, банковского и иного 
хозяйственного законодательства. В таком качестве 
аудит служит интересам не только собственников, но 
и государства. 

По мере развития аудита, роста профессиона-
лизма аудиторов и накопления ими опыта работы идет 
наращивание консалтинговых услуг и не только по 
налоговым и юридическим вопросам, но и касаю-
щимся выработки более эффективных систем управ-
ления и хозяйствования. Следовательно, аудит приоб-
ретает все большее значение для решения насущных 

проблем привлечения инвестиций, укрепления финан-
сов и подъема экономики страны. 

Однако дальнейшее развитие аудита требует 
укрепления его нормативной базы, сохранения осно-
вополагающих принципов аудиторской деятельности, 
без которых аудит утрачивает свою независимость и 
самостоятельность, становится разновидностью ве-
домственного контроля, и это в настоящее время ос-
новная проблема аудита. Однако при решении этой 
проблемы необходимо учитывать специфику нынеш-
ней экономической реальности и особенности сло-
жившейся практики аудита в нашей стране. 

По нашему мнению регулятором всех вышеизло-
женных проблем должен являться Закон Республики 
Таджикистан «Об аудиторской деятельности», кото-
рый также призван решить ряд других трудностей, та-
ких как: контроль качества аудиторских услуг, страхо-
вание ответственности, обеспечение конфиденциаль-
ности информации и т.д. Однако принятый Закон 
Республики Таджикистан «Об аудиторской деятель-
ности», имеют принципиальное значение не только 
для решения внутренних проблем. Они способствуют 
лучшей интеграции отечественного аудита в систему 
международных экономических отношений, обеспе-
чит признание отечественного аудиторского заключе-
ния зарубежными пользователями. 

Такое признание не станет возможным также без 
строгого соблюдения этики аудиторов, которой при-
держиваются во всех развитых странах. С этой пози-
ции интересен тот факт, что еще несколько лет назад 
проблемы этического регулирования аудиторской де-
ятельности многими ее участниками практически иг-
норировались. Даже некоторые общественные про-
фессиональные аудиторские организации, которые, 
казалось бы, по определению должны иметь этические 
кодексы, не занимались этими вопросами. Свою пози-
цию они объясняли тем, что гораздо важнее и нужнее 
закон об аудите, а этика - может и подождать. Хотя без 
урегулирования профессиональных этических обяза-
тельств аудиторы обходятся с трудом. Примером по-
следнего утверждения может служить хотя бы тот 
факт, что вряд ли в каком-либо солидном договоре на 
оказание аудиторских услуг может отсутствовать обо-
значение обязательств по соблюдению конфиденци-
альности информации сторон. 

Рынок аудиторской деятельности в Таджики-
стане относительно молодой. На сегодняшний день в 
республике функционируют 45 лицензированных 
аудиторских компаний, услуги также оказывают ин-
дивидуальные аудиторы. Общее количество аудито-
ров по состоянию на декабрь 2017 года - 180 человек. 
Аудиторская деятельность в последнее время претер-
певает серьезные изменения, внедряемые в систему 
поэтапно. Они касаются правовой базы и состава 
услуг, которые может предложить аудитор или ауди-
торская фирма существующему бизнесу. Изменения 
связаны как с внутренними, так и с внешними переме-
нами. Например, не могло пройти бесследно для 
рынка аудиторских услуг вступление Таджикистана 
во Всемирной торговой организации (ВТО) и Шанхай-
ская организация сотрудничество (ШОС). 

В настоящее время в Государственных реестрах 
аудиторских организаций, индивидуальных аудито-
ров и аудиторов Республики Таджикистан зарегистри-
ровано: 45 аудиторских организаций, 22 индивидуаль-
ных аудитора, 180 аудиторов. 

Наблюдается стабильная тенденция увеличения 
субъектов аудиторской деятельности в разрезе 2011 - 
2018 годов (диаграмма 1).  
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Так количество аудиторов за 2018 год по сравне-
нию с 2016 годом увеличилось на 20 единиц, количе-
ство аудиторских организаций за 2018 год увеличи-

лось на 12 единиц, что объясняется развитием ауди-
торской деятельности. Количество индивидуальных 
аудиторов увеличилось на 8 единиц. 

 
Диаграмма 1. Динамика количества аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов  

и аудиторов Республики Таджикистан за 2011-2018 годы 

 
Источник: составлено автор ом на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан 

В Республике Таджикистан осуществляют ауди-
торскую деятельность представители 4-х междуна-
родных аудиторских компаний, входящих в состав 
«Большой четверки» ООО «Делойт и Туш», ООО 
«BDO», ООО «ПрайсуотерхаусКуперс Душанбе» и 
ООО «Эрнст энд Янг Форд Родс Сидат Хайдер», а 
также аудиторские организации, входящие в крупней-
шие международные аудиторские сети, ООО 
«BakerTillyTajikistan» (Байкер Тили Таджикистан), 
ООО «КРЕСТОН-АС», ООО «Crowe Horwath - ACG» 

(Кроу Хорват ЭЙСИДЖИ), что показывает поступа-
тельное развитие рынка аудиторских услуг в Таджи-
кистане. 

Распределение субъектов аудиторской деятель-
ности по областям Республики Таджикистан неравно-
мерно, наибольшее количество аудиторских организа-
ций и индивидуальных аудиторов сконцентрировано в 
городе Душанбе, а в Согдийской, Хатлонской и 
Горно-Бадахшанской (ГБАО) областях представлены 
единичными лицами. 

Таблица №2. 
Концентрация аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов  

по областям Республики Таджикистан* 

№ Наименование регионов 
Количество, в том числе: 

Организаций % 
Индивидуальных 

аудиторов 
%  

1.  г. Душанбе 34 71,0 12 54,5 

2.  Согдийская область 8 16,0 6 27,5 

3.  Хатлонская область 2 9,0 2 9,0 

4.  Горно-Бадахшанская область  1 4,0 2 9,0 

Всего: 46 100 22 100 
*Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан. 

 
В последнее время аудиторская деятельность постепенно проводить существенные изменения, внедряемые 

в систему поэтапно. Прежде всего, это касается по правовому базу и составу их услуг, которые аудиторы и 
аудиторские фирмы могут предложить нынешнему бизнесу. В этой связи вопрос о развитие рынка аудита и 
консалтинга на сегодняшний день весьма актуален. 

Следует отметить, что распределения субъектов аудиторской деятельности по всей территории республики 
за период 2011-2018 годов выглядит следующим образом (диаграмма 2).  
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Диаграмма 2. Распределение субъектов аудиторской деятельности 

 
*Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан. 
 

В Республике Таджикистан преобладают мелкие аудиторские организации (88%) с численностью персо-
нала не более 10 человек. 11% от общего числа аудиторских организаций составляют аудиторские организации 
с персоналом от 10 до 30 человек. Крупные аудиторские организации, с персоналом более 30 человек, на рынке 
аудиторских услуг Республики Таджикистан составляют 1% от общего числа аудиторских организаций (табл. 
3). При этом количество аудиторов, имеющих квалификационный сертификат аудитора, выданный Министер-
ством финансов Республики Таджикистан, в составе персонала аудиторских компаний, в основном, составляет 
2-3 человека. 

Таблица №3. 

Аудиторские организации, сгруппированные по численности персонала 

 
Аудиторские организации с численностью персонала 

не более 10 человек удел.вес от 10 до 30 человек удел.вес более 30 человек удел.вес 

Количество 35 88 % 9 11 % 1 1 % 
*Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан 

 

Диаграмма 3. Аудиторские организации, сгруппированные по численности персонала 
 

*Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан 
 
Представленные сведения свидетельствуют нам о необходимости ужесточения требований по количе-

ственному составу аудиторов в аудиторских организациях, в целях повышения качества аудиторских услуг и 
конкурентоспособности отечественных организаций. 

Наблюдается положительная динамика количества оказанных аудиторских услуг в разрезе 2014-2015 го-
дов, за исключением 2016-2018 годов. 

Таблица №4 

Соотношение между обязательным и инициативным аудитом 

Годы 
Проведено аудита 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всего: 1055 1064 821 955 940 

В том числе: - обязательный аудит 486 464 290 412 435 

- инициативный аудит 569 600 531 543 505 
*Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан 
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Полный охват компаний, подлежащих обязательному аудиту, все еще не осуществлен, всего 31 % субъек-
тов из общего числа субъектов, подлежащих обязательному аудиту, в 2018 году, осуществили аудиторскую про-
верку своей финансовой отчетности, а 39 % субъектов предпринимательской деятельности, подлежащих обяза-
тельному аудиту еще не охвачено.  

Следовательно, по мере количества оказанных услуг выручка аудиторов также имеет тенденцию роста. 
Так, сведения по итогам анализа выручки аудиторов за 2018 год представлены в диаграмме 4 

 
 

 

 
Диаграмма 4. Сведения о совокупной выручке 

 

*Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан 
 

Таблица №5. 
Сведения о совокупной выручке, сгруппированной по видам предоставленных услуг в 2018 году* 

Наименование 
Совокупная вы-

ручка 
% 

Выручка по видам предоставленных услуг 

Проведение 
аудита 

Сопутствующих 
услуг 

Прочие услуги 

тыс. со-
мони 

%  
тыс. со-

мони 
%  

тыс. со-
мони 

%  

Аудиторские органи-
зации 

257841,2 100 168316,5 65,5 37579,4 14,6 51034,12 19,9 

Индивидуальные 
аудиторы 

6870,9 100 1017,1 14,8 28 0,6 5789,7 84,2 

Итого: 264712,1 100 169333,6 64,2 37607,4 14,3 56823,82 21,5 
*Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан и Нало-
гового комитета при Правительстве Республике Таджикистан 

 
Как видно из табл. 5, выручка аудиторских орга-

низаций в 2018 году в большей части формирована за 
счет проведения аудита - 65,5 %, затем от прочих 
услуг - 19,9 % и сопутствующих аудиту услуг - 14,6 %.  

В случае индивидуальных аудиторов, выручка в 
большей части сформирована за счет предоставления 
прочих услуг, что составляет 84,5 % от совокупной 
выручки, затем от проведения аудита - 14,8 % и затем 
от проведения сопутствующих услуг - 0,6 %.  

Следует, отметит, что нами сделано попытка про-
водит, рейтинговая оценка аудиторских организаций, 

которые осуществляют свою деятельность в Респуб-
лике Таджикистан. В республике до нас ни кто пока 
не проводил рейтинговую оценку деятельности 
аудиторских организаций и до сих пор между 
учеными и специалистами данной области идут споры 
и существует разногласия о некорректной системе 
рейтингов. К сожелению, в республике мнение 
нескольких ведущих аудиторских организаций было 
проигнороровано, хотя рекомендации были даны на 
основании общепринятых международных критериев 
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и методов оценок. И так рейтинг - это метод сравни-
тельной оценки деятельности нескольких хозяйствую-
щих субъектов в определенный момент времени. 
Нами разработаны большинство рейтинговых показа-
телей на основе процентных и удельных весов, а также 
были использованы нестандартные показатели. Такие 
показатели уравнивают все организации и приводят 
одному знаменателю крупные и средние организации, 
давая возможность вырваться вперед организациям 
низшего ранга. 

Исходя из вышеизложенного, нами проведен 
рейтинговую оценку аудиторских компаний на основе 
следующих показателей: 

1.  Удельный вес аудиторов по отношению к ас-
систентам (помощникам); 

2. Наличие международных сертификатов; 
3. Отношение прибыли к уставному капиталу; 
4. Средний стаж работы аудиторов; 
5. Количество сертифицированных аудиторов; 
6. Размер страхового полиса; 
7. Количество помощников аудиторов и специ-

алистов.  
Следовательно, на основе вышеперечисленных 

показателей мы проводили рейтинговую оценку дея-
тельности 44 аудиторских компаний, которые осу-
ществляют свою деятельность в республике и резуль-
тат показано в следующей таблице. 

 

 
Диаграмма 5. Интегральная рейтинговая оценка деятельности аудиторских организаций  

Республики Таджикистан за 2018 года* 
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*Источник: составлено авторами на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан и 
Национального Банка Таджикистана 

 
Справедливости ради отметит, что на рынке 

аудиторских услуг в Таджикистане сформировалась 
достаточная конкурентная среда. Поэтому предлага-
ется исключить иностранные организации, не зареги-
стрированные в Республике Таджикистан, из разре-
шенных к проведению аудита Национального банка 
Таджикистана, и повысить требования к ним. 

Рейтинг аудиторских компаний Таджикистана по 
сумме отчислений в бюджет (диаграмма 5).  

