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ГЛАВА 1.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ:  

НАЛОГИ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,  
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

DOI: 10.30888/978-617-7414-42-0.0-004 
 

Введение. 
В рамках данного исследования дается определение принудительных 

расходов, описывается актуальность их исследования, изучаются мнения 
других авторов о принудительных расходах, проводятся параллели со схожими 
по обязательности экономическими показателями, например, налоговая 
нагрузка, трансакционные издержки и выявляются их сходства и 
принципиальные отличия.  

Цель монографии заключается в  описания принципа принудительности и 
исследование его использования в традиционных подходах к классификации 
расходов, а также при анализе взаимосвязи понятий «налоги» и 
«принудительные расходы» 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) рассмотреть традиционные классификации издержек, затрат, расходов 

по их классификационным признакам с приведением авторов; 
2) привести наглядные примеры, подтверждающие схожести, различия 

между рассмотренными классификациями издержек, затрат или расходов; 
3) изучить понятия «издержки», «затраты», «расходы» и установить их 

однозначность; 
4) раскрыть понятие «принудительные расходы»; 
5) изучить взаимосвязь принудительных и трансакционных расходов с 

использованием примеров. 
6) исследовать взаимосвязь понятий «налоги» и «принудительные 

расходы» 
 
1.1. Традиционные классификации расходов 
Существует обширная и многообразная классификация понятий затрат, 

издержек и расходов, а также множество авторских мнений по представлению 
данных понятий. В первую очередь прежде, чем рассматривать классификацию 
затрат, опишем различные авторские подходы к самим этим понятиям: затраты, 
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издержки и расходы. Это необходимо сделать, для приведения «к общему 
знаменателю» принудительных расходов, транзакционных издержек, 
налоговых затрат и т.п. 

Рассматривая различные точки зрения зарубежных авторов, можно 
встретить следующие определения. Дж. Фостер и Ч.Т. Хорнгрен дают 
следующее определение затратам: «Затраты – это потребленные ресурсы или 
деньги, которые нужно заплатить за товары и услуги» [18, с. 255]. 

По мнению Ч.Т. Хорнгрена и Дж. Фостера, под затратами обычно 
понимают потребленные ресурсы или деньги, которые нужно заплатить за 
товары и услуги. На практике, а также в экономической литературе наряду с 
понятием «затраты» часто используют такие термины, как «издержки»  и 
«расходы».  

По мнению многих авторов, данные термины являются синонимами между 
собой. Например, К Маркс издержки представил как «капитальную стоимость», 
представляющую собой израсходованную стоимость в виде различных 
элементов производства. По мнению  Дэвида Рикардо, исходя из теории 
трудовой стоимости, издержки представляют собой как количество, так и 
качество затраченного труда, а также размер накопленного капитала для 
оснащения труда и продолжительности времени, в течение которого капитал 
применяется для этой цели [11, с. 180]. 

По мнению немецких ученых Р. Мюллендорфа и М. Карренбауэра, под 
издержками понимается стоимостная оценка товаров и услуг, которые 
потреблены в процессе производства и сбыта продукции организации [12, с. 
110]. Схожая точка зрения у Л.В. Соколова, который считает, что издержки это 
часть затрат, связанных с калькуляцией себестоимости (издержки 
производства) и процессами реализации работ и услуг (издержки обращения) 
[16, с. 130].  

К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю в «Экономиксе» определяют издержки в 
экономике как отказ от возможности производства альтернативных товаров и 
услуг. То есть, экономические, или вмененные, издержки любого ресурса, 
выбранного для производства товара, равные его стоимости, или ценности, при 
наилучшем из всех возможных вариантов использования [10, с.560].  

По мнению Вахрушиной М. А.: «Расходы включают убытки и затраты, 
возникающие в ходе основной деятельности предприятия. Они, как правило, 
принимают форму оттока или уменьшение актива. Расходы признаются в 
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отчете о прибылях и убытках на основании непосредственной связи между 
понесенными затратами и поступлениями по определенным статьям доходов. 
Данный подход называется соответствием доходов и расходов». [5, c. 163] 

Рассмотрев несколько интерпретаций терминов «затраты», «расходы» и 
«издержки», предложим свое видение данных терминов для реализации цели 
данной статьи: расходы – это отток экономических выгод в течение отчетного 
периода в форме уменьшения или использования активов организации или 
увеличения ее обязательств, приводящий к уменьшению капитала; затраты – 
это обмен денежных ресурсов на что-то другое, что предприятие может хранить 
и использовать; издержки – это совокупность денежных средств, 
использованных на покупку ресурсов, потребляемых в процессе производства. 

Таким образом, затраты и расходы являются учетными категориями, 
которые используются на предприятии для отражения различных 
хозяйственных операций. Однако необходимо отметить, что существует еще 
понятие «издержки», которое означает  реальные или предположительные 
затраты финансовых ресурсов предприятия.  

Учет и формирование затрат в организации в большей степени зависят от 
их функциональной и четкой классификации. К классификации затрат 
относится научно обоснованное группирование затрат по определенным 
однородным признакам для целей анализа, учета, контроля, планирования и 
принятия различных управленческих решений относительно процесса 
производства товара. В общем понимании классификация - это распределение 
предметов, явлений и понятий по классам, отделам в зависимости от их общих 
признаков. Это их систематизация и группировка в соответствии с 
потребностями управления. Информация о затратах, которая сгруппирована 
разными способами, нужна для эффективного и четкого управления 
предприятием. По мнению П. Безруких, классификация затрат производства 
представляет собой сводку по определенным признакам всего разнообразия 
затрат на производство и сбыт товара, продукции в экономически 
обоснованные группы, которые включали бы затраты, однородные по своему 
содержанию или подобные между собой [4, с. 159].  

По словам В. Керимова, использование классификации помогает не только 
лучше планировать и учитывать затраты, но и точнее их анализировать, а также 
обнаруживать важные соотношения между отдельными видами затрат и 
рассчитывать степень их влияния на уровень рентабельности и себестоимости 
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производства [7, с. 45]. Б. Ананькина с соавторами определяет классификацию 
затрат как средство для решения определенных задач управления [8, с. 24]. 

Группирование видов затрат по отдельным признакам является главной 
задачей  учета, анализа и калькуляции себестоимости продукции. Также 
группирование затрат помогает найти решение в нестандартных ситуациях, в 
новых сферах деятельности. Вопрос о классификации затрат относится к 
достаточно актуальным вопросам и исследуется в работах известных ученых-
экономистов. В экономической литературе существуют разные направления 
классификации затрат (см. таблицу 1). В РФ состав затрат производственных 
организаций регламентирует НК РФ, а также ПБУ 10/99 «Расходы 
организации». 

Таблица 1  
Классификация затрат по признакам в экономической литературе 

Автор Классификация Классификационный признак 
1 2 3 

Кэмпбелл Р. 
Макконнелл, 
Стэнли Л. 
Брю 
[10, с. 550] 

Скрытые и явные издержки По видам ресурсов 
Постоянные, переменные и 
общие издержки 

По отношению к изменению 
объема производства 

Издержки в долгосрочном, 
краткосрочном периоде 

По времени прогнозирования 

К. Друри [6, 
с. 44-56] 

Прямые, непрямые В зависимости от характера 
связи расходов с 
определенным объектом (по 
способу перенесения на 
себестоимость объектов) 

Затраты отчетного периода Затраты для планирования и 
принятия управленческих 
решений 

Релевантные, нерелевантные В зависимости от влияния 
управленческого решения на 
величину затрат 

Возвратные, безвозвратные В зависимости от 
возможности влияния на 
затраты 

К. Маркс [11, 
с. 233] 

Издержки производства и 
издержки обращения 

По эффективности 

А. Апчорч [2, 
с. 67-76] 

Дополнительные, 
альтернативные, 
маржинальные 

Для принятия 
управленческого решения 
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Автор Классификация Классификационный признак 
1 2 3 

Ч.Т. 
Хорнгрен, 
Дж.Фостер 
[18, с. 35-70] 

Производственные, 
коммерческие, 
административные 

По функции управления 

Основные и накладные По отношению к 
производственному процессу 

Контролируемые и 
неконтролируемые. 

В зависимости от сферы 
полномочий руководителя 

М.А. 
Вахрушина 
[5, с. 350] 

Одноэлементные и 
комплексные 

По составу 

Текущие и единовременные По периодичности 
возникновения 

НК РФ [13] - расходы на ремонт основных 
средств; 
- расходы на освоение 
природных ресурсов; - расходы 
на научные исследования и 
(или) опытно-конструкторские 
разработки; 
- расходы на обязательное и 
добровольное имущественное 
страхование; 
- прочие расходы, связанные с 
производством и (или) 
реализацией 

Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
 

 - расходы на содержание 
переданного по договору 
аренды (лизинга) имущества 
(включая амортизацию по 
этому имуществу); 
- расходы в виде процентов по 
долговым обязательствам 
любого вида; 
- расходы на организацию 
выпуска собственных ценных 
бумаг; 
- расходы на ликвидацию 
выводимых из эксплуатации 
основных средств; 
- расходы на формирование 
резервов по сомнительным 
долгам; 
- прочие обоснованные 

Внереализационные расходы 



Инновационная экономика для современного мира                                                                                                     

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-42-0 11 

Автор Классификация Классификационный признак 
1 2 3 

расходы 
ПБУ 10/99 
«Расходы 
организации» 
[14] 

Расходы по обычным видам 
деятельности, 
прочие расходы 

В зависимости от характера, 
условий осуществления 
деятельности 

 

По словам К. Друри, себестоимость состоит из трех элементов: основных 
материалов, труда рабочих основного производства и производственных 
накладных затрат [6, с. 44-56]. Такие же элементы затрат на производство, в 
частности основные материалы, прямые затраты труда и непрямые расходы [18, 
с. 70], выделяют Ч. Хорнгрен и Дж. Фостер. 

Результаты. Рассмотрим вышеприведенные классификации затрат на 
конкретных примерах. 

Если рассматривать явные затраты деятельности, то они определяются 
суммарными расходами предприятия на оплату используемых внешних 
ресурсов. Точнее таких ресурсов, которые не находятся у данной организации в 
собственности. Например, в данном случае это может быть топливо, сырье 
материалы, рабочая сила и т. п.  

К неявным затратам относятся ресурсы, которые находятся у данной 
организации в собственности. Например, зарплата предпринимателя, которую 
он получал бы, если бы работал по найму. Также директор капитального 
имущества несет неявные издержки, так как он мог продать свое имущество и 
положить полученные деньги в банк под процент либо сдать имущество в 
аренду и получать доход. При решении текущих задач всегда необходимо 
учитывать неявные расходы, и если они достаточно велики, то лучше сменить 
сферу деятельности.  

К постоянным издержкам на предприятии может относиться заработная 
плата, так как это является обязательной выплатой работникам предприятия, 
независимо от объема произведенной продукции; арендная плата, так как 
независимо от количества реализованной продукции, любой фирме необходимо 
оплачивать ту же самую арендную плату за офис или за склад; 
командировочные расходы сотрудников отдела маркетинга. 

Выделяя переменные издержки. необходимо отметить, что к ним относятся 
расходы на сырьё и материалы; затраты на энергию и топливо потребляемые в 
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процессе производства; заработная плата рабочих, занятых на производстве 
продукции. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. В этом периоде один 
вид затрат может изменяться относительно быстро. Сюда относятся затраты 
сырья, топлива, живого труда. Изменение объема этих расходов напрямую 
связана с объемом производимой продукции.  

Издержки, которые относятся к долгосрочному периоду связаны с 
объемами производимой продукции. Например, оборудование 
машиностроительного завода можно заменить только в течение длительного 
промежутка времени.  