Данные были основаны по информации Мини-
стерства финансов Республики Таджикистан и Нало-
говый комитет при Правительстве Республики Таджи-
кистан. 

Первое место в рейтинге занимает ООО «Делойт 
и Туш», заплатившее за 2018 года 11 млн 983 тыс. 
521,78 сомони. В прошлом году компания заплатила 6 
млн 436 тыс. 407,38 сомони отчислений. Компания 
расположена в Душанбе и предоставляет услуги в об-
ласти аудита, налогообложения, управленческого и 
финансового консультирования государственным и 
частным компаниям, работающим в различных отрас-
лях промышленности. 

Второе место занимает ООО «BDO», с суммой 
отчислений в 10 млн 520 тыс. 498 сомони. В прошлом 
году компания заплатила 11 млн 909 тыс. 152,40 со-
мони. BDO начала свою работу в Таджикистане в 2005 
году. Компания оказывает аудиторские и консульта-
ционные услуги по финансовым вопросам большому 
количеству банков и финансовых организаций 
страны, а также предприятиям ведущих секторов эко-
номики, таких как добывающая промышленность, 
нефтегазовая промышленность, телекоммуникации и 
пищевая промышленность. 

На третьем месте расположилось ООО 
«BakerTillyTajikistan» с суммой 4 млн 839 тыс. 913 со-
мони. В прошлом году компания заплатила 3 млн 849 
тыс. 117 сомони. Компания оказывает бухгалтерские, 
аудиторские услуги, услуги по налогообложению и 
оценке на самом высоком профессиональном уровне, 
в соответствии с требованиями Международных стан-
дартов аудита, Международных стандартов финансо-
вой отчетности, Международных стандартов оценки и 
местного законодательства. 

На четвертом месте с небольшим отрывом распо-
ложилось ООО «КРЕСТОН-АС», с суммой отчисле-
ний 3 млн 852 тыс. 757,45 сомони. В прошлом году 
компания заплатила 4 млн 203 тыс. 105,02 сомони. 
Компания расположена в городе Душанбе и оказывает 
аудиторско-консалтинговые услуги. 

На пятом месте рейтинга расположилось ООО 
«Crowe Horwath - ACG» с суммой 2 млн 551 тыс. 
187,42 сомони. В 2018 году компания заплатила в 
бюджет отчисления на сумму в 2 млн 792 тыс. 725,60 
сомони. 

ООО «ПрайсуотерхаусКуперс Душанбе» распо-
ложилось нашестом месте с суммой 1 млн 903 тыс. 
38,19 сомони. В 2018 году компания заплатила 2 млн 
143 тыс. 461,93 сомони. 

ООО «Эрнст энд Янг Форд Родс Сидат Хайдер» 
замыкает рейтинг с суммой 1 млн 494 тыс. 594 со-
мони. В прошлом году компания заплатила 1 млн 608 
тыс. 923 сомони отчислений в бюджет. 

В государственный бюджет поступили средства 
от аудиторской деятельности за 2018 года в сумме 37 
741 801 сомони.  

Диаграмма 5. Сумма отчислений аудиторских организаций в государственный бюджет за 2018 году  

 

*Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Таджикистан 

и Национального Банка Таджикистана 
 
По нашим расчетам, для своевременного обеспе-

чения аудиторской проверки финансовой отчётности 
хозяйствующих субъектов, подлежащих к обязатель-
ному аудиту и создания нормальной конкуренции в 
нашей республике необходимо более 1000 сертифици-
рованных аудиторов. Ниже этого уровня количеством 
сертифицированных аудиторов невозможно создать 
здоровую конкуренцию между аудиторами и аудитор-
скими фирмами. Без такой конкуренции не может 

быть речи о саморегулировании аудиторской деятель-
ности и повышении качества аудиторской проверки. В 
территориальном разрезе (по областям республики) 
предложение на рынке аудиторских услуг распределя-
ется весьма неравномерно.  

Работа по разработке отечественных стандартов 
по учету и аудиту замышлялась как весомая и значи-
тельная. В Республике Таджикистан необходимо 
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структурная и систематическая подготовка и перепод-
готовка специалистов, организация международного 
сотрудничества (определенный опыт в этом плане уже 
накоплен и продолжает накапливаться) [9, с. 38-39]. 
Все это до сих пор сказывается на уровне нашего 
аудита. Возьмем, к примеру, представительства круп-
ных международных организаций и транснациональ-
ных корпораций, которые, теоретически, могли бы 
стать клиентами таджикских аудиторских компаний. 
Но их руководство не знает местных аудиторов, в них 
не уверены, считают, что они не могут предоставить 
услуги высокого качества, т.к. современных техноло-
гий международного уровня аудита они не знают [14, 
с. 119-120]. Это относится, конечно, не только к опре-
деленным компаниям, а к большинству компаний Рес-
публики Таджикистан. Безусловно, у таджикских 
аудиторов есть свои технологии, но они пока не отве-
чают международным стандартам. Простой пример: 
национальные компании часто проигрывают в между-
народных тендерах по примитивной причине - форма 
подачи заявки не соответствует требованиям заказ-
чика. При этом само исследование вполне может отве-
чать всем нормам, но его оформление - нет, и это все 
перечеркивает. Вот и думаешь, почему бы Всемир-
ному банку, например, не провести семинар о соб-
ственных требованиях к оформлению заявки на уча-
стие, а тендере и не обучить методике работы аудито-
ров. 

Чтобы определить перспективы развития ауди-
торской деятельности на рынке Республики Таджики-
стан необходимо изучить ряд данных и показателей и 
провести соответствующий анализ по данной отрасли. 
Перспективное развитие аудиторской отрасли, по-
нашему, может предполагать признание и понимании 
необходимости аудиторской деятельности со стороны 
общества, как заказчиков, так и государства. 

Таким образом, в заключение следует отметить, 
что современная экономика неразрывно связано с раз-
витием рынка аудиторских услуг и организацией 
аудита в целом. Посредством аудита обеспечивается 
демократизация экономики и прозрачность финан-
сово-хозяйственной деятельности экономических 
субъектов. Аудиторские организации и индивидуаль-
ные аудиторы, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность интеллектуального характера, по-
степенно должны сформировать обособленную от-
расль экономики.  

Следовательно, мы считаем, что необходимость 
организации рынка аудиторских услуг в Таджики-
стане обусловлено следующими основными факто-
рами: 

-  перспектив принятия международных стан-
дартов финансовой отчетности и аудита (МСФО, 
МСА и КК); 

- принятие Закона Республики Таджикистан 
«Об аудиторской деятельности» и установление обя-
зательности аудиторского подтверждения финансо-
вых отчетов экономических субъектов; 

- обеспечение прозрачности финансовых отче-
тов экономических субъектов, содействующее про-
цессу интеграции экономики страны в международное 
сообщество; 

- аудиторское заключение по финансовым от-
четам экономических субъектов, представляемое 
аудиторами, является основой для привлечения ино-
странных инвестиций в экономику страны и высту-
пает гарантом роста внутреннего инвестирования в 
стране; 

- услуги, оказываемые аудиторами, способ-
ствуют принятию оптимальных и эффективных 
управленческих решений и обойдутся хозяйствую-
щим субъектам гораздо дешевле, нежели содержание 
большого количества штатных работников; 

- повсеместное внедрение аудиторской дея-
тельности и ее развитие в стране обеспечивает увели-
чение объема валового внутреннего продукта, повы-
шение уровня обслуживания и появление реальной 
конкуренции между экономическими субъектами; 

- аудиторское предпринимательство содей-
ствует развитию институтов биржевого дела, фондо-
вых рынков, страхования и независимых оценщиков, 
рынка капитала, акционерных обществ и частных 
предприятий, что будет способствовать улучшению 
экономического климата в стране; 

- развитие аудиторского бизнеса сокращает 
расходы, направляемые для содержания органов госу-
дарственного финансового контроля и обеспечивает 
правильность ведения бухгалтерского учета и состав-
ления финансовых отчетов; 

- аудиторский бизнес, становясь одним из важ-
нейших сегментов рынка услуг, выступает как допол-
нительный источник пополнения государственного 
бюджета; 

- становление и укрепление отечественной 
школы аудита позволяет обеспечивать хозяйствую-
щих субъектов качественным и дешевым обслужива-
нием, так как услуги зарубежных аудиторов обходятся 
ныне отечественным предприятиям очень дорого, и от 
деятельности иностранных аудиторов в государствен-
ный бюджет и внебюджетные фонды средства посту-
пают незначительно. Отсюда, создание аудиторской 
инфраструктуры способствует не только укреплению 
хозяйственного механизма рынка, но и повышению 
благосостояния экономических субъектов. 

Совершенно очевидно, что современное состоя-
ние рынка аудиторских услуг в Республике Таджики-
стан не удовлетворяет требованиям и условиям фор-
мирующейся цифровой экономики, о чем свидетель-
ствуют следующие доводы: 

- превалирующая роль государства в эконо-
мике и слабая общественная потребность в услугах не-
зависимых аудиторов; 

- отсутствие юридических гарантий аудита; 
- отсутствие общественной поддержки отече-

ственного аудита; 
- низкий уровень профессионализма предста-

вителей профессии; 
- организация аудита со стороны и по инициа-

тиве правительства, не обеспечивающее должное его 
становление; 

- отсутствие четко налаженного механизма ре-
гулирования рынка аудиторских услуг; 

- низкое степень инвестиционной привлека-
тельности страны, наличие внешнего долга, неэффек-
тивное использование средств, полученных из внеш-
них и внутренних источников; 

- отсутствие цивилизованных доверительных 
взаимоотношений между хозяйствующими субъек-
тами и аудиторскими фирмами; 

- отсутствие эффективного механизма подго-
товки и переподготовки аудиторских кадров и слабая 
обеспеченность аудиторских организаций высокопро-
фессиональными кадрами; 

- отсутствие независимости и гарантии право-
вого статуса аудиторов и их мало защищенность от 
криминальных структур; 
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- использование устаревших методов и прие-
мов осуществления контрольных процедур; 

- отсутствие института государственного 
аудита, реально соответствующей новым условиям по 
своему функциональному назначению; 

- отсутствие эффективной системы санкций в 
отношении недобросовестных аудиторов; 

- отсутствие системы обязательного страхова-
ния аудиторской ответственности; 

- неучастие саморегулирующих организаций 
(СРО) в осуществлении контроля качества аудитор-
ских проверок. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходи-
мым: 

- формирование необходимых социально-эко-
номических, морально-психологических и матери-
ально-технических условий для совершенствования и 
развития независимого аудита; 

- коренное реформирование системы бухгал-
терского учета и ее приведение в соответствии с меж-
дународными стандартами; 

- государственная поддержка, заключающе-
гося в умеренном вмешательстве в деятельность ауди-
торских и консалтинговых структур, предоставление 
налоговых льгот субъектам аудиторского предприни-
мательства; 

- пересмотр и совершенствование механизма 
лицензирования аудиторов; 

- совершенствование нормативно-правовой 
базы аудиторской деятельности, приведение ее в соот-
ветствие с общепринятыми международными стан-
дартами и правилами; 

- определение конкретной саморегулирующей 
организации (СРО) и законодательная передача ей 
функции координирования, аттестации и регулирова-
ния аудиторской деятельности; 

- определение государственной политики в от-
ношении выбора наиболее подходящей схемы органи-
зации аудиторской инфраструктуры рынка в респуб-
лике; 

- законодательное закрепление обязательности 
аудиторских проверок в отношении конкретных хо-
зяйствующих субъектов; 

- создание целостной обособленной аудитор-
ской инфраструктуры рынка; 

- разработка и принятие нормативно-инструк-
тивных актов, определяющих основные положения 
осуществления аудиторской практики; 

- обеспечение полной автономии и независи-
мости аудита от государства и третьих лиц; 

- проведение общегосударственной массовой 
компании по оповещению общества о роли и функ-
циях аудиторов, значение аудиторского заключения; 

- законодательное разграничение сфер дей-
ствий и функций государственных органов финансо-
вого контроля и аудиторскими структурами; 

- изучение, экспрементальное применение 
международных стандартов в условиях нашей страны 
и с учетом национальных особенностей, разработка 
национальных стандартов аудита; 

- законодательное обеспечение предотвраще-
ния экспансии рынка аудиторских услуг со стороны 
зарубежных аудиторов. 

В итоге можно сделать вывод, что аудиторская 
деятельность в нашей стране, находится в настоящее 
время на этапе становления и направление ее развития 
будет зависеть не только от государства, но и от самих 
участников процесса аудита, насколько грамотно и 

быстро будут решаться проблемы, связанные с ауди-
торской деятельностью, будет напрямую зависеть эко-
номики страны в целом. 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Summary. The research subject is confectionary enterprises investment attraction evaluation in Ukraine as a re-
quired prerequisite of the further increase of their competitiveness level. 

One of the most burning issues is detection and identification of factors influencing the investment attraction and 
selection of its evaluation and optimization method. A review of modern Ukrainian methods and foreign evaluation 
methods of investment attraction of business entities is conducted. 

The main characteristics of investment attraction evaluation method are defined by the indexes (IAE–1, IAE–2, 
IAE–3). According to this methodology the investment targets are the following: 1) investment with a view to receive a 
profit from financial and operational activities (IAE–1); 2) with the purpose of the investment object further sale (IAE–
2); 3) with the purpose of vertical or horizontal business integration (IAE–3). 

On the grounds of the conducted calculations it should be stated that the researched six confectionary enterprises 
occupy the leading market positions and were not investment attractive during 2013-2017 from all the evaluation posi-
tions according to IAE-1, IAE-2, IAE-3 indexes. 

Анотація. Об’єктом дослідження є інвестиційна привабливість підприємств кондитерської промисловості 
України як необхідна передумова подальшого підвищення рівня їх конкурентоспроможності. Одним з найбільш 
проблемних місць є виявлення та ідентифікація факторів, що впливають на інвестиційну привабливість, та вибір 
методу її оцінки та оптимізації. Проведено огляд існуючих сучасних вітчизняних методів та зарубіжних спосо-
бів оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів підприємницької діяльності. Визначено основні характерис-
тики методу оцінки інвестиційної привабливості за допомогою індексів (IAE–1, IAE–2, IAE–3). Цілями інвесту-
вання за такою методикою є: 1) інвестування з точки зору отримання доходів від фінансово-господарської дія-
льності (IAE–1); 2) з метою подальшого продажу об`єкта інвестування (IAE–2); 3) з метою вертикальної або 
горизонтальної інтеграції бізнесу (IAE–3). На підставі здійснених розрахунків слід констатувати, що на цей час 
шість досліджуваних кондитерських підприємств, що займають лідируючі позиції на ринку виробництва кон-
дитерських виробів, не є інвестиційно привабливими протягом 2013-2017 років з усіх позиції оцінки за індек-
сами IAE-1, IAE-2, IAE-3. 

Key words: investments, investment attraction, index, confectionary enterprise, food industry. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, індекс, кондитерські підприємства, харчова про-

мисловість. Формул: 15; рис.: 1, табл.: 2, бібл.: 10 
 
Постановка проблеми. З метою залучення зов-

нішніх інвестиційних ресурсів підприємство повинно 
відповідати ряду характеристик, які відображають 
внутрішні та зовнішні особливості його діяльності. Ці 
характеристики варто розуміти як сукупність факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовищ, що являють 
собою інвестиційну привабливість підприємства [1]. 
У процесі оцінки інвестиційної привабливості необхі-
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дно дати відповідь на питання куди, коли і скільки ре-
сурсів може спрямувати інвестор у процесі здійснення 
інвестицій [2]. 

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств 
передбачає: здійснення аналізу фінансово-господар-
ського стану; визначення факторів, що впливають на 
інвестиційну привабливість; застосування оптималь-
ного методу визначення інвестиційної привабливість, 
якій максимально ураховує специфіку діяльності, 
його потенціал та відповідає цілям інвестування.  

В управлінському аспекті інвестиційну приваб-
ливість підприємства доцільно розглядати як систему 
фінансових, економічних та інших відносин, що вини-
кають у процесі забезпечення ефективного розвитку 
підприємства і задоволення вимог потенційних інвес-
торів [3, 51].  

Методики оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства, напрями і методики її аналізу залежать 
від мети оцінки, що обумовлена в першу чергу цілями, 
які поставив перед собою інвестор. Комплексна оці-
нка інвестиційної привабливості повинна проводи-
тись, виходячи з інтересів як самого підприємства, так 
й окремих інвесторів, які зацікавлені в ефективності 
вкладення коштів, та чітко визначати ступінь корис-
ності реалізації проектів для всіх учасників процесу 
інвестування. Автором роботи [6, 142-143] пропону-
ється всі розроблені методики оцінки інвестиційної ді-
яльності умовно поділити на дві групи: 1) методи рей-
тингової оцінки підприємства на основі даних фінан-
сової звітності підприємств; 2) інтегральна оцінка 
інвестиційної привабливості затверджена наказом з 
питань запобігання банкрутству підприємства. 
Остання методика є застарілою і потребує оновлення. 
Для оцінки інвестиційної привабливості не слід зупи-
нятися на одному методі оцінки, так як якісне оціню-
вання потребує врахування розширеної кількості кри-
теріїв та підходів, які в комплексі дають змогу об'єк-
тивно визначити ступінь інвестиційної привабливості 
підприємства на перспективу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-
номічній літературі проблеми сутності й аналізу осно-
вних підходів до оцінки інвестиційної привабливості 
висвітлено в цілому ряді робіт. Теоретичні питання 
визначення і дослідження інвестиційної привабливо-
сті підприємств промисловості розглядаються у робо-
тах таких вітчизняних вчених: Вахович І.М, Гаври-
лова Н.В., Горник В.Г., Коробков Д.В., Короткова 
О.В., Косенко О. П., Крамаренко К.М., Кузьменко О. 
В., Михайлова Л.І., Овчаренко Т.С., Олександренко 
І.В., Рзаєв Г.І., Ситник О.В., Щербатенко І. та інші.  

Багато уваги визначенню рівня інвестиційної 
привабливості приділяють закордонні вчені. Так, за 

допомогою факторного аналізу авторами статті [7] за-
пропоновано інструменти вимірювання акціонерного 
капіталу з точки зору інвестиційної привабливості 
суб’єкта господарювання. На прикладі сектора харчо-
вих технологій Румунії у роботі [8] автором пропону-
ється оцінка іноземних інвестицій та висвітлюються 
основні моменти інвестиційної привабливості підпри-
ємств для іноземних інвестицій. Використовуючи 
комплексний підхід у дослідженні [9], його автори 
здійснюють кількісну оцінку компонентів інновацій-
ної стратегії суб’єкта господарювання, що дозволило 
їм зробити висновки щодо її інвестиційної привабли-
вості. 

Мета дослідження: наукове обґрунтування не-
обхідності постійного моніторингу рівня інвестицій-
ної привабливості кондитерських підприємств з ме-
тою подальшого підвищення їх рівня конкурентоспро-
можності. 

Теоретично-методологічною основою статті є 
фундаментальні положення фінансової науки у сфері 
оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Під 
час виконання дослідження застосовано наступні зага-
льнонаукові та спеціальні методи: аналізу та синтезу, 
аналогій, узагальнення та порівняння, декомпозиції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
вестиційна привабливість підприємств харчової галузі 
характеризується впливом на його поточний стан і пе-
рспективи розвитку великої кількості різноманітних 
факторів. Оскільки в остаточному підсумку їх вплив 
виявляється на результатах фінансово-господарської 
діяльності, то доцільно в базі індексів, що характери-
зують інвестиційну привабливість підприємства з по-
зиції різних цілей інвестування, ураховувати значення 
фінансових коефіцієнтів [2].  

У табл. 1 подано розрахункові бази для індексу 
IAE, що пропонує автор джерела [4], та які характери-
зують інвестиційну привабливість підприємства. Най-
поширенішою є оцінка інвестиційної привабливості 
підприємства, згідно якої ключовім фактором явля-
ються особливості інвестора та цілі інвестиційної дія-
льності [5, 146]. Цілі інвестування за такою методи-
кою передбачають [4]:  

1) інвестування з точки зору отримання доходів 
від фінансово-господарської діяльності (IAE-1);  

2) з метою подальшого продажу об`єкта інвесту-
вання (IAE-2);  

3) з метою вертикальної або горизонтальної інте-
грації бізнесу (IAE-3).  

Для розрахунку таких індексів слід враховувати 
безліч важливих показників, які б відображали різні 
аспекти діяльності підприємства, для його майбут-
нього і привабливих для інвесторів [3, 51]. 

  



64 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #5(45), 2019  

 

Таблиця №1 
Вибір розрахункової бази індексу інвестиційної привабливості підприємства 

База індексу 
Ціль інвестування 

IAE–1 IAE–2 IAE–3 

Показник 1 
Коефіцієнт (Сi) Ра РВПР Ра 

Вагова частка (Wi) 0,3 0,2 0,2 

Показник 2 
Коефіцієнт (Сi) Рвк РВВ РВВ 

Вагова частка (Wi) 0,3 0,2 0,2 

Показник 3 
Коефіцієнт (Сi) Кзаб Кзоз Кзоз 

Вагова частка (Wi) 0,1 0,3 0,3 

Показник 4 
Коефіцієнт (Сi) КР Z Кпл 

Вагова частка (Wi) 0,1 0,2 0,1 

Показник 5 
Коефіцієнт (Сi) КБівера КА Кфз 

Вагова частка (Wi) 0,2 0,1 0,2 

Аналіз отриманих значень ін-
дексу 

Критичний інтервал 0<IAE<20 0<IAE<20 0<IAE<20 

Мінімальний інтер-
вал 

20<IAЕ<40 20<IAE<40 20<IAE<40 

Задовільний інтер-
вал 

40<IAE<60 40< IAE<60 40<IAE<60 

Добрий інтервал 60<IAE<80 60<IAE<80 60<IAE<80 

Найкращий інтервал 80<IAE<100 80<IAE<100 80 80<IAE<100 

Скорочення: Ра – рентабельність активів; Рвк – рентабельність власного капіталу; Кзаб – коефіцієнт забез-
печення; КР – коефіцієнт фінансового ризику; РВПР – валова рентабельність продажів; РВВ – валова рента-
бельність виробництва, Кзоз – коефіцієнт зносу основних засобів; Z – коефіцієнт Z-Альтмана; КА – коефіцієнт 
фінансової автономії; Кпл – коефіцієнт покриття; Кфз – коефіцієнт фінансової залежності. 
Джерело: [4] 

 
У роботі проаналізовано інвестиційну привабли-

вість шести кондитерських підприємств України за їх 
фінансовою звітністю [10]: ПрАТ “Вінницька конди-
терська фабрика”, ПрАТ “Кременчуцька кондитер-
ська фабрика “Рошен”, ПрАТ “Монделіс Україна”, 
ПрАТ “Домінік”, ПАТ Львівська кондитерська фаб-
рика «Світоч», ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика». 
Досліджувані підприємства займають лідируючі пози-
ції на ринку виробництва кондитерських виробів Ук-
раїні і є, начебто, достатньо конкурентоспроможними, 

та, імовірно, інвестиційно привабливими. Перевіримо 
таку гіпотезу за допомогою існуючих методів аналізу 
рівня інвестиційної привабливості.  

Результати застосування запропонованої авто-
ром [4] методики (табл. 1) до досліджуваних підпри-
ємств відображено у табл. 2. Наочно динаміку рівня 
інвестиційної привабливості досліджуваних підпри-
ємств за 2013–2017 рр. можна прослідити на рис. 1.  
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Таблиця №2 
Оцінка інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств, % 

Назва підприємства Індекс  2013 2014 2015 2016 2017 

«Вінницька кондитерська фабрика» 

IAE-1 5,24 1,28 0,98 0,14 0,15 

IAE-2 16,78 14,59 10,73 6,75 8,95 

IAE-3 10,64 8,45 2,42 1,93 1,87 

«Кременчуцька кондитерська фабрика» 

IAE-1 0,63 2,62 1,19 0,04 0,31 

IAE-2 5,19 3,31 4,80 4,11 3,81 

IAE-3 2,59 0,87 2,74 2,05 2,14 

ПАТ «Домінік» 

IAE-1 1,61 4,80 9,11 8,88 7,30 

IAE-2 10,92 12,61 12,36 12,11 12,43 

IAE-3 5,15 5,68 7,17 7,80 7,28 

ПАТ «Монделіс Україна» 

IAE-1 17,75 7,96 4,42 1,75 7,30 

IAE-2 22,67 19,19 17,64 13,31 13,63 

IAE-3 12,02 5,50 3,15 1,40 5,09 

«Львівська кондитерська фабрика Світоч» 

IAE-1 4,97 1,71 15,66 16,27 9,21 

IAE-2 3,07 2,55 1,98 2,38 3,09 

IAE-3 3,67 0,48 10,97 6,20 2,95 

«Харківська бісквітна фабрика» 

IAE-1 4,48 13,85 13,25 8,45 9,00 

IAE-2 4,71 4,38 3,42 4,25 3,54 

IAE-3 1,62 0,76 1,18 0,18 0,00 

Джерело: розраховано автором на основі [4], [10] 
 
Динаміка індексу IAE-1 по всім підприємства знаходиться в критичному інтервалі протягом п`яти дослі-

джуваних років і має негативну тенденцію на підприємствах «Вінницька кондитерська фабрика», «Кременчу-
цька кондитерська фабрика» та «Львівська кондитерська фабрика Світоч». Отже з точки зору отриманих доходів 
від фінансово–господарської діяльності, недоцільно здійснювати інвестиції у досліджувані підприємства.  