К прямым затратам относят: стоимость сырья и материалов, используемых 
при производстве и реализации товаров и услуг; заработная плата рабочих 
(сдельная), непосредственно занятых производством товаров; иные прямые 
затраты (все расходы, которые так или иначе непосредственно связаны с 
товаром). 

Непрямые затраты  — это издержки, не связанные напрямую с тем или 
иным товаром, а относятся к предприятию в целом, они включают: расходы на 
содержание административного аппарата; арендную плату; амортизацию; 
проценты за кредит и т.п. 

Затраты отчетного периода  не относятся к определенному объему 
производства и связаны не с производственным процессом, а с получением в 
течение периода услуг. Их не учитывают при определении себестоимости 
производства единицы продукции. В качестве примера затрат отчетного 
периода можно привести коммерческие расходы, связанные с реализацией 
готовой продукции, и административно-управленческие расходы. 

К релевантным затратам относятся статьи расходов, которые перестанут 
существовать в случае принятия решения о ликвидации подразделения: 
зарплата работников подразделения, которые могут быть уволены; разовые 
компенсации, выплачиваемые уволенным работникам; затраты на сырье и 
материалы, потребляемые ликвидируемым подразделением; проценты по 
кредитам, привлеченным для ликвидируемого подразделения; зарплата 
директора ликвидируемого подразделения (при условии, что он будет уволен, в 
противном случае эту статью следует отнести к нерелевантным затратам); 

К нерелевантным затратам следует отнести те статьи, которые объективно 
существуют независимо от того, будет ликвидировано подразделение или 
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продолжит свою работу, а именно: зарплата генерального директора; зарплата 
работников подразделения, которые не могут быть уволены; зарплата совета 
директоров; затраты на сертификацию качества всей компании; аренда 
головного офиса компании; плата за аудит (поскольку она не изменится 
независимо от того, буде ли ликвидировано подразделение или нет). 

К невозвратным затратам относят те расходы, которые фирма не сможет 
вернуть даже если она прекратит свою деятельность. Например, расходы на 
регистрацию и фирмы и получение лицензии, подготовку рекламной надписи 
или названия фирмы на стене здания, изготовление печатей.  

Издержки производства, которые несет товаропроизводитель, называются 
издержками организации. Наиболее востребованный вариант бухучета таких 
расходов – это деление их на постоянные и переменные. Переменные 
изменяются вместе с изменением объемов выпускаемых изделий – это сырье, 
материалы, зарплата, амортизация объектов производства, транспортные 
расходы и пр. Постоянные издержки не зависят от выпускаемого объема 
продукции и считаются условно неизменными. Так как по достижении 
необходимого объема их значение также может начать прирастать.  

Рассмотрим дополнительные, альтернативные, маржинальные издержки.  
Например, индивидуальный предприниматель решил отдохнуть и купил 

путевки за 240 000 руб. Расходы, которые он произвел из собственного 
кармана, относятся к альтернативным издержкам, так как на данную сумму 
индивидуальный предприниматель мог расширить свое производство  (купить 
или арендовать дополнительное помещение) в том случае, если это принесет 
больше прибыли. Однако, отдыхая, он не получает дохода от расширения 
производства, который мог бы получить, если бы не уехал и не использовал 
этот ресурс иначе. Недополученный или не полученный им доход также 
включается в альтернативные издержки, хотя непосредственным денежным 
расходом не является (это не то, что он потратил из своего кармана, а то, что он 
в свой карман недополучил).  

Маржинальные издержки являются дополнительными затратами компании 
(приращением валовых издержек) на изготовление дополнительной единицы 
продукции. Их также называют предельными затратами.  

Маржинальные издержки могут являться: 
1) Изменением совокупных переменных затрат между производством 

новой и предыдущей единицы; 
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2) Изменением совокупных затрат по отношению к изменению количества 
продукции. 

Это обуславливается тем, что размер постоянных издержек производства, 
которые являются частью общих издержек никак не зависит от количества 
выпущенных товаров и услуг в непродолжительном периоде производства. А 
поскольку в данном периоде постоянные затраты остаются неизменными, они 
не влияют на величину маржинальных затрат, в то время как изменение 
переменных издержек тянет за собой изменения в дополнительных издержках. 

Производственные затраты подразделяются на три основные категории: 
прямые затраты на материалы, прямые затраты на рабочую силу и заводские 
накладные расходы.  

Прямыми затратами на материалы являются все затраты на определенные 
материалы, которые входят в состав конечного продукта. Это может быть ткань 
для изготовления и пошива одежды, а также древесина для производства и 
изготовления мебели.  

К затратам на оплату прямого труда относится заработная плата 
заработная плата станочников металлообрабатывающих станков механического 
цеха. Непрямой труд в форме заработной платы, например, уборщикам 
учитывается как часть заводских накладных расходов. 

К коммерческим затратам торговой компании относят расходы на 
перевозку и хранение товаров, оплату труда, аренду, рекламу и т. д. 

Наиболее распространенным административным расходом является оплата 
коммунальных услуг, также плата за отопление, централизованные системы 
кондиционирования воздуха, электроэнергию и воду.  

К основным затратам относят израсходованные ресурсы, потребление 
которых связано с выпуском продукции (работ, услуг), – например, материалы, 
заработная плата производственных рабочих, амортизация основных средств и 
т.д. 

Накладными признаются затраты, которые образуются в связи с 
организацией, обслуживанием производства и управлением им. Например, 
содержание аппарата управления, амортизация и ремонт основных средств 
цехового или общезаводского назначения, налоги, расходы на подбор и 
повышение квалификации кадров и т.д. 

Контролируемые затраты - это затраты, которые поддаются контролю со 
стороны субъектов, т. е. лиц, работающих в организации. Например, по 
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организации необходимо проконтролировать расход запасных частей для 
ремонта оборудования, находящегося во всех подразделениях фирмы. 

К неконтролируемым затратам относятся расходы, которые не зависят от 
деятельности субъектов управления. Например, переоценка основных фондов, 
повлекшая за собой увеличение сумм амортизационных отчислений, изменение 
цен на топливно-энергетические ресурсы и другие подобные расходы. 

Примерами одноэлементных затрат служат: сырье и материалы; топливо и 
энергия на технологические цели; зарплата базовых производственных 
рабочих; отчисления на социальные нужды. 

Примерами комплексных затрат служат: общепроизводственные расходы; 
общехозяйственные расходы; потери от брака; прочие производственные 
расходы; расходы на продажу. 

Наибольшую долю из всех издержек субъекта составляют текущие 
затраты. Они  включают средства, которые направлены на материально-
сырьевое обеспечение, финансирование основных фондов, оплату труда и т. д. 
Данный вид затрат возвращается по окончании цикла выпуска и сбыта изделий 
и включаются в состав выручки. 

К единовременным затратам можно отнести расходы, связанные с 
подготовкой новых производств, освоением новой продукции,  
резервированием затрат на какие-либо цели, например, оплату отпусков, 
ремонт основных средств. Расходы, связанные с производством и реализацией, 
внереализационные расходы. 

Расходы связанные  с производством и (или) реализацией: оплата труда 
сотрудников; взносы в фонды обязательного страхования; аренда помещения. 

Уплата процентов по банковскому кредиту – внереализационный расход. 
Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов; 
- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки 

(доработки) материально-производственных запасов для целей производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи; 

- коммерческие расходы, управленческие расходы и др. 
К прочим расходам относят: операционные расходы; внереализационные 

расходы; чрезвычайные расходы. 
Вывод. Следует отметить, что никто из авторов в соответствии с 
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приведенной выше классификацией расходов не выделяет признак 
принудительности как классификационный признак. Также среди описанных 
примеров нельзя выделить принудительные расходы. Итак, признак 
«принудительность» подразделяет расходы на принудительные и 
непринудительные.  

Принудительные расходы - это обязательный, безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и других юридических лиц.  

 
1.2. Трансакционные издержки и принудительные расходы 
Расходы или затраты являются объектами учетно-аналитической системы, 

а трансакционные или трансформационные издержки объектами 
экономической теории вообще. Поэтому, исследуя конкретное предприятия, 
принято опираться на учетные понятия. Однако, проблема исследования 
принудительных расходов выходит за рамки конкретного предприятия и сейчас 
является национальной экономической проблемой России. В этих целях и 
появляется необходимость «найти» принудительные расходы в трансакциях 
национальной экономики, чтобы поднять проблему учета и анализа данной 
группы расходов с уровня предприятия или отрасли до уровня национальной 
экономической проблемы России. 

В соответствии с новой институциональной экономической теорией 
издержки можно разделить на издержки связанные с обеспечением контроля 
выполнения взятых индивидами обязательств в процессе отчуждения и 
присвоения прав собственности и свобод и издержки производства, связанные с 
изменением или воспроизводством физических характеристик товаров, 
продукции, услуг (материальных и нематериальных благ). Первые издержки 
называются трансакционными, а вторые – трасформационными. 

Если рассматривать современную экономику как систему, то тогда 
трансакционные издержки можно рассматривать как издержки эксплуатации 
экономической системы. По мнению К. Эрроу, при ценообразовании 
трансакционные издержки вбивают клин между ценами продавцов и ценами 
покупателей и тем самым приводят к потерям, нанося с точки зрения 
традиционной экономической теории ущерб общественному благосостоянию. 
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И с этой позиции трансакцинные издержки действуют как налог. Однако 
распределение бремени трансакционных издержек во многом зависит от 
результативности стратегического поведения соперничающих сторон. Вместе с 
тем, налоги иногда включают как один из элементов в трансакционные 
издержки. В частности, это возможно, если предположить, что налоги — плата 
за оказываемые государством трансакционные услуги по спецификации и 
защите прав собственности. Данное точка зрения приближена к основному 
экономическому значение принудительных расходов. То есть, принудительные 
расходы, также как и налоги, являются своеобразной  платой за эти  
государственные трансакционные услуги. 

Принудительные расходы обладают свойствами, и классических 
трансакционных издержек, и налогов. От налогов принудительным расходам 
«досталась» обязательность или принудительность, а от классических 
трансакционных издержек «досталось» то, что они вызваны современной 
рыночной экономикой (или трансакцией «ведение хозяйственной 
деятельности») 

Трансакционные расходы близки с понятием принудительных расходов, 
так как, например, при осуществлении сделки купли-продажи автомобиля 
необходимо застраховать недвижимое имущество, что повлечет за собой 
принудительные, трансакционные расходы. В таблице 2 приведена 
классификация трансакционных издержек (расходов) в зависимости от места, 
времени и периодичности возникновения, сферы деятельности. 

В таблице приведена классификация трансакционных издержек в 
зависимости от места, времени и периодичности возникновения, сферы 
деятельности. 

Для того, чтобы более четко понять взаимосвязь принудительных расходов 
и трансакционных издержек (расходов), а также их место возникновения в 
рыночных отношениях, приведем наглядные примеры. 

Рассмотрим другой пример, когда предприятие «А» продает товар 
предприятию «В», представленную на рис.1.  

Отметим, что данный процесс происходит в традиционных рыночных 
условиях. Между предприятиями заключен договор купли-продажи в 
соответствии с которым  одна сторона (продавец) обязуется передать товар в 
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 
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Таблица 2 
Классификация трансакционных издержек 

Классификацион
ный признак 

Вид издержек Характеристика 

Место 
возникновения 
(по Дж. 
Коммонсу) 
[1, с. 8] 

издержки 
оформления 
сделки 

поиск информации о контрагенте, 
подготовка документов, юридическое 
оформление 

управленческие координация, регулирование, кооперация 
и специализация 

регулирующие рациональное размещение ресурсов 
Периодичность 
(по  О. 
Уильямсону) 
[1, с. 10] 

разовые единичные сделки на товарных рынках 
товарообменные обмен массовыми товарами и услугами 
периодические 
инвестиционные 

вложения в специфические 
инвестиционные активы 

эксклюзивно- 
инвестиционные 

вложения в эксклюзивные 
инвестиционные активы 

Время 
возникновения 
(по Дж. Уоллису 
и Д. Норту 
[1, с. 13] 

предварительны
е 

возникают до исполнения обмена, 
сделки, договора 

текущие имеют место в процессе осуществления 
сделки, выполнения контракта 

последующие проявляются после совершения сделки, 
выполнения договора обмена 

 

 
Рис. 1.  Процесс продажи товаров предприятия «А» предприятию «В» 

 
Рассмотрим различные варианты возникновения принудительных 

расходов (ПР) и трансакционных расходов (ТР) в данной ситуации. 
Ситуация 1. Отсутствие принудительных расходов, но наличие 

трансакционных расходов (издержек). Так как существуют трансакционные 
издержки (расходы), связанные с общим функционированием рынка, то 

Продавец  
предприятие «А» 

Покупатель  
предприятие «В» 

товар 

деньги 

договор 

РЫНОК 

РЫНОК 
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соответственно «А» «не доверяет» «В». Для того, чтобы предприятие «А» было 
уверенно защищенности от не порядочных действиях контрагента «В», она 
вынуждена использовать специалистов-юристов, для придания 
правоотношениям законной, оговоренной заранее формы. (Рис. 2) 

 
Рис. 2. Процесс продажи товаров предприятия «А» предприятию «В» 

с отсутствием принудительных расходов, но наличием трансакционных 
расходов 

 
Ситуация 2. Отсутствие принудительных и трансакционных расходов. 

Предположим, возможна такая ситуация, когда нет недоверия между 
предприятиями, например руководитель предприятия «В» - родной брат 
руководителя предприятия «А». В таком случае, можно обойтись без придания 
сделки юридической формы и не тратиться на переговоры и юристов. (Рис. 3) 

Ситуация 3. Наличие принудительных расходов, но отсутствие 
трансакционных. Т.к. в соответствии с ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 
18.07.2017) "О национальной платежной системе", предприятия обязаны 
заключать договор купли-продажи и перечислять денежные средства через 
расчетный счет, то несмотря на то, что предприятие «А»  может полностью 
«доверять» плательщику- предприятию «В», оно все равно обязано понести 
принудительные расходы, в связи с  выполнением требований законодательства 
(Рис. 4). 

 

Продавец  
предприятие «А» 

Покупатель  
предприятие «В» 

товар 

деньги 

договор 

Обоюдное недоверие 

Обоюдное недоверие 

ТР 
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Рис. 3. Процесс продажи товаров предприятия «А» предприятию «В» с 

отсутствием принудительных и трансакционных расходов 
 

 
Рис. 4.  Продажа товаров предприятия «А» предприятию «В» с наличием 

принудительных расходов, но отсутствием трансакционных 
 

Ситуация 4. Наличие принудительных и трансакционных расходов. Это 
классическая ситуация, когда на рынке присутствуют и трансакционные 
расходы (издержки), вызываемые различными трансакциями и принудительные 
расходы, вызванные различными нормативными актами (Рис. 5) 

 

Продавец  
предприятие «А» 

Покупатель  
предприятие «В» 

товар 

деньги 

договор 

Обоюдное полное доверие и расходов, связанных с функционированием рынка нет 

Обоюдное полное доверие и расходов, связанных с функционированием рынка нет 

ПР 

Продавец  
предприятие «А» 

Покупатель  
предприятие «В» 

товар 

деньги 

договор 

Обоюдное полное доверие и расходов, связанных с функционированием рынка нет. Но 
есть закон ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О национальной платежной 

системе" – в соответствии с которым, а также рядом других нормативных актам 
предприятия ОБЯЗАНЫ осуществлять расчеты через банк и как следствие - платить за 

перевод денежных средств Банку. 
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Рис.5. Процесс продажи товаров предприятия «А» предприятию «В» с 

наличием принудительных и трансакционных расходов 
 

В данном случае может получится ситуация, когда принудительные 
расходы «прячутся» за трансакционными расходами. То есть они совпадают, 
так как с одной стороны расход вызван выполнением нормативного акта, а с 
другой стороны он же обусловлен соответствующей рыночной трансакцией.  
Из-за этого возможно ошибочное  отожествление этих двух понятий. 
Принудительные расходы  многими методиками неучитыватся и упускаются из 
расчетов полноты влияния, оказываемого ими на финансовое «самочувствие» 
организации. Принудительные расходы можно назвать трансакционными 
издержками с оговоркой, что они  вызываются трансакцией «ведение 
хозяйственной деятельности», возникающей в ходе отношений «предприятие-
государство». 

 
1.3. Принудительные расходы и налоги 
В соответствие со статьей 8 НК РФ, под налогом понимается 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

Обоюдное недоверие. Банк является гарантом 
перевода и получения средств.  

 

ПР 

Продавец  
предприятие «А» 

Покупатель  
предприятие «В» 

товар 

деньги 

договор 

Обоюдное полное доверие и расходов, связанных с функционированием рынка нет. 
Но есть закон ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О национальной 

платежной системе" – в соответствии с которым, а также рядом других нормативных 
актам предприятия ОБЯЗАНЫ осуществлять расчеты через банк и как следствие - 

платить за перевод денежных средств Банку. 
 

ТР 
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и (или) муниципальных образований. В данном определении «меняем» 
получателя средств и получается следующее определение: под 
принудительным расходом понимается безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
юридических лиц, реализующих государственную политику. Если исключить 
то, что налоги регулируются налоговым кодексом, а принудительные расходы 
другими нормативными актами, то можно найти множество общих черт, 
свойственных и налогам и принудительным расходам. 

Рассмотрим, чем уникальны принудительные расходы и сравним их с 
налогами (таблица 3). 

Таблица 3 
Сравнение принудительных расходов с налогами 

Элемент сравнения Налог Принудительные расходы 
1 2 3 

Получатель 
средств 

Только государственные 
учреждения 

Государственные 
учреждения, юридические 
лица, физические лица  

Регулирующие 
документы 

Конституция РФ, НК 
РФ, Федеральные 
законы о налогах и 
сборах (вносят 
поправки), 
Международные 
договоры 

Конституция РФ, Кодексы 
из различных сфер 
(Налоговый, Гражданский, 
Административный и т.д.), 
ФЗ, законы региональных и 
местных властей, ПБУ и 
т.д. 

Регулирующий 
орган 

Налоговые органы, 
Таможенные органы. 

Налоговые органы, 
Финансовые органы, МЧС, 
Управление труда и 
занятости и т.д. 

Характер 
отношений 

Односторонние,  
безвозвратные и 
безвозмездные, 
обязательные, разовые 

Односторонние, 
обязательные. 
Могут быть: 
- безвозвратные и 
безвозмездные (пожарные 
расходы), а могут иметь 
возвратный и возмездный 
характер (трудовые 
расходы); 
- разовые (установка 
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пожарных сигнализаций) и 
неоднократные 

Ставки / размер 
платежей 

Устанавливаются НК, но 
могут быть уменьшены 
или увеличены (в 
определенных пределах) 
законами субъектов РФ 

Могут быть: 
- фиксированные (при 
бестарифной системы 
оплаты труда); 
- варьирующиеся (цена 
вакцинаций) 

Периодичность 
платежей 

Для каждого налога НК 
РФ установлен свой 
налоговый период 
(строго определенные) 

Могут быть: 
- строго определенные 
(оплата труда согласно 
сроку, указанному в 
договоре); 
- неопределенные, 
осуществление расходов 
может быть немного 
отсрочено (осуществление 
дополнительной 
диспансеризации 
персонала) 

 
Выводы. Дальнейшее рассуждения о налогах, принудительных расходах и 

транзакционных издержках можно свести к следующему заключению, 
дополнив вывод о взаимосвязи трансакциооных издержек и принудительных 
расходах, сделанный во втором пункте этой работы: «принудительные расходы 
можно назвать трансакционными издержками с оговоркой, что они  
вызываются трансакцией «ведение хозяйственной деятельности», возникающей 
в ходе отношений «предприятие-государство»», соответственно и налоги 
можно также назвать трансакционными издержками, вызванных этой же 
трансакцией. 

Данная научная работа представляет исследование, проводимое в рамках 
научного проекта 18-010- 00636-А  при поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований 
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ГЛАВА 2.  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ  РЕГІОНУ НА 

ОСНОВІ ОЦІНКИ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
DOI: 10.30888/978-617-7414-42-0.0-016 

Вступ 
На сучасному етапі процеси глобалізації та регіоналізації значною мірою 

вплинули на значимість такого аспекту як фінансова спроможність регіону, 
адже саме її забезпечення є гарантом реалізації головних стратегічних цілей 
держави.  

Важливість визначення та обґрунтування забезпечення фінансової 
спроможності за допомогою оцінки конкурентоспроможності на регіональному 
рівні зумовлена тим, що нові умови господарювання виводять регіони на рівень 
самостійних економічних суб’єктів ринкових відносин і наділяють їх новими 
функціями та фінансовими можливостями. 

 Проблемам соціально-економічного розвитку регіонів та забезпеченню їх 
конкурентоспроможності присвячені роботи таких учених, як Безуглої В. О., 
Бубенка П. Т., Заблоцького В. Ф., Шеховцевої Л. С. та ін.  Разом з тим, ще 
багато теоретичних та прикладних питань щодо оцінки 
конкурентоспроможності регіонів, в силу їх фінансової спроможності, 
багатогранності й складності, залишаються недостатньо вивченими та 
вимагають подальшого дослідження. Це в свою чергу визначає актуальність 
проблематики щодо вивчення фінансової спроможності регіону на основі 
оцінки його конкурентоспроможності.  

 
2.1. Формування системи конкурентоспроможності регіону 
Конкуренція – невід’ємний елемент ринкової економіки, який має вагу не 

тільки на рівні певної продукції, технології чи підприємства, окремої території, 
а й на рівні всієї країни.  

У ринкових відносинах конкуренція як природне і об’єктивно існуюче 
явище, є законом товарного господарства. Його дія є зовнішньою примусовою 
силою підвищення продуктивності, розширення масштабів виробництва, ринків 
збуту продукції та прискорення інноваційних процесів. У своєму розвитку 
конкуренція в Україні пройшла певний шлях удосконалення від простих до 
складних форм, що обумовило необхідність отримання кількісного показника, 
який би дозволив прогнозувати, планувати й управляти її рівнем.  
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Таким показником є конкурентоспроможність – потужний аналітичний і 
політичний інструмент, який характеризує можливості та здатність вести 
успішну конкурентну боротьбу. На сьогодні конкурентоспроможність – одна з 
найвпливовіших концепцій економіки розвитку та практичної політики, 
оскільки охоплює не лише фінансово-економічні показники, а й оцінює 
наслідки важливих для стабільного зростання неекономічних явищ, таких, як 
рівень освіти, наукова база та інформаційна інфраструктура [1]. 

Фінансова спроможність регіону в умовах євроінтеграції є важливим 
стратегічним завданням, головною метою якого є розробка комплексу заходів, 
спрямованих на забезпечення максимальної конкурентоспроможності при 
обмежених ресурсах з урахуванням конкурентних переваг. Це, у свою чергу, 
передбачає розробку дієвої системи конкурентоспроможності регіону, за 
допомогою якої проводиться оцінка та контроль за фінансовими 
можливостями. 