 

 
Рис. 1. Динаміка значень індексів IAE-1, IAE-2 та IAE-3 за 2013-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі розрахунків з [4], [10] 
Значення індексу IAE–2, розрахованого з позиції 

вертикальної або горизонтальної інтеграції існуючого 
бізнесу також належать до критичних інтервалів по 
всім досліджуваним підприємствам, крім ПАТ «Мон-
деліс Україна» у 2013 році (22,67), проте у подальших 
роках ми спостерігаємо негативну тенденцію цього 
показника. Динаміка індексу IAE–3, розрахованого з 
позиції одержання доходу від придбання підприємс-
тва та подальшого його перепродажу за період з 2013–
2017 рр., належить до критичного інтервалу. Незначна 

позитивна динаміка спостерігається по підприємствам 
ПАТ «Домінік» та ПАТ «Монделіс Україна». На підс-
таві отриманих значень слід констатувати, що на да-
ний момент часу досліджувані кондитерські підпри-
ємства не можуть бути привабливими з позиції прид-
бання та подальшого перепродажу існуючого бізнесу. 

Висновки з дослідження та перспективи. За-
стосований метод визначення інвестиційної приваб-
ливості дозволяє зробити висновок про те, що крупні 
досліджувані кондитерські підприємства, незважаючи 
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на прибуткову діяльність, є недостатньо інвестиційно 
привабливими. Недоліком використаного методу є те, 
що він, базуючись на аналізі фінансових коефіцієнтів 
підприємства, носить ретроспективний характер, в 
той час як інвесторів цікавлять результати майбутньої 
діяльності. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
модифікації запропонованої методики оцінки інвести-
ційної привабливості специфіці підприємств харчової 
промисловості. 
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MODERN AUTOMATED SYSTEMS - A NEW LEVEL OF ACCOUNTING SERVICE 

 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприєм-

ствах України та порівнянню їх характеристик з метою підвищення ефективності діяльності підприємств. За-
значено актуальність та доцільність питання вибору і застосування автоматизованих систем бухгалтерського 
обліку в сучасних умовах господарювання. В статті розглянуті автоматизовані системи: 1С, Master-Бухгалтерія, 
Галактика, Парус та Інтелект-Сервіс–ІС-ПРО. Проаналізовано основні переваги та недоліки шляхом порівняння 
за визначеними критеріями, а також висвітлено проблему вибору найбільш функціональної програми для впро-
вадження на окремому підприємстві. Визначено важливість автоматизації бухгалтерського обліку, розглянуті 
наслідки запровадження автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах України. 

Summary. The article is devoted to the study of automated accounting systems at the enterprises of Ukraine and 
comparison of their characteristics with the aim of increasing the efficiency of enterprises. Was noted the relevance and 
appropriateness of the selection and use of automated accounting systems in modern conditions of managing. The article 
considers the following automated systems: 1C, Master-Accounting, Galaktika, Parus, and Intellect-Service–is-PRO. 
The authors analyzed their advantages and disadvantages by comparison according to certain criteria, and highlighted 
the problem of choosing the most functional programs for implementation at the individual facility. In addition, the 
article identifies the importance of automation of accounting, considered the consequences of the introduction of auto-
mated accounting systems at the enterprises of Ukraine. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, автоматизація, автоматизована система, 1С, Парус, Галактика, 
управлінські рішення. 

Keywords: accounting, automation, automated system, 1C, Parus, Galaktika, management decisions. 
 
Постановка проблеми. Провадження діяльності 

суб’єктами господарювання в сучасних ринкових 
умовах спонукає до постійного удосконалення ве-
дення облікової політики. Підприємства активно ви-
користовують автоматизовані системи. Великим по-
питом користуються різноманітні програмні продукти 
для автоматизації обліку. Їх розробка спрямована на 
універсальність для можливості легкого підлашту-
вання під певний вид підприємницької діяльності. 
Крім цього, популярності також отримали спеціалізо-
вані системи, які створюються лише для певної галузі. 
Це забезпечує максимально ефективне їх впрова-
дження. В умовах значного обсягу пропозиції автома-
тизованих систем бухгалтерського обліку менедж-
мент кожного підприємства постає перед вибором 
програмного продукту, який був би найбільш актуаль-
ним та доцільним, враховуючи специфіку діяльності 

конкретного підприємства. Дослідження автоматизо-
ваних систем бухгалтерського обліку та їх порівняння 
особливо актуальне на сьогоднішній день. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій: серед 
науковців, які досліджують питання інформаційних 
систем в бухгалтерському обліку можна виділити: 
М.М. Бенько [12], Ф.Ф. Бутинець [11], С.О. Власюк 
[1], Л.О. Терещенко [2], П.С. Клімушин [3] та інші. У 
роботах вони приділили значну увагу процесам обро-
бки та систематизації облікової інформації за допомо-
гою автоматизації. 

Невирішені раніше частини проблеми. Стрім-
кий рівень розвитку інформаційних технологій і про-
грамного забезпечення автоматизації облікових про-
цедур, що супроводжується процесами трансформації 
та гармонізації національної системи бухгалтерського 
обліку відповідно до стандартів міжнародної обліко-
вої практики, у своїй сукупності обумовлюють форму-
вання нових горизонтів проведення досліджень, серед 
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яких обґрунтування комплексного підходу для забез-
печення ефективного процесу автоматизації бухгал-
терського обліку підприємств з метою підвищення ре-
нтабельності та розвитку вітчизняних суб’єктів госпо-
дарювання у системі національної економіки. 

Мета дослідження полягає в дослідженні систем 
автоматизації бухгалтерського обліку на підприємст-
вах України, їх аналізі і порівнянні. Виявлення пере-
ваг і недоліків з метою більш повно задоволення пот-
реб користувачів та підвищення економічної, екологі-
чної та соціальної ефективності застосування 
автоматизованих систем. Визначення напрямків роз-
витку дозволить відповісти на питання, за рахунок 
яких заходів на етапах життєвого циклу автоматизова-
них систем можна досягти збільшення ефективності їх 
використання підприємствами. 

Виклад основного матеріалу. Автоматизація ді-
яльності підприємства – об’єктивний процес, який має 
охопити галузь у цілому, основою якого є створення 
високоорганізованого середовища, що має охоплю-
вати і об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, 

програмне забезпечення, інформаційні технології, ме-
режі, бази даних знань, інші засоби інформації. Це 
дасть змогу на якісно новому рівні проводити як по-
всякденну оперативну роботу, так і аналіз стану та пе-
рспектив діяльності в цілому, приймати науково-об-
ґрунтовані управлінські рішення. Сьогодні існують 
альтернативи автоматизованого ведення бухгалтер-
ського обліку на підприємстві. Кожна організація оби-
рає той варіант, який найбільше задовольнить потреби 
щодо обліку господарської діяльності. Причини, які 
спонукають підприємства вводити інформаційні сис-
теми, обумовлені прагненням збільшити продуктив-
ність щоденних робіт та усунути їх повторне вико-
нання, а також плануванням за рахунок прийняття ра-
ціональних та оптимальних рішень підвищити 
ефективність управління підприємством. 

Характеристику автоматизованих систем, що ви-
користовуються на підприємствах розвинутих країн, 
наведено в таблиці 1 [6].  

Таблиця №1 
Автоматизовані системи, що застосовуються на підприємствах розвинутих країн 

№ 
з/п 

Абревіатура 
Розшифровка мо-

вою оригіналу 
Переклад  Основні характеристики 

1 AIS 
Accounting 

information system 

Інформаційна сис-
тема бухгалтер-
ського обліку 

Програмні продукти, що забезпечують 
введення господарських операцій в базу 
даних з наступним розрахунком балансу 

та іншої звітності. 

2 APS 
Advanced Planning 

and Scheduling 

Розширене плану-
вання та диспетчи-

рування 

Продукти, що підтримують гнучке уп-
равління виробничими графіками та ви-

робничими завданнями. Завдання форму-
вання потреб вирішується в умовах обме-

жених потужностей. 

3 CRM 
Customer 

Relationship 
Management 

Системи взаємодії з 
покупцем 

Реалізують технологію управління зв’яз-
ками і взаємодією з клієнтами підприємс-
тва. Зазвичай включають прогнозування 
контрактів, їх контроль, підтримку об-

слуговування клієнтів, супровід процесів 
замовлень і продажів. 

4 CSRP 
Customer 

Synchronized 
Resource Planning 

Планування потреб 
в ресурсах, узго-

джене з покупцем 

Припускає наявність у системі можливо-
стей управління зовнішніми стосовно 

підприємства елементами виробничого 
ланцюжка. Метою виходу за межі підп-
риємства є управління повним циклом 
випуску продукції від проектування до 
гарантійного і сервісного після продаж-

ного обслуговування. 

5 DSS 
Decision Support 

System 

Системи забезпе-
чення прийняття рі-

шення 

Системи, що дозволяють проводити мо-
делювання наслідків управлінських рі-

шень 

6 ERP 

Enterprise Resource 
Planning 

(Enterprise- wide 
Resource Planning) 

Планування ресурсів 
підприємства 

Забезпечують виконання функцій обліку 
і контролю, причому не тільки для одно-
рідних і локально розташованих вироб-
ництв, але й для багатопрофільних підп-
риємств і корпорацій, що мають філії і 

підрозділи в різних містах і країнах 

7 MES 
Manufacturing 

Execution System 

Система управління 
виробництвом (тех-
нологічним проце-

сом) 

Дані МЕS-систем містять показники руху 
деталей на конвеєрі у реальному часі, а 

також інформацію про контроль якості й 
експлуатації. Використовуючи штрих-

коди або інші подібні засоби, підприємс-
тва відмовляються від ручної реєстрації 

технологічних операцій 

8 MIS 
Management 

Information System 
Управлінські інфор-

маційні системи 
Системи інформування керівників для 

прийняття оперативних рішень 

9 MRP 
Material 

Requirements 
Planning 

Планування потреб 
в матеріальних ресу-

рсах 

Планування придбання або виробництва 
всіх компонентів кінцевого продукту, 

проведення оцінки матеріальних запасів з 



 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #5(45), 2019 69 

 

врахуванням незавершеного виробництва 
і прогнозів по реалізації і можливим но-

вим замовленням 

10 MRP ІІ 
Manufacturing 

Resource Planning 

Планування потреб 
у виробничих ресур-

сах 

Поряд з функцією планування потреб в 
матеріалах системи MRP II включають 

ряд інших функцій (автоматизоване про-
ектування, управління технологічними 

процесами, імітаційне моделювання 
тощо) 

11 SCM 
Supply Chain 
Management 

Управління кана-
лами постачання 

Системи управління логістикою, що по-
єднують покупців і постачальників у ра-

мках єдиної структури обробки даних 

12 SEM 
Strategic Enterprise 

Management 
Стратегічне управ-

ління підприємством 
Системи для допомоги прийняття рішень 

вищим керівникам 

 
Сучасна автоматизована система обліку буду-

ється на основі новітніх засобів обчислювальної тех-
ніки та програмних продуктів автоматизації і повинна 
забезпечити [2]: 

- повне і своєчасне задоволення інформаційних 
потреб користувачів; 

- виконання контрольних та аудиторських за-
вдань з метою одержання необхідної інформації про 
наявні відхилення; 

- одержання комп’ютерних управлінських рі-
шень; 

- здійснення аналізу та прогнозування господар-
сько-фінансової діяльності підприємства. 

В цілому, впровадження бухгалтерських програм 
на підприємстві є ефективним лише за умови, що вона 
покращить якість ведення обліку. Схема руху інфор-
мації при застосуванні автоматизованої форми бухга-
лтерського обліку представлено на рисунку 1.