Запропонована система досягається на основі системного, комплексного 
підходу, який передбачає реалізацію наступних принципів оцінки 
конкурентоспроможності: 

– комплексний характер оцінки – охоплює всі сторони фінансово-
економічної діяльності з метою досягнення певного рівня 
конкурентоспроможності та розробки необхідних заходів управління нею; 

– системність оцінки показників конкурентоспроможності – дозволяє 
провести кількісну та якісну оцінку; 

– оцінка рівня конкурентоспроможності – повинна бути об'єктивною, тобто 
базуватися на достовірній інформації, а висновки і рекомендації щодо 
підвищення конкурентоспроможності мають обґрунтовуватися. 

 
2.2. Оцінка конкурентоспроможності регіону 
Враховуючи досвід розвинутих країн, слід відзначити, що прибуток на 

рівні регіону вимірюється не кількістю природних ресурсів і підприємств, 
розміщених на його території, які є тільки чинниками створення прибутку, а 
показниками валового регіонального продукту (ВРП) і валової доданої вартості 
(ВДВ) у розрахунку на душу населення. 

Тому важливим аспектом сучасного аналізу регіональних процесів має 
бути використання порівняних за міжнародними стандартами показників, які 
визначають конкурентоспроможність регіону. 
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На сьогодні основою більшості методик оцінки конкурентоспроможності, 
описаних різними авторами [1, 4,10], слугує валова додана вартість. Безперечно, 
ВДВ була і залишається основним індикатором рівня розвитку економіки, а 
вимірювання змін в обсягах і структурі ВДВ за певний період часу дає уявлення 
про темпи і характер фінансово-економічного зростання регіонів і рівня 
конкурентоспроможності їхніх економік. Однак ми вважаємо, що валовий 
регіональний продукт є більш узагальненим показником розвитку економіки 
регіону, при розрахунку якого також включається сума валової доданої вартості 
від усіх видів діяльності. 

Виходячи з цього, правомірно ввести показник індексу 
конкурентоспроможності регіону (Ік,), який визначається як співвідношення 
валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу по окремому 
регіону до валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу по 
Україні. Цей індекс буде свідчити про здатність кожної регіональної системи 
ефективно використовувати свої конкурентні переваги з метою досягнення 
базового показника (валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу 
по Україні), і може бути розрахований за формулою: 

                                     Ік = ВРПр / ВРПк ,                                                      (1) 
де ВРПр – валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу по 

регіону; 
ВРПк – валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу по 

країні. 
На основі статистичних даних [3,7,9] динаміки валового регіонального 

продукту у розрахунку на одну особу по регіонах України, було отримано 
результати аналізу конкурентоспроможності регіонів України та представлено 
у формі індексного значення за період з 2012 по 2016 роки в    табл. 1 та у 
вигляді рейтингу на рис. 1. 

З метою проведення оцінки рівня конкурентоспроможності регіону і 
відповідно можливості досягнення базового значення ВРП доцільно для 
групування використовувати граничні значення індексу 
конкурентоспроможності регіону, які наведені у табл. 2. 

Результати проведених групувань свідчать, що більшість областей  
України мають значення індексу конкурентоспроможності у інтервалі від 0,8 
включно до 1, тобто мають значний потенціал досягти конкурентоспроможного 
рівня. 
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Таблиця1 
Значення індексу конкурентоспроможності регіонів України* 

Регіон 2012 2013 2014 2015 2016 
Вінницький 0,62 0,63 0,67 0,74 0,80 
Волинський 0,60 0,60 0,59 0,63 0,65 
Дніпропетровський 1,48 1,40 1,38 1,46 1,42 
Донецький 1,28 1,22 1,13 0,75 0,58 
Житомирський 0,60 0,61 0,61 0,64 0,66 
Закарпатський 0,51 0,53 0,51 0,52 0,50 
Запорізький 0,97 0,96 0,91 1,01 1,09 
Івано-Франківський 0,68 0,73 0,72 0,74 0,71 
Київський 1,21 1,27 1,19 1,25 1,30 
Кіровоградський 0,70 0,69 0,76 0,79 0,85 
Луганський 0,88 0,81 0,73 0,38 0,23 
Львівський 0,72 0,76 0,74 0,78 0,80 
Миколаївський 0,82 0,78 0,82 0,82 0,89 
Одеський 0,90 0,85 0,87 0,85 0,90 
Полтавський 1,24 1,20 1,19 1,30 1,43 
Рівненський 0,59 0,59 0,57 0,67 0,65 
Сумський 0,70 0,68 0,70 0,73 0,80 
Тернопільський 0,53 0,52 0,50 0,55 0,54 
Харківський 0,98 0,94 0,93 0,96 0,99 
Херсонський 0,60 0,56 0,58 0,59 0,65 
Хмельницький 0,61 0,62 0,60 0,67 0,68 
Черкаський 0,74 0,77 0,78 0,83 0,88 
Чернівецький 0,46 0,45 0,45 0,45 0,44 
Чернігівський 0,68 0,69 0,68 0,72 0,76 
*      – конкурентоспроможний;       – має потенціал досягти конкурентоспроможного рівня; 

         – має низьку конкурентоспроможність;      – неконкурентоспроможний. 

 
Таблиця 2 

Значення індексу конкурентоспроможності регіону 
Значення Ік Оцінка рівня конкурентоспроможності  регіону 

Ік ≥ 1 Конкурентоспроможний 
1 >  Ік  ≥ 0,8 Має потенціал досягти конкурентоспроможного рівня 

0,8 > Ік ≥ 0,6 Має низьку конкурентоспроможність 
Ік  < 0,6 Неконкурентоспроможний 

 
За даними табл. 1 найбільший показник індексу конкурентоспроможності 

серед областей України станом на 2016 рік має Полтавський регіон (1,43). 
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Також високі конкурентні позиції мають Дніпропетровська (1,42), 
Запорізька (1,09) та Київська (1,3) області. Слід зазначити, що 
Дніпропетровська, Київська та Полтавська області займають стійкі лідируючі 
позиції за рівнем конкурентоспроможності протягом усього досліджуваного 
періоду, оскільки значення розрахованого індексу перевищує 1.  

Вінницька, Кіровоградська, Львівська, Сумська та Черкаська області 
покращили своє конкурентне становище протягом 2015-2016 р.р., подолавши 
низький рівень конкурентоспроможності, незважаючи на те, що рівень ВРП на 
душу населення у середньому по Україні значними темпами зростає. 

Неконкурентоспроможними станом на 2016 р. залишаються Закарпатська, 
Тернопільська і Чернівецька області – рівень їх ВРП на душу населення зростає 
незначними темпами, порівняно із середнім по Україні. 

За проведеними вище розрахунками, Полтавська область була найбільш 
конкурентоспроможною станом на 2016 р. Варто звернути увагу на те, що 
висока конкурентоспроможність властива даному регіону протягом усього 
досліджуваного періоду, тобто Полтавську область можна назвати стабільно 
конкурентоспроможною. 

 Звідси закономірно дослідити, які  галузі економіки суттєво визначають 
конкурентні переваги Полтавського регіону та впливають на його фінансову 
спроможність. 

 
2.3. Забезпечення фінансової спроможності регіону 
Фінансова спроможність визначається власними можливостями регіону, 

які залежать від його галузевих, територіальних та функціональних 
особливостей. Проведений аналіз територіально-галузевої структури валової 
доданої вартості Полтавської області [5,8] надав можливість визначити 
пріоритетні галузі економіки, тобто конкурентні переваги регіону.  

Отримані результати свідчать, що на сучасному етапі розвитку суттєвого 
значення набувають дві галузі, які дають можливість залучати наявні та 
потенційні фінансові ресурси та формувати сталу для подальшого розвитку 
форму капіталу – виробничу. Цими галузями є промисловість і сільське 
господарство. Станом на 2016 р. на ці дві галузі економіки  припадало 70,5 % 
валового регіонального продукту регіону (рис. 2).  

Отже, характеризуючи Полтавський регіон, правомірно зробити висновок, 
що він є промисловим, так як валовий регіональний продукт за період з 2013 по 
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2015 рр., який створений у промисловості, перевищував майже утричі валовий 
регіональний продукт, створений у сільському господарстві. У 2016 р. відрив 
між зазначеними галузями зменшився за рахунок підвищення частки ВРП, 
створеної за рахунок сільського господарства, та зменшення частки 
промисловості.  

 

 
Рис. 2. Динаміка питомої ваги основних галузей економіки у створенні 

ВРП Полтавської області, 2013-2016 р.р. [5] 
 

Рушійні зміни показників промислового та сільськогосподарського  
виробництва невід’ємно пов’язані з динамікою інвестицій в основний капітал 
регіону, що забезпечують його фінансову спроможність. З метою доведення 
цієї тези побудуємо діаграму, яка відображає рівень питомої ваги інвестицій в 
сільське господарство і промисловість Полтавської області (рис. 3). 

Якщо співставити результати рис. 2. і 3, то можна помітити, що питома 
вага інвестицій у промисловість перевищує інвестиції у сільське господарство 
не такою мірою, як відрізняються їх внески до ВРП Полтавського регіону. Це 
свідчить про вищу ефективність інвестування у промисловість регіону, 
порівняно із інвестуванням у сільське господарство. Але при цьому слід 
зазначити, що їх обсяги мають різну ступінь частки в структурі ВРП регіону.  

Також рис. 3 підтверджує зв’язок між динамікою показників виробництва 
регіону та інвестицій у його основний капітал – у 2016 р. питома вага 
інвестицій у промисловість зменшилася на 3,3%, порівняно із минулим роком, 
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що спричинило зниження питомої ваги промислового виробництва на 2,8%. 

 
Рис. 3. Динаміка питомої ваги інвестицій у сільське господарство та 

промисловість у загальному обсязі інвестицій в основний капітал 
Полтавської області, 2013-2016 р.р. [5] 

 
Підсумовуючи отримані розрахунки, необхідно відзначити, що характер 

пріоритетних галузей економіки Полтавської області за період з 2013 по 2016 
рр. практично не змінювався. Це свідчить про стабільний промисловий 
пріоритет, що забезпечує інвестиційну привабливість регіону. Отже, дана 
галузь є найперспективнішою для залучення інвестицій та найбільшою мірою 
буде сприяти зміцненню фінансової спроможності як  передумови виникнення 
нових можливостей розвитку та забезпечення регіональної 
конкурентоспроможності. 

У структурі промислового виробництва Полтавського регіону (рис. 4) 
найбільшу питому вагу мають добувна, переробна та харчова промисловість. 

За підсумками І кварталу 2017 р. обсяг реалізованої промислової продукції 
Полтавської області становив 39 млрд. грн., що складає близько 10% від 
відповідного загальнодержавного показника. 

Важливою передумовою розвитку промисловості регіону став широкий 
ресурсний потенціал. Так, на території Полтавської області виявлено  
99 родовищ нафти, природного газу, газового конденсату, 10 родовищ залізної 
руди, 44 родовища торфу, понад 800 млн. т бурого вугілля та ін. Станом на 2016 
р. регіон забезпечує Україну газовим конденсатом на 68,6%, природним газом – 
на 41%, нафтою – на 11%  [5]. 
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Рис. 4. Структура промислового виробництва Полтавського регіону, 

2016 р. [20] 
 

У регіоні діють понад 1200 промислових підприємств майже всіх основних 
видів економічної діяльності. На підприємствах промисловості працює понад 
третина осіб, зайнятих в економіці області та сконцентрована чверть основних 
засобів.  

Отже, з урахуванням наявних ресурсів в області потенціал розвитку мають 
такі галузі виробництва: добувна та переробна промисловість, сільське 
господарство, видобування та переробка вуглеводнів, машинобудування. 
Слабкими сторонами інвестиційного клімату Полтавського регіону передусім є 
високий рівень зношеності основних виробничих фондів, екологічні проблеми 
й недостатня кількість природоохоронних заходів в промисловості, досить 
низька інноваційна активність підприємств.  

 
Висновки 
Правомірно зробити висновок, що Полтавський регіон, маючи досить 

значний потенціал розвитку промислового сектору, перебуває у стані застою, 
оскільки потребує повномасштабної, системної модернізації. Саме тому 
важливого значення набуває створення сприятливого інвестиційного клімату, 
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що можливе лише за стійких конкурентних позицій регіону. Це передбачає 
розробку комплексу галузево-територіальних характеристик, здатних 
підвищити конкурентні переваги регіону та забезпечити передумови для нових 
фінансових можливостей у майбутньому.  

Отже забезпечення фінансової спроможності на основі оцінки його 
конкурентоспроможності дозволить визначити пріоритетні напрями 
фінансування з метою ефективного розширеного самовідтворення та 
самостійно забезпечувати сталий розвиток за рахунок наявності у регіоні 
фінансових ресурсів у обсязі, достатніх для задоволення всіх його потреб. 
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ГЛАВА 3.  
ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДСКОГО УЧЕТА 

DOI: 10.30888/978-617-7414-42-0.0-018 
 
Введение 
Основы сведений и другое программное предоставление [1, 2], связанное с 

их применением в качестве инструмента занимают важное место в ходе работы 
компании. Их применение дает возможность уменьшить время, требуемое на 
обрабатывание заказов покупателей, а, следовательно, и быстродействие 
службы с клиентами в общем в компании.  

Безусловно, то, что для того, чтобы выявить все без исключения 
возможные способности, которые несет в себе применение баз данных, 
необходимо использовать в работе комплекс программных и аппаратных 
средств как можно более подробно подходящий установленным задачам. 

Благодаря этому, в нынешнее время велика необходимость в 
компьютерных программах, которые поддерживали бы и координировали 
процесс работы. 

Сегодня автоматизированные рабочие места можно наблюдать в самых 
различных сферах деятельности. В данной работе произведена разработка 
автоматизированного рабочего места оператора по работе на складе. 

. 
3.1. Анализ автоматизации рабочего места  
Для повышения эффективности работы оператора [3] нужно определить 

направления автоматизации работы. Для офисного персонала есть два 
направления повышения эффективности: рутинные операции; анализ 
документации. 

Автоматизированное рабочее место определяется совокупностью ресурсов 
информации, организационно-технологических и программно-технических 
средств коллективного и индивидуального пользования, которые соединены 
для выполнения своих функций работника управления. 

Посредствам автоматизированного рабочего места персонал может 
посылать и принимать сообщения, обрабатывать тексты, участвовать в 
совещаниях, осуществлять вычисления и приобретать готовые итоги в 
табличной и графической фигуре, создавать и осуществлять индивидуальные 
архивы документов. Зачастую движения управления и принятия выводов 
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реализуются вместе, однако необходима проблемная реализация 
автоматизированного рабочего места персонала управления, что отвечает 
разным реализуемым функциям и степеням управления. 

Подготовка сведений для принятия решений, утверждение выводов и их 
осуществление имеют большое количество общего в экономических службах 
компании.  

Также многочисленные функции считаются стандартными для многих 
компаний. 

Это дает возможность формировать перестраиваемые, гибкие структуры 
управления. 

В базу конструирования автоматизированного трудового места положены 
следующие главные основы: 

1. Наибольшее ориентация на окончательного пользователя, которая 
добивается формированием инструментальных средств приспособления 
автоматизированного рабочего места  [4] к степени подготовки пользователя, 
способностей его преподавания и самообучения. 

2. Профессиональные знания формализируются, имеется возможность 
предоставления на базе автоматизированного рабочего места в отсутствии 
помощи других корректировать новейшие проблемы и автоматизировать 
новейшие функции в процессе накопления навыка работы с концепцией. 

3. Проблемная направленность автоматизированного трудового места в 
разрешение определенного класса трудностей, сопряженных общей 
технологией обрабатывания сведений, единством концепций работы и 
эксплуатации, то что характерно для специалистов финансовых областей. 

4. Модульность возведения, обеспечивающая соединение 
автоматизированного трудового места с другими компонентами концепции 
обрабатывания данных, а кроме того видоизменение и увеличение 
способностей автоматизированного рабочего места в отсутствии прерывания 
его функционирования [5]. 

5. Эргономичность, то есть формирование для пользователя удобных 
условий работы и дружественного интерфейса общения с концепцией. 

Одним из главных признаков классификации автоматизированного 
рабочего места есть режим его эксплуатации. Они бывают сетевыми, 
групповыми и одиночными. В одиночном режиме   автоматизированное 
рабочее место реализуется в отделенной персональной электронно-
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вычислительной машиной, ресурсы которой пребывают в безусловном 
распоряжении оператора. Это рабочее место направлено на решение 
специфических, не типичных проблем. Далее, как правило, используются ПК 
малой мощности. 

Групповой порядок на основе одного ПК организуется ряд рабочих зон, 
которые соединены согласно показателю функциональной либо 
административной общности. Там уже нужны мощные ПК и соответствующее 
программное обеспечение. 

Данный порядок как правило применяют компании распределенной 
обработки данных в границах одной компании либо отделения для 
обслуживания компаний управляющих и профессионалов. 

Сетевой порядок эксплуатации автоматизированного рабочего места 
объединил в себе плюсы одиночного и группового. Здесь любое 
автоматизированное рабочее место создается на базе одного ПК, однако 
применяет общие средства вычислительной сети.  

 
Рис. 1. Схема автоматизированного рабочего места 

 
Классификацию автоматизированного рабочего места согласно типам 

разрешаемых проблем, возможно поделить на категории автоматизированного 
рабочего места: 

1. Для решения проблем подготовки и ввода сведений; 
2. Для решения информационно-вычислительных проблем; 
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3. Для решения информационно-справочных проблем; 
4. Для решения проблем бухгалтерского учета; 
5. Для решения проблем аналитических расчетов; 
6. Для решения проблем статистической обработки сведений. 
Аргументированное соединение автоматизированного рабочего места к 

определенной группе содействует тщательному и глубокому рассмотрению, 
возможности сравнительной оценки разных монотипных автоматизированных 
рабочих зон с целью выбора наиболее предпочтительного. 

 
3.2. Разработка алгоритма функционирования АРМ оператора по 

управлению складом 
Алгоритм функционирования модели создается, основываясь на анализ 

задач и требований, решаемых автоматизированного рабочего места. При 
разработке модели автоматизированного рабочего места нужно чтобы 
программа выполняла ряд функций, которые помогут увеличить 

- эффективность работы руководителя организации: 
- ввод исходной информации и заполнение базы данных; 
- корректировка и хранение данных; 
- представление данных в удобном виде; 
- выдача справочных данных. 
Принимая это во внимание, формируется структура ПО 

автоматизированного рабочего места (Рисунок 2). 
Состав данной программы складывается из семи модулей: 
- оператора call-центра либо оператор; 
- модуль ввода начальной информации; 
- модуль учета своевременных сведений; 
- модуль редактирования путевых листов; 
- база сведений; 
- модуль формирования справочных сведений; 
- модуль вывода сведений. 
Для конкретных задач имеется большое количество различных алгоритмов 

их постановления. Нахождение необходимого метода обусловливается 
дополнительными условиями, которые предъявляются к данным методам. 
Процедура формирования метода сопряжен с записью метода на определенном 
языке. 
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Рис. 2. Структура ПО автоматизированного рабочего места 

 
Алгоритм работы модели автоматизированного рабочего места может быть 

разным. Он использует все типы алгоритмов: линейные, циклические, 
ветвящиеся. Все это нужно для точной переработки данных и создания 
необходимых отчетов. 

Линейность алгоритма - это последовательны действия в базовом модуле 
программы. Ветвящийся алгоритм нужен для извлечения информации из 
файлов. То есть, при нажатии необходимой клавиши совершается процесс, 
который рассказан в событии согласно нажатию каждой клавиши. 

В методе данной программы применяется противоположные связи, 
которые предоставляют возможность оператору подобрать необходимый 
подход для продолжения программы. 

Оператор call-центра исполняет управление проектом. В процессе работы 
он содержит необходимые модули и гарантирует их правильное 
взаимодействие. 

Преимущество этого метода легкость и вероятность структуры и связи 
конкретных элементов наглядно отражаться. 

При разработке данной программы немаловажно уделить особенное 
внимание проблеме доступности, наглядности и удобству диалога между ПК и 
оператором. 

Программу, создающую модель АРМ специалиста call-центра необходима, 
выполнить по принципу модульности. Это делает ее более универсальной и 
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дает возможность модернизации по мере необходимости. 
Для удобства работы оператора нужно, чтобы на экран выводились 

нужные подсказки и кнопки управления. 
Одной из частей успешной работы call- центра и гарантии долгих 

выгодных отношений с клиентами является качественный и оперативный 
сервис. 

Качество и оперативность обслуживания складывается: 
- из наличия единой базы данных; 
- из персонала высокой квалификации; 
- из налаженной системы отработки заявок; 
- из наличия материально-технической базы высоко качества; 
- из рентабельности применения ТС и мобильной связи. 
У специалиста сервисного центра есть основные операции: 
- получение заявок от клиентов; 
- хранение заявок в информационной базе; 
- создание отчетов о проделанной работе для клиентов; 
- мониторинг хода работы и внесение в базу данных о текущих работах. 
 
3.3. Разработка пользовательского интерфейса АРМ оператора по 

управлению складом 
На стадиях раннего развития вычислительной техники интерфейс 

пользователя рассматривался только лишь как взаимодействие человека с 
операционной системой и считался обычным. Как принцип он дает 
возможность послужить причиной в влияние упражнение на выполнение, 
связывая конкретные данные и реализация действий обслуживания 
вычислительной конструкции. 

В течение продолжительного периода в процессе улучшения аппаратных 
средств появилась возможность развития интерактивного программного 
предоставления, что применяет специальные пользовательские интерфейсы.  

Сегодня значимой проблемой является формирование интерактивных 
интерфейсов к трудным программным продуктам, которые рассчитаны на 
использование непрофессиональными пользователями. В последнее время 
сформулированы концепции возведения пользовательских интерфейсов и 
технологические процессы согласно их развитию. 

Пользовательский интерфейс – это совокупность аппаратных и 
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программных средств, которые обеспечивают взаимосвязь пк и пользователя. 
Аналогичные взаимодействия оформляют диалоги. Под диалогами 
предполагается упорядоченный обмен данными между ПК и человеком, 
который нацелен на решение конкретных вопросов. 

Обмен сведениями выполняется передачей операционных сигналов и 
уведомлений. Сведения — это часть данных, которая участвует в диалоговом 
обмене. Направленности передачи данных отличают: 

- входные уведомления, которые создаются человеком, с помощью средств 
ввода; 

- выходные уведомления, которые создаются пк в виде голосовых 
сигналов, изображений, текстов и вводятся пользователю на диcплeй монитора, 
либо на другие приборы вывода сведений. 

Пользователь создает уведомления подобных типов как: запрос операции, 
запрос функции, запрос сведений, перемена или введение сведений, запрос 
помощи. А приобретает в ответ: приказы, которые не требуют действий; 
подсказки и справки, информативные уведомления, которые не требуют 
заключения; данных о погрешностях, которые нуждаются в встречных 
поступках. 

Аналогично с объектным раскладом и процедурным раскладом к 
программированию отличают объектно-ориентированный и процедурно-
ориентированный подходы к изучению интерфейсов (рис. 3). 

Процедурно-ориентированные интерфейсы дают пользователю 
возможности исполнения конкретного набора действий, для которых могут 
быть внедрены соответствующие первоначальные данные. Работа программы 
состоит в выборе воздействия, то, что необходимо реализовать, в случае если 
есть выбор, вводу сведений и переработке приведенных итогов. 