 
 

Рис. 1 Схема руху інформації при застосуванні автоматизованої форми бухгалтерського обліку 
 

Підприємства України на даний момент користу-
ються програмними продуктами чотирьох компаній: 
1С, Парус, Галактика, Інтелект-Сервіс. Зазначені ком-
панії постійно оновлюють і забезпечують максима-
льно раціональну роботу, пропонують комплекс з уні-
версальних та спеціалізованих програмних продуктів 
з метою успішного функціонування на ринку. Однак, 

не дивлячись на схожість мети використання цих про-
грамних продуктів, вони відрізняються між собою за 
можливостями: кількістю завдань, які розв’язуються, 
способами вирішення цих завдань, специфікою підп-
риємств, особливостями галузей, на які вони спрямо-
вані тощо. 
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Найбільш відомою та широко використовуваною 
є програма 1С. Вона є найпопулярнішим засобом ав-
томатизації обліку в організаціях усіх галузей та видів 
власності на території СНГ, а також в Балтії. Основна 
характеристика цієї програми, яка відрізняє її від ін-
ших – наявність єдиної технологічної платформи. 
Дана платформа надає можливість побудови нескінче-
ної кількості рішень. Саме така архітектура системи 
принесла їй популярність, оскільки забезпечує відкри-
тість прикладних рішень, високу функціональність та 
гнучкість, масштабує від одного користувача до клі-
єнт-серверних і територіально розподілених рішень, 
від найменших до великих організацій й бізнес-струк-
тур [13]. 

Технологічна платформа програми 1С склада-
ється з таких елементів: бухгалтерський облік, опера-
тивний облік і розрахунок. Дані елементи досить 
схожі в принципах функціонування, а також мають си-
льний взаємозв'язок між собою. Єдина відмінність 
між ними полягає у наявності специфічної складової 
для вирішення певного завдання з обробки облікової 
інформації. 

Призначення системи Парус полягає в роботі на 
малих підприємствах, які відносяться до широкого 
спектру галузей, серед них: виробництво, ЗМІ, торгі-
вля, громадське харчування, сфера послуг, реклама та 
ін. Дана система досить проста, однак є потужною по-
внофункціональною, що надає можливість автомати-
зувати бухгалтерський облік, складський облік, кадро-
вий облік, основні торговельні процеси, а також роз-
рахунок заробітної плати. 

На сьогодні прослідковується тенденція компанії 
Парус до розширення завдань, які можливо виконати 
за її допомогою. Вона створила технологію комплекс-
ного автоматизованого керування підприємством. 
Дана технологія почала вирішувати завдання операти-
вного й поточного планування, керувати дебіторсько-
кредиторською заборгованістю, фінансовими ресур-
сами підприємства та ін. 

Основними перевагами компанії Парус можна 
вважати її простоту в освоєнні, широкі функціональні 
можливості, а також її висока надійність, скорочення 

витрат на автоматизацію шляхом вибору оптимальної 
комплектації з можливістю її подальшого нарощу-
вання, можливість аналізу облікових даних та інфор-
мації в базі даних [4]. 

Необхідно зазначити, що програмні продукти 
компанії Парус здійснюють достойну конкуренцію 
аналогічним продуктам компанії 1С: відносна деше-
визна й простота реалізації. 

Ще однією, досить відомою системою, є система 
Галактика, особливість якої полягає у тому, що вона 
заснована на семи взаємозалежних контурах у системі 
керування підприємством. Ці контури орієнтуються 
на вирішення завдань, які стосуються всього управлі-
нського циклу. До даного циклу відносять [5]: плану-
вання, прогнозування, облік та контроль реалізації ви-
робничих планів. Об’єднання модулів в контури від-
бувається залежно від ресурсів, над якими 
здійснюється управлінська діяльність. А контури 
включені до автоматизованого виду діяльності. 

Четвертий програмний продукт представлений 
компанією Інтелект-Сервіс - ІС-ПРО, що призначений 
для автоматизації обліку та управління в різних галу-
зях. Авторами даного продукту є українські розроб-
ники, саме тому вона враховує всі сучасні законодавчі 
та економічні особливості держави. 

Управлінський облік має виробити рішення щодо 
розвитку бізнесу. Це відбувається на основі інформа-
ційної бази. В даному випадку управлінський облік 
схожий з системою Галактика. Вона так само забезпе-
чує планування виробництва та збуту, здійснює збір 
даних, проводить порівняння фактичних та планових 
показників. 

Характерною ознакою системи є надання можли-
вості ведення обліку від будь-якої кількості юридич-
них підприємств, які незалежні одне від одного. Крім 
того є можливість створення окремого довідника сис-
теми, який буде загальним для декількох підприємств, 
які вибере користувач. 

Проаналізувавши і порівнявши зазначені вище 
програмні продукти, можна визначити їх спільні риси, 
а також деякі відмінності (табл. 2). 

Таблиця №2 
Порівняльна характеристика систем автоматизації обліку на підприємствах 

Продукт 1С Підприємство Галактика Парус ІС-ПРО 

Архітектура 
Технологічна плат-

форма 
Модульна Модульна 

Моду-
льна 

Захист інформації так так так так 

Можливість доопрацювання під конкретне під-
приємство 

так так так так 

Можливість ведення декількох підприємств 
одночасно 

так так так так 

Підлаштування до законодавства так так так так 

Фінансовий контур так так так так 

Бухгалтерський контур так так так так 

Контур логістики так так так так 

Контур управління персоналом так так так так 

Контур керування виробництвом так так так так 

Забезпечення електронного документообігу ні так так так 

Наявність типових документів так так так так 

Можливість створення нових документів так так ні так 

Можливість ведення обліку оподаткування без 
додаткового налаштування 

так так ні так 

Складність освоєння так ні ні ні 

Проблеми з переносом інформації з однієї бази 
даних до іншої 

так ні ні ні 

Таблиця створена авторами на основі джерел: [4, 6-10] 
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Інформаційне програмне забезпечення займає 
провідну позицію у системі бухгалтерського обліку. 
Будь-яка з вищезазначених систем повинна забезпечу-
вати адміністрацію достовірною інформацією для ана-
лізу, правильної оцінки і контролю за діяльністю ком-
панії. Наявність внутрішнього контролю на підприєм-
стві забезпечить зниження ризиків пов’язаних з його 
діяльністю, а вдало підібране програмне забезпечення 
бухгалтерського обліку гарантує підприємству макси-
мально ефективні управлінські рішення та систему бу-
хгалтерського обліку. 

Нещодавно на ринку бухгалтерських програм 
з’явилася Master: Бухгалтерія – програма, яка розроб-
лена українською компанією для українського ринку 
та містить весь необхідний бухгалтеру функціонал. 

 MASTER: Бухгалтерія має не найнижчу, але да-
леко й не найвищу ціну. Водночас вона автоматизує і 
збирає усі напрями обліку на підприємстві в єдину си-
стему. Це забезпечує неабияку економію трудових ре-
сурсів, що робить програму вигіднішою для підприєм-
ства у будь-якому разі. 

Програма MASTER: Бухгалтерія дозволяє ство-
рювати необмежену кількість об’єктів обліку. Під 
об’єктом обліку мається на увазі окремі суб’єкти гос-
подарювання. У разі придбання однієї ліцензії ство-
рюються в системі об’єкти обліку, налаштовуються 
для них параметри обліку, зазначаються в обліковій 
політиці, і ведеться облік щодо кожного об’єкта, вико-
ристовуючи єдині довідники, що скорочує час для ве-
дення довідників. Можливість створювати необме-
жену кількість об’єктів обліку в програмі важлива і 
для ведення управлінського обліку. І звісно, це зручно 
для бухгалтерів, які займаються бухгалтерським 
аутсорсингом. 

Програма MASTER: Бухгалтерія дозволяє вести 
бухгалтерський, податковий та управлінський облік в 
єдиній базі на підставі єдиних первинних документів. 
Функціонал програми розроблено відповідно до наці-
ональних стандартів бухгалтерського обліку, Подат-
кового кодексу та інших нормативно-правових доку-
ментів, що регламентують облікові питання в Україні. 
У програмі враховано всі законодавчі нюанси, вне-
сено всі стандартні форми звітності, що дозволяє ко-
ристувачеві автоматизувати більшу частину роботи.  

Усі звіти, які формуються в програмі MASTER: 
Бухгалтерія, вивантажуються в XML-форматі та імпо-
ртуються в програми, що підтримують цей формат. Це 
не лише програма M.E.Doc, але й Соната, Арт-звіт 
Плюс, Тахser тощо. Підписання і відправлення звітів 
здійснюється з цих програм. Безпосередньо відпра-
вити звіт з програми MASTER: Бухгалтерія можливо-
сті поки що немає. Такий функціонал знаходиться у 
процесі розробки. 

Одна з головних переваг MASTER: Бухгалтерії 
— поєднання усіх напрямів обліку в одній програмі. 
Це означає, що для усіх даних в усіх модулях існує 
єдина інформаційна база, що водночас гарантує ціліс-
ність інформації. Усі модулі програми є інтегрова-
ними в єдину систему за налаштуванням, і потреба в 
передачі будь-яких даних відсутня. Таким чином, си-
стему захищено від помилок, втрати важливої інфор-
мації та впливу людського фактора. 

Висновки і перспективи. Отже, в результаті до-
слідження проведено аналіз автоматизованих систем 
бухгалтерського обліку і складено їх порівняльну ха-
рактеристику. Основною характеристикою програми 
1С, що відрізняє її від інших, є наявність єдиної тех-
нологічної платформи, що надає можливість побудови 
нескінченої кількості рішень, і складається з таких 

елементів: бухгалтерський облік, оперативний облік і 
розрахунок. В основі систем Парус, Галактика та Інте-
лект-Сервіс–ІС-ПРО лежить модульний принцип, 
який є достойним конкурентом технологічній платфо-
рмі програми 1С, але має певні характеристики, які по-
требують доопрацювання: можливість створення но-
вих документів, рівень складності освоєння, проблеми 
з переносом інформації з однієї бази даних до іншої і 
т.д. 

Таким чином, автоматизація бухгалтерського об-
ліку на сучасному етапі займає провідні позиції серед 
завдань на підприємствах. Важливість даного процесу 
обумовлюється підвищенням продуктивності праці 
бухгалтерів, зменшенням витрат часу на отримання 
потрібної інформації, наданням більш точної та досто-
вірної інформації. Внаслідок запровадження 
комп’ютерних систем підприємство отримує автома-
тизований облік, а також вирішення кадрових, фінан-
сових та організаційних задач, які ставило собі за 
мету. Автоматизація обліку підвищить ефективність 
діяльності підприємства та надасть можливість еконо-
мити кошти і час. Але найголовнішим є те, що вона 
забезпечить своєчасність прийняття управлінських рі-
шень. 

Впровадження існуючих автоматизованих сис-
тем управління і планування ресурсів на сучасних ук-
раїнських підприємствах за рахунок великої кількості 
їх переваг у порівнянні з незначною кількістю недолі-
ків дозволить оптимізувати економічні процеси ве-
дення обліку матеріально-виробничих ресурсів та їх 
забезпечення. Проведене наукове дослідження авто-
матизованих систем управління ресурсами дозволяє 
обґрунтувати певні висновки для подальшого застосу-
вання цих систем на підприємствах українського ри-
нку, а саме: – автоматизовані інформаційні технології 
значно прискорять ведення обліку усіх ресурсів підп-
риємства, – підвищать якість проведення оператив-
ного та поточного контролю діяльності, а також пов-
ного аудиту, – покращать гнучкість і адаптованість до 
змін зовнішньої кон’юнктури, – забезпечать більш ви-
соку конкурентоспроможність продукції чи послуг на 
українських ринках.  
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАЖДЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО 

ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Summary: A view on the problems and perspectives of introducing inflation targeting in Ukraine at the present 
stage as well as the correlation of inflation with real indicators of the economy and a set of measures to improve it both 
from a monetary and non-monetary point of view was offered. The problems of introducing inflation targeting in the 
context of the necessary prerequisites for the introduction of this regime, the existing macroeconomic realities in Ukraine 
and the potential consequences of introducing this regime were solved by the authors. 

Анотація: У цьому дослідженні запропоновано погляд на проблеми та перспективи запровадження інфля-
ційного таргетування в Україні на сучасному етапі, а також зв'язок інфляції з реальними індикаторами економіки 
і сукупність заходів щодо її оздоровлення як з монетарної так і не монетарної точки зору. Проблеми впрова-
дження інфляційного таргетування в контексті необхідних передумов до впровадження цього режиму, існуючі 
макроекономічні реалії в Україні та потенційні наслідки при введенні даного режиму були вирішені авторами.  
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Постановка проблеми. Інфляція як макроеконо-

мічне явище потребує постійного спостереження та 
регулювання, оскільки присутнє в економічному 
житті кожної країни та спричиняє суттєвий вплив на 
процеси, що відбуваються в реальному секторі еконо-
міки. В сучасних умовах наявності галопуючої інфля-
ції в Україні, коли за три квартали 2017 року ІСЦ по-
казав зростання на 60,9% в річному виразі, суспільс-
тво чекає від НБУ та уряду суттєвих дій щодо 
урегулювання ситуації. Національним банком на 2018 
рік було заплановано почати введення такого монета-
рного режиму як інфляційне таргетування.  

Дослідження питання впровадження чи не впро-
вадження інфляційного таргетування в Україні на су-
часному етапі є надзвичайно актуальним, в силу того, 
що згідно плану Національного банку України поча-
ток його впровадження припадає на 2017-2018 роки. 
Наразі Україна перебуває в такій макроекономічній 
ситуації, яка потребує виваженої політики, сформова-
ної на довгострокову перспективу і незмінну протягом 
встановленого періоду. Адже часта зміна політик, 

притаманна особливостям України, зазвичай не дозво-
ляє досягнути поставлених цілей, а лише погіршує си-
туацію. У системі заходів монетарної політики є пев-
ний часовий лаг, саме тому дуже важливо проводити 
обрану стратегію до досягнення результатів. У зв’язку 
з тим, що потрібно обрати єдину політику на довго-
строкову перспективу та притримуватись її незмінно 
протягом встановленого періоду, а також, враховуючи 
складну економічну ситуацію, що потребує оздоров-
чих заходів, необхідно виважено затвердити саме ту 
політику, яка зможе бути об’єктивно ефективною та 
усунути проблемні чинники впливу на систему, що і 
формують ті наслідки, які ми можемо наразі спостері-
гати. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ін-
фляційне таргетування як специфічний монетарний 
режим з’явився лише у 1990х роках минулого сто-
ліття, проте існує вже великий доробок наукових 
праць з цього питання. Серед зарубіжних вчених виді-
ляють: Бена Бернанке та Фредеріка Мишкіна, їхня спі-
льна наукова праця «Inflation Targeting: Lessons from 
the International Experience» спрямована на проблеми 

http://www.intelserv.com/rus/images/stories/ISPRO2012.pdf
http://www.intelserv.com/rus/images/stories/ISPRO2012.pdf
http://erp.galaktika.ru/solutions/erp/index.php
http://www.erp-online.ru/software/galaktika
http://www.erp-online.ru/software/galaktika
http://v8.1c.ru/
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застосування цього режиму саме у перехідних еконо-
міках. 

В останні роки, після проголошення курсу НБУ 
на поступовий перехід до інфляційного таргетування 
зросла цікавість українських науковців до дослі-
дження цього питання, йому приділяли увагу такі 
вчені: О.Дзюблюк, Т.Унковська, С.Кораблін, М.Джус, 
М.Савлук, С.Буковинський та багато інших. На даний 
момент більшість праць спрямовані на розробку моне-
тарних стратегій для Національного банку, де розгля-
даються проблемні питання застосування режиму ін-
фляційного таргетування в сучасних макроекономіч-
них умовах України. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У дослідженні запропоновано погляд 
на проблеми та перспективи запровадження інфляцій-
ного таргетування в Україні на сучасному етапі, а та-
кож зв'язок інфляції з реальними індикаторами еконо-
міки і сукупність заходів щодо її оздоровлення як з мо-
нетарної так і не монетарної точки зору. Лише 
консолідована політика уряду та центрального банку, 
затверджена на довгострокову перспективу, може 
дати успішні плоди, які націлені на покращення бла-
гополуччя українського господарства та українського 
народу. 

Мета статті. Вирішити проблеми впровадження 
інфляційного таргетування в контексті необхідних пе-
редумов до впровадження цього режиму, існуючих 
макроекономічних реалій в Україні та потенційних на-
слідків при введенні даного режиму. При проведені 
даного дослідження були використані наступні ме-
тоди: економіко-математичного моделювання; науко-
вої абстракції; фундаментальний та функціональний 
аналіз. 

Виклад основного матеріалу. Інфляційне тарге-
тування - монетарний режим, який передбачає відпо-
відальність центрального банку за дотримання прого-
лошеного значення офіційного показника інфляції (та-
ргету) протягом визначеного періоду часу. 
Відповідальність центрального банку обумовлена мо-
жливістю використання усього переліку інструментів 
монетарної політики, у випадку загрози недотримання 
визначеного значення таргету. Інфляційне таргету-
вання характеризується публічним проголошенням 
офіційної кількісної цілі щодо рівня інфляції (або його 
інтервалу) на середньострокову перспективу та діями 
центрального банку, спрямованими на приведення іс-
нуючої інфляції до її цільового показника за допомо-
гою процентної ставки та інших інструментів монета-
рної політики [1]. 

Умови впровадження інфляційного таргетування 
[2, 66-82]: 

- Збалансованість державних фінансів; 
- Прозорість ціноутворення на внутрішньому 

ринку і забезпечення повної лібералізації цін; 
- Інституційна незалежність центрального ба-

нку, відсутність будь-якого бюджетного чи політич-
ного тиску на нього, що увійшов би у протиріччя з ці-
льовими орієнтирами інфляції; 

- Використання широкого спектра інформації і 
методів моделювання та прогнозування рівня і дина-
міки інфляції; 

- Мінімальний рівень доларизації економіки; 
- Розвиненість ринку капіталів, надійність бан-

ківської системи та стійкість фінансово-кредитної си-
стеми в цілому. 

Необхідно зазначити, що режим таргетування ін-
фляції часто підлягає критиці з боку окремих економі-

стів [11, с. 11-14]. Справа в тому, що інфляційні про-
цеси самі по собі не контролюються Центральними 
банками. У періоди економічних потрясінь (фінансова 
криза, зовнішні цінові шоки) немонетарні чинники на-
бувають більшого значення в динаміці інфляції, і ви-
користання інструментів, доступних для центральних 
банків в цих умовах, може виявитись недостатнім для 
досягнення запланованих параметрів. Цей недолік 
особливо важливий для країн, що розвиваються та пе-
рехідних економік. 

Таргетування інфляції неявно передбачає, що ЦБ 
зосереджуються на одній з макроекономічних цілей 
(інфляції) [11, с. 11-14], не приділяючи достатньо 
уваги динаміці інших показників (у першу чергу зай-
нятості та темпам зростання виробництва). Із співвід-
ношення, яке виражається кривою Філіпса-Фелпса ма-
ємо, що в короткостроковому періоді таргетування ін-
фляції веде до повільного та нестійкого темпу 
зростання виробництва, а в середньо- і довгостроко-
вому періодах – до великих коливань зайнятості та 
ВВП [3, c. 134-154]. 

До недоліків також відноситься те, що існує пев-
ний лаг між діями центральних банків та змінами тем-
пів зростання цін. Якщо в періоди стійкого зростання 
економіки це не має значення, то в умовах економіч-
них потрясінь (коли для держави ці дії є найбільш ва-
жливими) таргетування інфляції призводить до необ-
хідності вирішення центральними банками завдань мі-
жперіодної оптимізації з жорстко встановленими 
умовами, причому їм доводиться боротись з наслід-
ками своїх попередніх рішень [10, с. 18-76]. 

Д.е.н. Шаров О. зауважує: «…Щодо питання про 
формальне запровадження НБУ повноцінного тарге-
тування, то, на нашу думку, не варто йти за модою і 
приймати подібне рішення лише заради того, щоб по-
трапити в один перелік з успішними перехідними еко-
номіками…» [4, c. 15-17]. 

В Україні відсутні початкові передумови для ре-
зультативного впровадження інфляційного таргету-
вання, зокрема:  

1. Високий рівень відкритості економіки, яка 
чутлива до зовнішніх шоків і має великий ступінь до-
ларизації. Як показує практика, країни з такими озна-
ками мають зовсім інший характер грошової трансмі-
сії, основним елементом якого є обмінний курс [9, с. 
48-51]. 

2. Відсутня прозорість та гнучкість системи ці-
ноутворення в промисловому секторі економіки. Ціни 
на товари та послуги, а також заробітна плата коригу-
ються не у відповідності до макроекономічних змін, а 
за інших умов (перегляд цін конкурентами, тиск з боку 
монополістів, директивне встановлення цін держа-
вою). Тому монетарна влада не може впливати на ці-
нову стабільність ринковими методами, а саме – вико-
ристовувати процентну ставку як інструмент впливу 
на рівень цін. А так як саме процентна ставка виступає 
основним інструментом реалізації механізму режиму 
інфляційного таргетування – це ставить під суттєвий 
сумнів доцільність та можливість проведення подіб-
ної політики. 

3. Не працює повною мірою механізм передачі 
економіці сигналів від грошово-кредитної політики 
через канал процентної ставки (основний інструмент). 
Для того, щоб цей інструмент працював, необхідне іс-
нування повноцінного фондового ринку, що сьогодні 
в Україні практично відсутній, оскільки лише за його 
існування НБУ через процентну ставку може впливати 
на ліквідність грошово-кредитного ринку. 
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4. Проблема існування високих інфляційних 
очікувань і низької довіри населення до державних ін-
ститутів та провадженої ним політики.  

5. Висока ймовірність відхилення від прогноз-
них показників інфляції, оскільки її неможливо конт-
ролювати лише монетарними методами в розрізі при-
чин її виникнення. Тому під великим сумнівом реалі-
зація такої засади режиму інфляційного таргетування 
як обов’язковість досягнення цільових показників. 

6. Відсутність періоду дезінфляції, яка є необ-
хідною умовою встановлення в країні режиму інфля-
ційного таргетування. Тому перехід від темпу інфляції 
близького до 50% до 5% максимум може призвести до 
катастрофічних наслідків в економіці. Це може спри-
чинити суттєве скорочення платоспроможного попиту 
та демонетизацію ВВП ще суттєвішу, аніж вона є на 
цей момент. 

7. Незбалансованість державних фінансів та ни-
зька фактична незалежність центрального банку. Так 
як у державі є значний дефіцит бюджетних коштів, то 
може відбуватись покриття цього дефіциту і фінансу-
вання державного боргу шляхом емісії. 

8. Відсутність скоординованої державної фіска-
льної та монетарної політики (яка мала б формуватись 
шляхом паритетної участі у її розробці як уряду так і 
центрального банку) [8, 199-215]. 

9. Відсутність можливості до розроблення сере-
дньо- та довгострокової монетарної стратегії. Це 
пов’язано з тим, що строк призначення голови Цент-
рального банку є недостатнім для реалізації стратегії і 
є можливість зміни його достроково. Ці причини роб-
лять можливим політичний тиск на голову монетар-
ного органу, а також призводять до частої зміни век-
тору монетарної політики, у зв’язку з чим неможливе 
її ефективне проведення. 

10. І найголовніша – спричинення інфляції в Ук-
раїні не монетарними чинниками, а структурними 
диспропорціями і дисбалансами в економіці. 

Описані проблеми можна умовно поділити на дві 
категорії: перша – чому неможливо об’єктивно запро-
вадити інфляційне таргетування на сучасному етапі 
(проблеми 1-3,5,9); друга – чому даний режим спричи-
нить більше проблем аніж користі для економіки Ук-
раїни. 

Дискутуючи про можливість введення інфляцій-
ного таргетування, потрібно також визначатись з по-
казником, який таргетуватиме монетарний орган – ін-
декс споживчих цін чи дефлятор ВВП. Всі країни, що 
перейшли на режим таргетування інфляції обрали 
саме перший показник, оскільки: 

- З ним пов’язані інфляційні очікування у насе-
лення; 

- Він добре зрозумілий суспільству; 
- Ним важче маніпулювати. 
Проте, з таргетування цього показника монетар-

ним органом також виникають певні труднощі: 
- Набір товарів і послуг, що входять до кошику 

товарів і послуг при розрахунку ІСЦ є занадто заста-
рілим і не відображає об’єктивної економічної ситуа-
ції. 

- Майже 60% товарів та послуг, що входять в 
кошик є товарами, ціни на які встановлюються чи ко-
нтролюються державою, тобто монетарний орган не 
має об’єктивної можливості впливати на ці ціни. 

- Також вплив на ціни можуть здійснюватись 
за рахунок збільшення непрямих податків та зрос-
тання цін на імпортні товари (що сталось у 2014році), 
тобто чинниками, що не підконтрольні Центральному 
банку. 