Объектно-ориентированные интерфейсы применяют другую модель 
взаимодействия с оператором, которая нацелена на управление объектами 
предметной области. Для распоряжения тренировочных вопросов, довольно 
процедурного подхода, достаточно наиболее простого в применении, согласно 
данной причине мы не будем подробно рассматривать объектно-
ориентированных интерфейсах пользователей. Примером объектно-
ориентированного интерфейса является план «Проводник» ОС Windows. Папки 
и файлы являются объектами предметной области. 
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Пользовательские 
интерфейсы

Процедурно-
ориентированные

Консольные Меню Со свободной 
навигацией

Объектно-
ориентированные

 
Рис. 3. Типы пользовательских интерфейсов 

 
Процесс операции представляется так: оператор «берет» акт, то есть 

предмет интерфейса, который соответствует файлу, и «переносит» его в другую 
папку. Этим он стимулирует перемещение «физического» файла на диске. 

Консольный интерфейс – это интерфейс, который создает взаимосвязь с 
оператором на базе последовательного ввода и решения данных в формате 
текста согласно принципу «вопрос-ответ». Этот интерфейс как принцип 
применяет конкретный способ работы, например: введение сведений, 
нахождение постановления проблемы, завершение результата. 

 
Выводы 
Размещение товаров на складе играет ключевую роль в оптимизации 

складских процессов. От того, как товар размещен на складе, зависит и 
сохранение его качества, и скорость отбора.  

В состав АРМ должны вступать промышленные и программные ресурсы 
вычислительной техники, а кроме того требуемая методическая документация, 
позволяющая пользователю результативно взаимодействовать с данными 
средствами. 

Использование созданной программы на предприятии позволило 
расширить используемый в организации метод хранения на складе. 
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ГЛАВА 4.  
СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
DOI: 10.30888/978-617-7414-42-0.0-021 

 
Сельское хозяйство – одна из основных отраслей экономики, направленная 

на обеспечение населения продовольствием и получения сырья для ряда 
отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, 
представленной практически во всех странах. 

Сельское хозяйство производит продукты питания для населения страны, 
сырьё для перерабатывающей промышленности и обеспечивает другие нужды 
общества. Спрос населения на товары народного потребления почти на 75% 
покрывается за счет сельского хозяйства [2]. 

Основу развития любой отрасли народного хозяйства, в первую очередь 
сельского хозяйства определяют потребности человека. Установлено, что 
потребности человека безграничны, а ресурсы ограничены. 

Закон ограниченности ресурсов предопределяет экономику как науку. 
Если потребности полностью удовлетворены, вряд ли была бы нужда 
«экономить». Все товары были бы бесплатны как воздух. Любой продукт в 
своём движении по жизненному пути проходит отдельные, следующие обычно 
друг за другом стадии своего воспроизводственного цикла. Это – производство, 
распределение, обмен, потребление. Наличие данных стадий – 
фундаментальная закономерность экономических процессов, их важнейшее 
свойство [14]. 

Понимание принципов сбалансированности экономических потоков 
чрезвычайно важно для восприятия процессов функционирования рыночной 
экономики как в целом, так и её отдельных элементов. Предложение как 
желание и способность продавцов предоставлять товары для продажи на рынке 
определяется спросом, как желанием и способностью людей покупать товары. 
Закон спроса заключается в принципе, в соответствии с которым существует 
обратная зависимость между ценой товара и величиной покупательского спроса 
на этот товар (при прочих равных условиях) [8, 9]. 

Поскольку потребности человека безграничны, ресурсы редки, приходится 
выбирать, что производить и в какой пропорции. При этом возникает проблема 
рационального ведения хозяйства. Это проблема выбора всегда была и будет. 
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Величина спроса есть количество товара, которое массовый покупатель 
желал бы купить в течение некоторого периода (месяца, года) при 
определенной цене данного товара. Но не только цены товаров оказывают 
влияние на величину спроса на данные товары. Существенное влияние 
оказывает и уровень дохода потребителей. Общая тенденция, как правило, 
заключается в том, что с увеличением дохода спрос на товар растёт [19]. 

Достижение экономического равновесия обеспечивает стабильность 
экономической системы и означает, что имеет место соответствие структуры 
производства и структуры общественных потребностей. Механизмом 
установления общего равновесия является конкуренция, и поэтому изучение 
особенностей конкуренции становится средством выявления особенностей 
общего экономического равновесия. 

Главной особенностью и сферы обмена в товарном хозяйстве является то, 
что в ней взаимодействуют независимые экономические субъекты. В силу этого 
товарный обмен – это обмен независимых экономических субъектов. Сфера 
товарного обмена получила название «рынок» [7]. 

Валовый национальный доход выступает как сумма расходов на оплату 
предоставляемых домашними хозяйствами факторов производства, а валовой 
национальный продукт определяет совокупный доход бизнеса от продажи 
конечных продуктов и услуг домашним хозяйствам, правительству и 
зарубежным партнерам. При этом экспорт представляет собой дополнительный 
доход бизнеса, а импорт является своеобразной утечкой доходов бизнеса за 
счет отвлечения части расходов хозяйственных субъектов на приобретение 
товаров и услуг за границей. 

Государство в лице правительства и государственного банка, сочетая 
административные и экономические методы, может перераспределить валовой 
национальный доход, реализуя социальные программы и финансируя 
общенациональные проекты, регулировать экономическую активность 
общества, побуждая рыночные силы развиваться в нужном русле [8, 9]. 

Это свидетельствует о том, что для того чтобы экономика действовала 
эффективно должны быть созданы благоприятные условия и для спроса и для 
предложения на товары и услуги [6, 13]. 

С момента, когда люди начинают готовиться к удовлетворению своих 
потребностей, опираясь на имеющиеся ограниченные ресурсы, и начинается 
экономическая деятельность, основу которой составляют экономические 
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ресурсы – факторы производства. 
Политическая экономия выделяет четыре фактора производства: труд, 

земля, капитал и предпринимательские способности. Любая система является 
совокупностью взаимодействующих факторов. Отношение между любым 
набором производственных факторов (вводимые) и максимально возможным 
итоговым выходом продукции описывается производственной функцией. 
Производственная функция может строиться для определённой технологии. 

Если весь набор факторов укрупненно представить как затраты труда L и 
капитала K, производственная функция может быть представлена следующим 
образом: 

Q=f · (L,K),                                                         (1) 
 

где Q – максимальный объем продукции, производимой при данном 
соотношении L и K данной технологии. 

Широко известен опыт построения производственной функции 
американских учёных Кобба и Дугласа (1929 г.) как уравнение регрессии на 
основе статистических показателей [18]. 

Экономические ресурсы – все природные и произведённые человеком 
ресурсы, которые используются для производства товаров и услуг, т.е. 
экономических благ (рис. 1).  

 
Рис. 1. Виды ресурсов 
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Отличительной особенностью развития сельского хозяйства является то, 
что в качестве главного средства производства здесь выступает земля. По 
сравнению с другими средствами производства земля не изнашивается, а при 
правильном использовании улучшает свои качественные параметры. 

Земля в экономической теории это все естественные ресурсы, 
используемые в производстве продуктов и услуг. Это то, из чего производятся 
продукты, потребляемые человеком. К этим ресурсам относятся собственно 
земля как сельскохозяйственные угодья, полезные ископаемые, водные 
ресурсы, леса. 

Естественные ресурсы выступают в качестве предметов труда, то есть тех 
предметов, на которые направлены труд человека и которые им преобразуются 
с помощью средств труда. Предметы труда и средства труда вместе взятые 
образуют средства производства. Это обобщающий термин, включающий в 
себя все материальные ресурсы. 

Капитал – это инвестиционные ресурсы. Они охватывают средства 
производства, произведенные человеком (машины, фабрики, транспортная 
сеть) и используемые для производства товаров и услуг. Процесс их 
производства и накопления называется инвестированием [1]. 

Инвестиционные товары отличаются от потребительских товаров. 
Последние удовлетворяют потребности непосредственно. Инвестиционные 
товары используются для создания потребительских товаров.  

Термин «капитал» не подразумевает деньги. Деньги ничего не производят, 
и их нельзя считать экономическим ресурсом. Деньги являются лишь 
финансовым инструментом, но ресурсом производства не являются. 

Труд – это человеческие ресурсы, то есть рабочая сила, имеющаяся в 
обществе и используемая в производстве продуктов и услуг. Рабочая сила 
(труд) как фактор производства предполагает, что люди имеют определенную 
квалификацию, знания, навыки и опыт, необходимые для производства 
продуктов и услуг. 

Предпринимательская способность непосредственному измерению не 
поддается, однако интеллектуальный потенциал ценится довольно высоко. 
Обычно оценка интеллектуального потенциала является коммерческой тайной. 

Эти четыре группы ресурсов нередко называют факторами производства. 
Относительная редкость ресурсов или ограниченность ресурсов, например 

земли, полезных ископаемых и т.д. ограничивает объем производства [1]. 
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Грамотное использование ограниченных производственных ресурсов и 
управление ими с целью достижения максимального удовлетворения 
материальных потребностей человека приводит к эффективности производства. 

Основными субъектами хозяйственной деятельности в рыночной 
экономике являются домашние хозяйства, предприятия, организации и 
государственные учреждения. 

Предприятия, государственные учреждения, хозяйства населения являются 
структурными составляющими главной сферы человеческой деятельности в 
области экономики – сфере деловой активности людей [9]. Взаимодействуя 
между собой, основные субъекты хозяйственной деятельности совершают 
кругооборот ресурсов, продуктов и доходов (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема кругооборота ресурсов, товаров, услуг и доходов 

 
Доходы населения формируются в сфере производства. Рассматривая труд 

как фактор производства с одной стороны и как источник дохода домохозяйств 
с другой стороны, устанавливается структура взаимосвязей хозяйственных 
субъектов рыночной экономики. Главное условие сбалансированности потоков 
доходов и расходов хозяйственных субъектов: валовый национальный доход, 
зарабатываемый домашними хозяйствами в сфере бизнеса, равен совокупным 
расходам домашних хозяйств и правительства на оплату конечных продуктов и 
услуг, производимых бизнесом в форме валового национального продукта [11]. 

Таким образом, равновесие спроса и предложения обеспечивается в сфере 
производства. 
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Основное требование, предъявляемое к любому производственному 
процессу – его эффективность. Главным критерием оценки может быть только 
экономические результат. Эффективность производства, будучи сложной 
экономической категорией, может рассматриваться как форма выражения его 
цели.  Проблема эффективности является вечной проблемой человечества, 
которая вытекает из самой сути человеческого бытия и трактуется по-разному 
[18]. 

Необходимо различать понятия «эффект» и «эффективность». Слово 
«эффект» латинского происхождения и означает результат, который оставляет 
после себя какое-то явление, процесс, мероприятие. Применительно к 
экономической сфере деятельности человека под словом «эффект» надо 
понимать результат его труда, результат материальных, денежных, трудовых 
затрат. А результатом труда является продукция. Следовательно, в экономике 
под эффектом в прямом смысле этого слова следует понимать произведенный 
продукт. 

Однако эффект может выступать не только в виде продукта. Так, в 
рыночной экономике затраты на производство могут выступать в виде затрат 
капитала. Целью здесь, на микроуровне, является получение прибыли, поэтому 
эффективность производства характеризуется нормой прибыли, т.е. 
отношением прибыли к капиталу, авансированному на покупку средств 
производства и рабочей силы. В качестве конечного эффекта для 
предпринимателя не может выступать продукт как таковой, его 
потребительская стоимость. Его интересует не сам продукт, а его стоимость, 
возрастание стоимости [1]. 