Загалом можна зробити висновок, що країна поки 
що не готова до переходу на режим інфляційного тар-
гетування. 

Національний банк у своїй політиці досить ради-
кально налаштований і тому, варто спрогнозувати які 
наслідки може мати введення режиму інфляційного 
таргетування та що потрібно зробити для того, аби 
введення цього режиму було на користь економіці. 

Наслідками передчасного введення інфляційного 
таргетування можуть бути - скорочення споживчого 
попиту. Це дійсно знизить рівень інфляції у країні, 
проте це негативно вплине на ділову активність 
суб’єктів господарювання, на банківську систему 
(шляхом скорочення обсягів депозитів), а це в свою 
чергу, зменшить можливості банків до кредитування. 
Тобто в економіці відбуватиметься застій, але інфля-
ція буде керованою.  

У даному співвідношенні виникає істотне запи-
тання: яка ціль центрального банку повинна бути пріо-
ритетною, а яка підпорядкованою? На нашу думку, го-
ловною ціллю державної політики має бути нарощу-
вання обсягів ВВП, збільшення зайнятості та 
перетворення України на країну з високими соціаль-
ними стандартами та рівнем життя. Контроль інфляції 
має бути підпорядкований, а не бути головним, і за-
стосовуватись відповідно до кон’юктурних зрушень. 
При умові скорочення ділової активності є неможли-
вим досягнення усіх вищеперерахованих цілей, оскі-
льки відбуватимуться процеси, протилежні описаним.  

Монетарна політика в сучасних умовах повинна 
бути більш м’якою задля можливості стимулювання 
суб’єктів господарювання реального сектору еконо-
міки.. Основним інструментом монетарного регулю-
вання є облікова ставка, тому для досягнення позити-
вного ефекту в економіці їх необхідно знижувати і до-
водити до рівня середньогалузевої рентабельності. 
Таким чином потрібно формувати підґрунтя до розви-
тку економіки, її збалансування, підтримку доступ-
ними монетарними інструментами. 

Згідно проведених досліджень С.Буковинського, 
М.Джуса та Т.Унковської можливий ще наступний не-
гативний канал впливу застосування інфляційного та-
ргетування. Інфляційне таргетування вплине на рівень 
монетизації ВВП, що в Україні знаходиться на недо-
статньому рівні. Зокрема, монетарна база за підсум-
ками січня-квітня 2018 року зменшилась на 0,9%, а рі-
чні плинні темпи її приросту у квітні вперше потра-
пили в область від’ємних значень («мінус» 2,5%). На 
фоні інфляції спостерігається низхідний тренд грошо-
вих агрегатів [5]. 

Світовий досвід підтверджує, що режим інфля-
ційного таргетування, був більш результативним саме 
в тих країнах, які мали необхідні передумови для його 
впровадження. Такими передумовами є наявність роз-
винутих фінансових ринків, стабільні темпи економі-
чного зростання, демонополізація економіки, незнач-
ний рівень доларизації, розвинутий внутрішній ринок, 
збалансований державний бюджет та ін. В той же час 
варто зазначити, що економіка України не готова до 
впровадження інфляційного таргетування, оскільки 
інфляційне таргетування можливе коли економіка зба-
лансована, а валютних резервів достатньо для деваль-
ваційних очікувань. 

 Тому, перед тим як впроваджувати режим інфля-
ційного таргетування необхідно, щоб був певний пе-
рехідний період, протягом якого Уряд сумісно з НБУ 
провів конкретні заходи щодо подолання кризових 
явищ в реальному секторі економіки, усунув диспро-
порцій, які реально провокують періодичні інфляційні 
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всплески та сформував інші необхідні передумови для 
впровадження інфляційного таргетування.  

Для того аби усунути структурні диспропорції в 
економічній системі та зменшити вплив імпортних 
шоків необхідно здійснити наступні заходи: 

1. Провести політику імпортозаміщення. Це не-
обхідно за наступних причин: збалансування платіж-
ного балансу є неможливим в сучасних умовах (а це 
дуже суттєвий чинник впливу на інфляцію), через те, 
що співвідношення доданої вартості товарів, що екс-
портуються і імпортуються є не співвідносним. Осно-
вними об’єктами експорту є сировина, а імпорту – ви-
сокотехнологічна продукція, і згідно розрахунків ана-
літиків збалансування притоку і відтоку валютних 
цінностей, можливе при перевищенні експорту над ім-
портом у 2- 3 рази. Це означає, що на кожну імпорто-
вану одиницю товару чи послуги має бути реалізовано 
закордон дві чи три вітчизняні одиниці товарів чи по-
слуг. Таке співвідношення експорту з імпортом є 
практично нереальним в сучасному світі, тому задля 
вирішення цієї проблеми, ми маємо перепрофілювати 
галузі експорту власної країни: з сировинних продук-
тів та таких, що пройшли мінімальну обробку до про-
дукції, що повністю готова до споживання. Разом зі 
зміною структури економіки буде можливе скоро-
чення імпорту в країну, адже існуватимуть вітчизняні 
замінники. Також, Україна за своєю спеціалізацією 
наразі вважається країною з сировинною економікою, 
і ціни на експорт залежать від світових цін на сиро-
вину [6]. Подібна спеціалізація робить економіку кра-
їни надто вразливою, існує легка можливість до роз-
балансування платіжного балансу, що в свою чергу 
призводить до інфляції та знецінення національної 
грошової одиниці. Тому, задля того щоб мінімізувати 
подібний вплив, зміна структури економіки є необхід-
ною.  

2. Розвиток внутрішнього ринку. Проблема укра-
їнської економіки, що і провокує подальше розгор-
тання стагфляційних криз, високий ступінь нерівномі-
рності розподілу доходів і низький рівень життя біль-
шості населення. Згідно стандартів ООН прожитковий 
мінімум має складати не менше $150 США на місяць, 
в Україні станом на 1 грудня 2018 року цей показник 
становив 1853 грн. [7] що в перерахунку складає (за 
офіційним курсом НБУ станом на 1 грудня 2018) бли-
зько $68 США. Для економіки України характерним є 
надвисокий рівень нерівномірності доходів: невели-
кий прошарок населення утримує в себе більшу час-
тину доданої вартості створеної в країні, близько 15% 
- середній клас, а останнє населення живе за межею 
бідності. Саме по останній частині населення і вда-
рила інфляція, знецінення гривні і зростання безро-
біття, що спричинило суттєве скорочення внутріш-
нього ринку, що в свою чергу негативно відзначилось 
на господарстві країни та блокує використання всього 
її виробничого потенціалу. Скорочення споживчого 
попиту внаслідок запровадження інфляційного тарге-
тування різкими методами і одномоментно, а не у про-
цесі довготривалого процесу дезінфляції, нашкодить 
економіці і заморозить будь-яку ділову активність. 

3.Створення необхідної фінансової ресурсної 
бази для функціонування суб’єктів господарювання та 
їх розвитку [12, с. 8-20]. В межах монетарних методів 
регулювання, доступним інструментом виступає дов-
гострокове рефінансування банків з боку НБУ. Досить 
важливим є впровадження механізму довгострокового 
рефінансування. Ці довгострокові кредити рефінансу-
вання повинні бути спрямовані через комерційні ба-

нки на кредитування тих підприємств реальної еконо-
міки, які виробляють наукоємну продукцію, нарощу-
ють обсяг експортної продукції, розпочинають вироб-
ництво продукції, яка спроможна замістити імпортну. 
При цьому необхідно посилити систему банківського 
контролю та нагляду за цільовим використанням цих 
довгострокових кредитів рефінансування, недопу-
щення їх перетікання на валютний ринок. Також необ-
хідно забезпечити зниження ставок рефінансування та 
їх диференціацію в залежності від секторів економіки, 
рівня їх рентабельності та цільового призначення кре-
дитів. 

Довгострокове рефінансування допоможе стабі-
лізувати банківську систему і створить умови для на-
дання кредитів на розвиток підприємств. Подібний 
метод було використано Центральним банком, гово-
рячи про реформування емісійного каналу від викупу 
ОВДП Національним банком до валютного каналу 
емісії. Таким чином, емітована національна валюта 
була «довгою» і дійсно йшла на ефективне її викорис-
тання експортерами. Проте в цьому випадку існує про-
блема підтримки лише діючих експортерів з їх сиро-
винною орієнтацією, що не створює підґрунтя для 
структурної перебудови економіки, не надає ресурсів 
для розвитку високотехнологічним галузям. 

 Також доцільним є створення спеціального ба-
нку реконструкції та розвитку як державної установи, 
що емітуватиме гроші шляхом довгострокового кре-
дитування підприємств під низькі процентні ставки. 
Подібна система допоможе створити умови для розви-
тку української промисловості не лише сировинного 
призначення, а й нових галузей, що виробляють про-
дукцію кінцевого споживання. 

Проведене дослідження свідчить про те, що в Ук-
раїні на сьогоднішній день немає необхідних переду-
мов для впровадження режиму інфляційного таргету-
вання. Тому перед тим як впроваджувати режим ін-
фляційного таргетування необхідно, щоб був певний 
перехідний період протягом якого уряд сумісно з НБУ 
повинен провести конкретні заходи щодо подолання 
кризових явищ в реальному секторі економіки, усу-
нення диспропорцій, які реально і провокують періо-
дичні інфляційні сплески та сформувати інші переду-
мови для впровадження режиму інфляційного тарге-
тування. 

Проте, так як режим інфляційного таргетування 
все ж має значну низку переваг, то після вирішення 
усіх проблемних аспектів, що перешкоджають ефек-
тивному застосуванню цього режиму, є можливим на 
перехід до нього у майбутньому. 

 Висновки та пропозиції. Згідно результатів да-
ного дослідження щодо проблем та перспектив запро-
вадження інфляційного таргетування в Україні, можна 
зробити висновок, що введення режиму інфляційного 
таргетування є передчасним, оскільки: 

- Характер інфляції не є спровокований попи-
том, отже зменшуючи сукупний попит проблема не 
вирішиться, причини інфляції не лежать у монетарній 
сфері; 

- Відсутні необхідні передумови задля її запро-
вадження. Зокрема, незбалансованість державних фі-
нансів, відсутність періоду дезінфляції (при успіш-
ному проходженні якого, можна було б стверджувати 
про усунення першопричин інфляції), високий рівень 
доларизації економіки у країні, відсутність інститу-
ційної незалежності центрального банку, низький рі-
вень розвитку фінансового ринку та відсутність пов-
ної лібералізації цін та прозорого ціноутворення на ті 
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види продукції, які насамперед входять до кошику ро-
зрахунку ІСЦ. 

- Наслідки введення режиму призведуть до 
стагнації економічної системи. Причина знову ж таки 
криється у тому, що наразі в Україні не є інфляція по-
питу, а є інфляція витрат. І для врегулювання інфляції, 
не наносячи шкоди економіці, потрібно не зменшу-
вати сукупний попит, а навпаки, збільшувати його. Ре-
жим інфляційного таргетування був запроваджений у 
багатьох країнах і мав успіх. Проте, були і такі, що пі-
сля переходу на даний режим відмовились від його по-
дальшого провадження, а саме – Фінляндія, Словач-
чина та Іспанія. Це вказує на те, що заходи застосовані 
в одних країнах при певних умовах не перенесуться з 
абсолютною тотожністю на інші економіки. Тому 
сліпо переймати досвід іноземних країн не є корект-
ним. Перехід на режим інфляційного таргетування На-
ціональним банком України (якщо він буде здійсне-
ний) заслуговує критики серед науковців, оскільки є 
цілий кошик причин, які вказують на невчасність та 
недоцільність впровадження цього режиму, незважа-
ючи на те, що в інших країнах його проведення дійсно 
мало успіх. 

Наразі перед Україною постає питання: «Утри-
мувати інфляцію заради інфляції чи дозволити ріст 
економіки?». На думку авторів, відповідь є очевид-
ною. Економічну систему неможливо оздоровити «лі-
куючи» від симптомів, а не від причин що викликали 
«захворювання», і тому Україні необхідні наступні за-
ходи, що зможуть стабілізувати економіку і направити 
її на шлях розвитку: 

1. Змінити структуру української економіки. 
По-перше необхідно урівноважити економіку через 
розвиток певних галузей (це дозволить зменшити об-
сяг імпорту споживчих товарів, а також покращити 
статті українського експорту, що в подальшому ма-
тиме позитивний вплив на урегулювання монетарної 
сфери через покращення платіжного балансу). По-
друге, задля скорочення витрат виробництва потрібно 
модернізувати та робити менш матеріалоємним підп-
риємства реального сектору економіки, тому що збит-
ковість виробництва, окрім зниження конкуренто-
спроможності вітчизняних виробників, є ще й чинни-
ком розгортання інфляції. 