Изучение эволюции подходов к проблемам эффективности региональных 
экономических систем позволило выделить следующие основные направления 
в экономической мысли: 

– классическое направление экономической мысли, рассматривающее 
эффективность экономики в сравнительном соотношении факторов 
производства, их производительности и обеспеченности ими; 

– в рамках неоклассической экономической теории второй половины XX-
го столетия осуществляется дальнейшее развитие и совершенствование 
математического инструментария оценки экономической эффективности, в 
частности, в рамках теории производственных функций; 

– в рамках институциональной и неоинституциональной экономики особое 
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внимание уделялось проблемам влияния рыночных институтов на 
эффективность функционирования социально-экономических систем 
различного уровня, в том числе региональных [5]. 

Формирование теоретических экономических систем в России в настоящее 
время представляется весьма сложной проблемой, поскольку этап переходной 
экономики, характеризующийся коренными изменениями экономической 
системы в реальной практике, требует сочетания традиционной отечественной 
научной школы и объективно существующей экономической действительности 
в стране [4]. 

Меняются акценты, подходы, но наука остается той же – наукой об 
экономической жизни отдельных людей, групп и общества в целом. Развитие 
любой отрасли знаний, в том числе и знаний по экономике, представляет собой 
последовательную смену научных направлений, в ходе которых происходит 
пересмотр базовых теоретических понятий. 

Основатель школы неоконсерватизма Милтон Фридман считает, что 
микроэкономика изучает крупномасштабные экономические явления, а также 
те экономические выборы, совершаемые малыми экономическими единицами, 
такими как домашнее хозяйство, фирмы и экономические рынки. Главная 
задача экономических агентов микроэкономики заключается в том, чтобы 
осуществить экономический выбор обусловленный ограниченностью ресурсов 
и их эффективным использованием [17]. 

На уровне предприятия экономическая эффективность – важнейший 
оценочный показатель результативности деятельности предприятий, 
представляющий собой сопоставление результатов этой деятельности [3]. 

Как говорил Маршалл А.: «… Человек не захочет продолжать свое 
предприятие, если он не будет рассчитывать на то, что чистый доход от него 
превысит процент на  капитал по текущему курсу. Такой доход называется 
прибылью» [10]. 

До ХХ века в западной экономической мысли термин «прибыль» 
использовался в широком смысле (собственно прибыль и процент) и в узком 
(без включения процента). В экономической литературе, особенно немецкой, 
для определения прибыли без процента использовался также термин 
«предпринимательский доход». В ХХ в. термин «прибыль» в узком его 
понимании в основном вытеснил идентичный ему термин 
«предпринимательский доход» [12]. 
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Учёные – экономисты С. Эйлона, Ю Сёзан и Б. Голд отмечали, что в 60-е 
годы в Великобритании именно под производительностью понимали 
эффективность производства. В соответствии с определением, приведенным в 
Британской энциклопедии (1974 г.), под производительностью в экономической 
теории понимается отношение того, что произведено, к тому, что необходимо 
для производства этой продукции. Обычно это отношение рассчитывается как 
средняя, выражающая отношение суммарного производства каких-либо 
материальных благ к общим затратам, например труда или сырьевых 
материалов. В принципе, в качестве знаменателя в этом отношении может быть 
использован любой вид затрат. Можно, таким образом, говорить о 
производительности земли, труда, капитала либо элементов, составляющих 
любой из этих факторов производства. По их мнению труд чаще, чем какой-
нибудь другой фактор, используется учеными-экономистами для измерения 
производительности. Одна из причин этого (по мнению авторов книги) 
заключается, конечно, в том, что затраты труда гораздо легче измерить, чем 
какие-либо другие, например затраты капитала, особенно если измерение 
затрат труда основано на подсчете количества рабочих или на данных об 
отработанных часах без учета различий в квалификации и ставки зарплаты [16]. 

Принятые концепции производительности, как указывал Б. Голд, имеют 
три серьезных недостатка. Выпуск продукции за человеко час не может 
служить мерой производственной эффективности в целом или вклада рабочей 
силы в производство. Увеличение выпуска продукции за человеко-час может 
быть как желательным, так и нежелательным и привести как к увеличению, так 
и к снижению удельных затрат на труд. Если увеличение выпуска продукции за 
человеко-час сопровождается всего лишь пропорциональным ростом 
почасовых ставок зарплаты, то издержки производства в 
«капиталодоминируемых» отраслях промышленности, таких, например, как 
сталеплавильная, вероятно, возрастут. 

Поэтому С. Эйлон, Ю Сёзан и Б. Голд утверждают, что анализируя 
производительность, необходимо одновременно рассматривать и структуру 
затрат, и структуру прибыли [20, 21]. 

М.Н. Малыш и другие рассматривают эффективность как на макроуровне, 
т.е. в масштабах народного хозяйства, так и на микроуровне – в масштабах 
отдельного хозяйства или предпринимателя. По их мнению, эти два вида 
эффективности взаимосвязаны. Между ними много общего, но имеются и 
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существенные различия. Народнохозяйственный эффект реализуется через 
эффект предпринимателя, через прибыль. Чтобы получать прибыль, 
предприниматель должен производить потребительские стоимости. В них и 
реализуется народнохозяйственный эффект [1]. 

Сельское хозяйство – особая сфера экономики, обладающая 
специфическими особенностями: 

1) экономический процесс воспроизводства переплетается с естественным 
процессом роста и развития живых организмов, развивающихся на основе 
биологических законов; 

2) циклический процесс естественного роста и развития растений и 
животных обусловил сезонность сельскохозяйственного труда; 

3) в отличие от промышленности технологический процесс в сельском 
хозяйстве тесно связан с природой, где земля выступает в роли главного 
средства производства. 

В сельском хозяйстве различают несколько видов экономической 
эффективности (рис. 3). 

 
Рис. 3. Виды экономической эффективности 

 
Народнохозяйственная эффективность сельскохозяйственного 

производства оценивается с точки зрения удовлетворения потребностей 
населения в продуктах питания, а промышленности – в сырье, а также 
финансового вклада отрасли в решение народнохозяйственных задач. 

Отраслевая эффективность отражает результативность использования 
ресурсного потенциала и потребленных ресурсов в сельском хозяйстве. 
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Другие виды эффективности аналогичны отраслевой, но только 
характеризуют результативность отдельных элементов отрасли путем 
сопоставления полученного эффекта с ресурсами или затратами [19]. 

Считаем, что помимо перечисленных видов эффективности необходимо 
выделить потребительскую (социальную) эффективность, которая проявляется 
в возможности удовлетворять потребности населения, то есть процесс, 
порождающий формирование цены предложения, которая удовлетворяет 
одновременно и продавца и покупателя, в результате возникает равновесная 
цена, когда объем предложения равен объему спроса. Что требует оптимизации 
технологий, ресурсов, обеспечивающих эффективное производство. 

По мнению В.А. Свободина, М.В. Свободиной [15] и других экономистов-
аграрников сельское хозяйство представляет собой сложную социально-
экономическую, многоцелевую, развивающуюся систему и состоит из 
функциональных и организационных подсистем. Первые (технологическая, 
экономическая, социальная) выражают содержание сельскохозяйственного 
производства, вторые (формы хозяйствования) – его функционирования. 

Содержание функциональных подсистем: 
- технологическая выражает содержание сельскохозяйственного 

производства и представляет собой совокупность производственных ресурсов, 
технологий и организаций производства, взаимодействие которых обеспечивает 
выход продукции; 

- экономическая отражает содержание экономических интересов, 
представляет совокупность элементов экономического механизма, направлена 
на обеспечение оптимального функционирования технологической и развития 
социальной подсистем на основе реализации экономических интересов; 

- социальная представляет собой социально-территориальную общность, 
элементы ее функционирования и развития (население, социальная 
инфраструктура с соответствующим кадровым обеспечением). 

Организационные подсистемы отражают форму функционирования 
технологической, экономической и социальной подсистем. Выделение 
конкретной организационной формы определяется фактическим состоянием, 
соотношением и потребностями функционирования функциональных 
подсистем, возможностью управления производством. 

Учитывая вышесказанное, в сельском хозяйстве выделяется три вида 
эффективности: 



Инновационная экономика для современного мира                                                                                                     

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-42-0 52 

1) технологическая – характеризует использование ресурсов производства; 
2) экономическая – отражает степень реализации производственных 

отношений как следствие совокупного влияния технологической 
эффективности и экономического механизма хозяйствования; 

3) социальная, как производная экономической, показывает степень 
достижения нормативного уровня жизни работников на конкретном 
производстве. 

По нашему мнению, технологическая эффективность является 
структурообразующей и характеризует не только потребление ресурсов 
производства, но и технологии их использования, назначение и качество 
полученной продукции. Каким способом будут высеяны семена? Каким 
способом будут убирать урожай? Каким способом продукция будет храниться? 
На какие цели использоваться? 

Технологические факторы оказывают влияние на результат, но не всегда 
учитываются в структурной системе экономической эффективности. 
Необходимо исследовать как технологии одного и того же процесса при 
различных способах реализации и назначений конечной продукции влияют на 
эффективность не только промежуточного, но и конечного продукта. 

Так, экономическая эффективность производства и использования кормов 
в животноводстве имеет свои специфические требования, выражающиеся в 
сочетании эффективности его кормовых достоинств и экономического эффекта, 
проявляемого в животноводстве через уровень затрат на корма.  

Таким образом, сущность экономической эффективности  в 
существующем многообразии направлений специализации производства, 
технологий, машин заключается в сочетании классической теории с 
использованием показателей и критериев , учитывающих специфические 
особенностями и направления использования продукции, отражающие 
предметные интересы общества и, в конечном итоге, способствующие 
удовлетворению потребностей населения. 
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ГЛАВА 5.  
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В КОГНИТИВНОМ МАРКЕТИНГЕ 
DOI: 10.30888/978-617-7414-42-0.0-023 

 
Введение 
Одну из основных проблем, стоящих перед отделами маркетинга любого 

предприятия можно сформулировать в вопросе: «Кто наши клиенты?». Как 
правильно собрать данные о клиентах, какие данные будут являться 
основополагающими, как обработать собранные данные, как правильно их 
применить  – это далеко не полный перечень вопросов, с которыми 
сталкивается каждое предприятие при определении «своего клиента» и 
дальнейшей работе с ним. 

При этом на современном этапе развития маркетинга складывается 
неоднозначная ситуация: с одной стороны клиенты предъявляют к 
производителю высокие требования, но предприятие не успевает реагировать 
на эти запросы. С другой стороны - маркетологи имеют огромное количество 
данных о потенциальных потребителях, но испытывают нехватку полезных 
сведений. При этом, большинство данных, раскрывающих важные сведения о 
потенциальных и реальных потребителях, существуют в неструктурированном 
виде (изображения, видео), их невозможно обработать «механически», и 
поэтому они остаются неизученными. 

 
5.1. Теоретические основы изучаемой проблемы 
В настоящее время стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий и концепций искусственного интеллекта  
привело к практическому и широкому использованию интеллектуальных 
систем. Их действие можно найти в мобильных телефонах, экспертных 
системах, прогнозировании и др. Эволюция информационных систем в сторону 
их интеллектуальности привела к появлению нового типа программных 
продуктов, которые получили название интеллектуальные информационные 
системы. [4] 

Современным инструментом маркетолога, позволяющим обрабатывать 
огромные массивы данных  без серьезных временных затрат, получать данные 
из фото и видеоматериалов, выявлять потенциальных потребителей по 
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поведению в социальных сетях и т.д., может стать искусственный интеллект. 
Его использование позволяет анализировать данные всех типов, встраивать 
средства анализа в ежедневные маркетинговые процессы, делая коммуникации 
более адресными, актуальными и эффективными. 