2. Розвивати внутрішній споживчий ринок. Це 
позиція абсолютно протилежна до тієї що була засто-
сована Національним банком в останній і передостан-
ній роки, оскільки політика «дорогий грошей» з висо-
кою обліковою ставкою навпаки є обмежуючим чин-
ником для внутрішнього ринку, що знижує сукупний 
попит. 

3. Задля того, аби у суб’єктів господарювання 
була фінансова база для розвитку за доступними став-
ками, необхідно проводити довгострокове рефінансу-
вання банків за низькими відсотковими ставками, 
тобто зробити можливим надання кредитів на таких 
умовах, щоб вони були об’єктивно доступними для 
позичальників. 

В сучасних умовах політика НБУ повинна бути 
спрямована на створення монетарних передумов для 
подолання кризових явищ в економіці, відновлення та 
прискорення економічного зростання на основі підви-
щення конкурентоспроможності національної проду-
кції, розвитку внутрішнього ринку і саме на цій основі 
подолання інфляційних процесів. 

Реалізація зазначених пропозицій можлива за ті-
сної співпраці органів, що проводять фіскальну та мо-
нетарну політику, адже лише таким чином можливо 

досягнути головної цілі, що має ставитись перед ними: 
«Забезпечення благополуччя українського народу».  

 
Список літератури: 

1. Офіційний сайт національного банку України 
[Електронний ресурс]. Режим доступа: 
http://www.bank.gov.ua 

2. Фінансово-монетарні важелі економічного ро-
звитку. Том 2: Механізм грошового та фондового ри-
нків та їх вплив на розвиток економіки України / під. 
ред. А. Даниленко. K.: вид. «Фенікс», 2008. – 506 с.  

3. Orlowski L. Direct inflation targeting in Central 
Europe/L.Orlowski//Pot-soviet geography and Economic. 
– 2000. – № 1. – P.134-154. 

4. Шаров О. Таргетування інфляції: світовий до-
свід та Українські перспективи/О. Шаров// Вісник 
НБУ. – 2003.- №7 . - С.15-17. 

5. Сайт. Проект пропозиції до розробки проекту 
стратегії монетарної політики Національного банку 
України на 2015-2018р. /С.Буковинський, Т.Ун-
ковська, М.Джус// [Електронний ресурс]. - Режим до-
ступа: 
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=10676&menu=119&Itemid=113. 

6. Сайт. Як творити грошово-кредитну систему 
на базі власної економіки, а не потрапляти в залеж-
ність від чужої валюти /С.Кораблін// [Електронний ре-
сурс].- Режим доступа: 
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task 
=view&id =10672&menu= 119&Itemid=113. 

7. Офіційний сайт Державної фіскальної служби 
України [Електронний ресурс]. Режим доступа: 
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-
178403.html 

8. Даниленко А.І. Фінансово-кредитні методи 
державного регулювання економіки / А. І. Даниленко. 
– К.: Ін-т економіки НАН України, 2003. - 415 с. 

9. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в пе-
ріод кризових явищ на світових фінансових ринках 
/О.Дзюблюк/ /Вісник НБУ. – 2009. - №5. – С. 48-51. 

10. Mishkin F.S Inflation targeting in Emerging Mar-
ket Countries /F.S. Mishkin// IMF Working paper. – 2000. 
– Р. 18-76.  

11. Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредит-
ної політики/ О. Кузнецов // Вісник НБУ. – 2001. – №7. 
– С. 11-14. 

12. Бондар В.С. Норма резервування як інстру-
мент монетарної політик/ В.С. Бондар// Молодіжний 
науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки. 
– 2015. – No9. – С. 8-20. 

 
References: 

1.Ofitsiinyi sait natsionalnoho banku Ukrainy [Site 
of the National Bank of Ukraine]. bank.gov.ua. Retrieved 
from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian]. 

2. Danylenko, A. (Eds.). (2008). Finansovo-mone-
tarni vazheli ekonomichnoho rozvytku. Tom 2: Mekhan-
izm hroshovoho ta fondovoho rynkiv ta yikh vplyv na 
rozvytok ekonomiky Ukrainy [Financial and monetary in-
struments of economic development. Volume 2: The 
mechanism of money and stock markets and their influ-
ence on the development of the Ukrainian economy]. 
Kyiv: ID «Feniks» [in Ukrainian]. 

3. Orlowski, L. (2000). Direct inflation targeting in 
Central Europe. Pot-soviet geography and Economic, 1, 
134-154 [in English]. 

http://www.bank.gov.ua/
http://aub.org.ua/index.php?option
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task%20=view&id%20=10672&menu
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task%20=view&id%20=10672&menu
http://www.bank.gov.ua/


 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #5(45), 2019 77 

 

4. Sharov, O. (2003). Tarhetuvannia infliatsii: svi-
tovyi dosvid ta Ukrainski perspektyvy [Targeting Infla-
tion: Global Experience and Ukrainian Perspectives] 
Visnyk NBU– Bulletin of the NBU, 7, 15-17 [in Ukraine]. 

 
5. Sait. Proekt propozytsii do rozrobky proektu 

stratehii monetarnoi polityky Natsionalnoho banku 
Ukrainy na 2015-2018r. /S.Bukovynskyi, T.Unkovska, 
M.Dzhus // [The site. Draft proposal for the elaboration of 
a draft monetary policy strategy of the National Bank of 
Ukraine for 2015-2018. S. Bukovinsky, T.Unkovskaya, 
M.Juz]. aub.org.ua Retrieved from http://aub.org.ua/in-
dex.php?option= com_con-
tent&task=view&id=10676&menu=119&Itemid=113 [in 
Ukrainian]. 

6. Sait. Yak tvoryty hroshovo-kredytnu systemu na 
bazi vlasnoi ekonomiky, a ne potrapliaty v zalezhnist vid 
chuzhoi valiuty /S.Korablin// [How to create a monetary 
system based on our own economy, but not to get into de-
pendence on someone else's currency S.Korablin]. 
aub.org.ua. Retrieved from http://aub.org.ua/in-
dex.php?option=com_content&task =view&id 
=10672&menu= 119&Itemid=113 [in Ukrainian]. 

7. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby 
Ukrainy [Official Website of the State Fiscal Service of 

Ukraine]. od.sfs.gov.ua. Retrieved from 
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-
178403.html [in Ukrainian]. 

8.Danylenko, A.I. (2003). Finansovo-kredytni 
metody derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Financial 
and credit methods of state regulation of the economy]. 
Kyiv. In-t ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian]. 

9. Dziubliuk, O. (2009). Hroshovo-kredytna polityka 
v period kryzovykh yavyshch na svitovykh finansovykh 
rynkakh [Monetary policy at the period of crisis phenom-
ena in the world financial markets] Visnyk NBU – Bulletin 
of the NBU,5, 48-51 [in Ukraine]. 

10. Mishkin, F.S. (2000). Inflation targeting in 
Emerging Market Countries. IMF Working paper, 18-76 
[in English].  

11. Kuznetsov, O. (2001). Promizhni tsili hroshovo-
kredytnoi polityky [Intermediate monetary policy objec-
tives] Visnyk NBU – Bulletin of the NBU, 7, 11-14 [in 
Ukrainian]. 

12. Bondar, V.S. (2015). Norma rezervuvannia yak 
instrument monetarnoi polityk [Reserve rate as a monetary 
policy too] Molodizhnyi naukovyi visnyk UABS NBU, Se-
riia: Ekonomichni nauky – Youth Scientific Bulletin of the 
UAS NBU, Series: Economic Sciences, 9, 8-20 [in Ukrain-
ian]. 

 
  



 

 

#5 (45), 2019 część 10 
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 
(Warszawa, Polska) 
Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w 
Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze 
wszystkich dziedzin naukowych. Czasopismo 
publikowane jest w języku polskim, angielskim, 
niemieckim i rosyjskim. 
 
Artykuły przyjmowane są do dnia 30 każdego 
miesiąca.  
Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 
Format - A4, kolorowy druk 
Wszystkie artykuły są recenzowane 
Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny 
egzemplarz czasopisma. 
Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej 
czasopisma. 

 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Adam Barczuk 

Mikołaj Wiśniewski 

Szymon Andrzejewski 

Dominik Makowski 

Paweł Lewandowski 

Rada naukowa 

Adam Nowicki (Uniwersytet 

Warszawski) 

Michał Adamczyk (Instytut 

Stosunków Międzynarodowych) 

Peter Cohan (Princeton University) 

Mateusz Jabłoński (Politechnika 

Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) 

Piotr Michalak (Uniwersytet 

Warszawski) 

Jerzy Czarnecki (Uniwersytet 

Jagielloński) 

Kolub Frennen (University of 

Tübingen) 

Bartosz Wysocki (Instytut 

Stosunków Międzynarodowych) 

Patrick O’Connell (Paris IV 

Sorbonne) 

Maciej Kaczmarczyk (Uniwersytet 

Warszawski) 

Dawid Kowalik (Politechnika 

Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) 

Peter Clarkwood(University College 

London) 

#5 (45), 2019 part 10 
East European Scientific Journal 
(Warsaw, Poland) 
The journal is registered and published in Poland. 
The journal is registered and published in Poland. 
Articles in all spheres of sciences are published in 
the journal. Journal is published in English, Ger-
man, Polish and Russian. 
 
Articles are accepted till the 30th day of each 
month. 
Periodicity: 12 issues per year. 
Format - A4, color printing 
All articles are reviewed 
Each author receives one free printed copy of the 
journal 
Free access to the electronic version of journal 

 

Editorial 

Editor in chief - Adam Barczuk 

Mikołaj Wiśniewski 

Szymon Andrzejewski 

Dominik Makowski 

Paweł Lewandowski 

The scientific council 

Adam Nowicki (Uniwersytet 

Warszawski) 

Michał Adamczyk (Instytut 

Stosunków Międzynarodowych) 

Peter Cohan (Princeton University) 

Mateusz Jabłoński (Politechnika 

Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) 

Piotr Michalak (Uniwersytet 

Warszawski) 

Jerzy Czarnecki (Uniwersytet 

Jagielloński) 

Kolub Frennen (University of 

Tübingen) 

Bartosz Wysocki (Instytut 

Stosunków Międzynarodowych) 

Patrick O’Connell (Paris IV 

Sorbonne) 

Maciej Kaczmarczyk (Uniwersytet 

Warszawski) 

Dawid Kowalik (Politechnika 

Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) 

Peter Clarkwood(University College 

London) 



 

 

Igor Dziedzic (Polska Akademia Nauk) 

Alexander Klimek (Polska Akademia 

Nauk) 

Alexander Rogowski (Uniwersytet 

Jagielloński) 

Kehan Schreiner(Hebrew University) 

Bartosz Mazurkiewicz (Politechnika 

Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) 

Anthony Maverick(Bar-Ilan University) 

Mikołaj Żukowski (Uniwersytet 

Warszawski) 

Mateusz Marszałek (Uniwersytet 

Jagielloński) 

Szymon Matysiak (Polska Akademia 

Nauk) 

Michał Niewiadomski (Instytut 

Stosunków Międzynarodowych) 

Redaktor naczelny - Adam Barczuk 

 

1000 kopii. 

Wydrukowano w «Aleje Jerozolimskie 
85/21, 02-001 Warszawa, Polska» 

Wschodnioeuropejskie Czasopismo 
Naukowe 

Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 
Warszawa, Polska 

E-mail: info@eesa-journal.com ,  

http://eesa-journal.com/ 

Igor Dziedzic (Polska Akademia Nauk) 

Alexander Klimek (Polska Akademia 

Nauk) 

Alexander Rogowski (Uniwersytet 

Jagielloński) 

Kehan Schreiner(Hebrew University) 

Bartosz Mazurkiewicz (Politechnika 

Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) 

Anthony Maverick(Bar-Ilan University) 

Mikołaj Żukowski (Uniwersytet 

Warszawski) 

Mateusz Marszałek (Uniwersytet 

Jagielloński) 

Szymon Matysiak (Polska Akademia 

Nauk) 

Michał Niewiadomski (Instytut 

Stosunków Międzynarodowych) 

Editor in chief - Adam Barczuk 

 

1000 copies. 

Printed in the "Jerozolimskie 85/21, 02-
001 Warsaw, Poland» 

East European Scientific Journal 

Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warsaw, Po-
land 

E-mail: info@eesa-journal.com , 

http://eesa-journal.com 

 