Искусственный интеллект – это математическая структура, имитирующая 
определенные аспекты работы человеческого мозга и демонстрирующая такие 
его возможности, как способность к неформальному обучению, обобщению и 
кластеризации неклассифицированной информации, прогнозированию. Самым 
важным отличием является то, что искусственный интеллект не нуждается в 
заранее известной модели, а строит ее сам только на основе предъявляемой 
информации. Поэтому искусственный интеллект стал применим везде, где 
нужно решать задачи прогнозирования и классификации, где есть плохо 
алгоритмизуемые задачи [1]. 

Джон Маккарти, автор термина «искусственный интеллект», определил 
интеллектуальную функцию как вычислительную составляющую способности 
достигать целей. Само определение искусственного интеллекта Маккарти 
объяснил, как науку и технологию создания интеллектуальных компьютерных 
программ. 

Основная задача искусственного интеллекта - обработка образов. При этом 
используется способность искусственного интеллекта к обучению, к 
извлечению скрытых в больших массивах информации закономерностей. Если 
между входными и выходными данными существует какая-то связь, даже не 
обнаруживаемая традиционными корреляционными методами, то 
искусственный интеллект способен автоматически настроиться на нее с 
заданной степенью точности. Кроме того, он позволяет оценивать 
сравнительную важность различных видов входной информации. 

За последние годы возможности интеллектуальных технологий 
значительно расширились за счет появления новых моделей представления 
знаний, новых теорий и представлений об искусственном интеллекте. 
Значительными вехами, которые касаются развития интеллектуальных 
информационных систем и технологий, являются следующие: 

 появление моделям аргументации и рассуждения вместо логического 
вывода;  

 интеллектуальные сетевые модели;  
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 появление методов поиска релевантных знаний;  
 появление алгоритмов распознавания текстов и изображений;  
 появление способов графического представления знаний;  
 развитие мультигенных систем;  
 появление вычислений, основанных на генетических алгоритмах, 

нечеткой логике, нейронных сетях. 
 Особое место искусственный интеллект занимает в маркетинге. Благодаря 

синтезу технологий глубинного обучения, машинного зрения и когнитивной 
нейробиологии искусственный интеллект может быть применен как для 
исследования рынка, так и для персонализации контента с целью улучшения 
процесса анализа информации и определения масштаба воздействия на 
потребителей без лишних затрат. 

Среди основных направлений применения искусственного интеллекта в 
маркетинге выделяют веб-дизайн, контекстную рекламу, оценку 
эффективности проведённых рекламных кампаний, поиск по фотографиям, 
получение сведений рекламодателям для предоставления новостей или 
рекламной информации. 

Одно из наиболее перспективных направлений применения 
искусственного интеллекта — это возможность персонализировать рекламный 
контент, давая каждому потребителю подходящий именно для него посыл. 
Правильное сообщение будет приходить нужному человеку в нужное время. 

Наибольший интерес маркетологов вызывает сочетание использования 
искусственного интеллекта и когнитивного маркетинга. Когнитивный 
маркетинг – сравнительно новый термин, который образовался на стыке 
маркетинга и психологии. То, что известно на сегодняшний день когнитивным 
психологам, может оказаться звеном, которого недостает практическому 
маркетингу, для того чтобы он стал полноценной научной дисциплиной, а не 
скоплением случайных находок и наблюдений. Он изучает восприятие и 
мышление как информационные процессы, то есть старается понять сознание 
человека, уподобляя мозг компьютеру, который обрабатывает данные [2]. 

Предпосылки развития когнитивного маркетинга: 
  Физиологические потребности платежеспособного населения 

удовлетворены. Производители создают новые потребности (товары), новые 
более эффективные технологии потребления и формируют на них спрос.  
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  Появление высокотехнологичных товаров, усложнение товаров и /или 
появление товаров с завышенными потребительскими свойствами. Чтобы их 
продавать, необходимо донести до потребителя знания о товаре и технологии 
его потребления, обучить потребителя правильно пользоваться товаром. 

  Рост образованности потребителей, потребностей в получении знаний. 
Люди (особенно лидеры мнений) более сознательно переходят на новые 
технологии потребления. 

  Развитие и быстрое распространение информационных технологий, 
позволяющих эффективно передавать знания и обучать людей. 

Сущность когнитивного маркетинга представлена на рис.1. 
Сутью  когнитивной  концепции  маркетинга  является  формирование    

единой  картины  мира  у  целевых  потребителей,  а  соответственно  влияние  
на  процессы  мышления,  мировосприятия,  воображения,  сознания  и  
осознания,  поведения в потреблении. 

 
Рис.1 Сущность когнитивного маркетинга. 

 
Цель когнитивного маркетинга – формирование и продвижение стандартов 

и  технологий  потребления  товаров  и  услуг  компании  за  счет  передачи  
потребителям  новых  знаний  о  товарах  и  обучения  потребителей  правильно  
ими  пользоваться.   

Технологии  и  стандарты  потребления  создают  новые  модели 
потребления и культуру потребления.  Процесс обучения и передачи знаний, 
как правило, сопровождается сильным  эмоциональным  воздействием,  
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обостряющим  восприятие  и  формирующим  желание использовать новые 
технологии потребления. 

Синтез искусственного интеллекта и когнитивного маркетинга позволит 
предприятиям: 

- выявить неудовлетворённые потребности клиентов и модернизировать 
продукт; 

- привлечь больше клиентов и повысить прибыль благодаря 
индивидуальному подходу, преимуществам, предложениям и ценам; 

- получить максимальную отдачу от сотрудничества с имеющимися 
клиентами за счёт оптимизации инвестиций в укрепление взаимоотношений. 

Актуальность данной темы заключается в том, что для повышения 
конкурентоспособности и эффективности своей деятельности, предприятия и 
организации должны четко представлять кто их клиент, каковы его 
потребности, запросы, особенности и возможности. В современном мире 
характеристики потребителей подвержены частым изменениям и 
корректировкам, при этом для отслеживания этих изменений производителю 
необходимо постоянно проводить дорогостоящие маркетинговые исследования. 

Многими предприятиями и организациями на сегодняшний день сбор 
необходимой информации о потребителях осуществляется на основании 
опросов и анкетирования, но такие исследования несут большие денежные и 
временные затраты, а главное — крайне неэффективны, так как люди под 
влиянием различных эффектов (эффект тестирования, ролевого подбора, 
тенденций и т. д.) не пишут правду о себе, они пишут о том, каким человеком 
они хотят быть. Из-за этого точность таких исследований не превышает 40%. 

Как показывают исследования, связанные со сбором, обработкой 
информации, составлению портрета потребителей и клиентской базы, более 
эффективна методика анализа данных «цифровых следов» потенциальных и 
реальных потребителей в социальных сетях – постов, репостов, лайков, 
комментариев и т.д. [3]. 

 
5.2. Состояние рассматриваемой проблемы с учетом достижений 

современной науки 
Проблемам интеграции маркетинга и искусственного интеллекта 

посвящены работы таких  авторов как: Косински М., Старостина В.С., Данько 
Т.П., Абашидзе М.Д., Бутковской Г.В., Морелли Б., Пепперса Д, Роджерса Д.Л. 
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и. т.д. В Республике Беларусь изучением различных направлений данной 
проблемы занимаются в: Витебском государственном технологическом 
университете (разработка моделей нейронных сетей для маркетинговых 
исследований поведения потребителей), Белорусском государственном 
университете (изучение вопросов обучения нейронных сетей), учреждении 
Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский 
институт прикладных проблем математики и информатики» (рассмотрение 
технологии сбора и анализа больших данных в контексте соцмедиа), 
Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 
(изучение вопросов атаки на  искусственные нейронные сети).  

В Витебском государственном технологическом университете на данном 
этапе проводится разработка методов сбора, анализа и обработки информации, 
получаемой из интернет-пространства при маркетинговых исследованиях. 
Данные методы позволяют быстро получать и обрабатывать информацию из 
социальных сетей. На основании разрабатываемых методик был получен 
портрет реального потребителя обуви одного из известных белорусских 
брендов. Скорость, экономическая и трудовая малозатратность  - одна из 
отличительных особенностей данных методик. 

На современном этапе происходит трансформация маркетинга от 
продуктоориентированного направления к клиентоориентированному, и 
ключевая роль в этом процессе отводится платформам искусственного 
интеллекта.  

Технология сочетания когнитивного маркетинга и искусственного 
интеллекта со временем станет заменой традиционным методикам 
исследования рынка: уже сегодня существуют европейские рекламные 
агентства, которые используют нейронные сети для оценки реакций целевой 
аудитории на новый продукт. 

Использование искусственного интеллекта и нейронных сетей в 
маркетинговых исследованиях предполагает, что собираемые данные 
становятся основой для решений, исходя из которых, происходит обучение 
системы для предоставления ещё более разумных, контекстных рекомендаций, 
позволяющих формировать потребительский опыт и корректировать его до 
малейших деталей. Таким образом, повышается ценность товара, марки или 
бренда, укрепляются взаимосвязи с клиентами и ускоряются темпы 
стратегического развития организации. 
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Сложно недооценить значение развития искусственного интеллекта в 
ближайшее время. Так в Республике Беларусь данному направлению уделено 
внимание на государственном уровне: 

- значение интеграции информационных технологий и экономики страны 
отмечено в Декрете Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии 
цифровой экономики» от 21 декабря 2017г.; 

- на Международной конференция AI-MEN, прошедшей 02.06.2018 г. в 
бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий, было заявлено о создании 
Белорусской ассоциации искусственного интеллекта. 

 
Выводы 
Таким образом, на сегодняшний день перед маркетологами стоит 

следующая цель исследования данной области науки:  
- разработка теоретико-методических аспектов и рекомендаций для 

предприятий и организаций по совершенствованию маркетинговых 
исследований в части процедуры сбора, обработки и анализа информации о 
потенциальных и реальных потребителях в интернет-пространстве с целью 
формирования и корректировки потребительского поведения, что повысит 
конкурентоспособность и эффективность деятельности предприятий и 
организаций. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
- усовершенствовать теоретические основы маркетинговых исследований в 

части процедуры сбора, обработки и анализа информации о потенциальных и 
реальных потребителях в интернет-пространстве; 

- построить и проанализировать выборку потребителей, позволяющую 
определить учитываемые признаки, их  распределение и вид используемой 
модели нейронной сети; 

- разработать оптимальный перечень признаков потребителей (список 
переменных), на основании которых будет производиться обучение нейронной 
сети, выбрать модель нейронной сети; 

- построить и  обучить нейронную сеть, проанализировать полученные 
данные. Разработать портрет потенциального потребителя.  

Результаты данных исследований в дальнейшем могут быть использованы 
субъектами хозяйствования различных форм собственности и отраслей 
экономики для совершенствования их маркетинговой деятельности. 
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ГЛАВА 6.  
ОРГАНІЗАЦІЯ  ОБЛІКУ  РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ З ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ В НОВИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 
DOI: 10.30888/978-617-7414-42-0.0-025 

 
Вступ 
Облік розрахунків з бюджетом в умовах ринкової економіки є одним з 

найважливіших  питань при обговоренні шляхів наповнення державної 
скарбниці. Тому реформування податкової системи  є однією із складових 
проведення економічних реформ в Україні. Вона є важливим фактором як 
функціонування держави, так і діяльності підприємств, а також запорукою 
економічного зростання. Наявність коштів у бюджеті забезпечує безперебійне 
функціонування фінансування державних потреб будь якої країни. Одним з 
джерел поповнення бюджету є сплата податку з прибутку.  

 
6.1. Сучасний стан оподаткування прибутку підприємств в Україні 
Проблеми оподаткування прибутку широко висвітлюються у наукових 

колах. Так, Шереметинська О.В. вважає, що значне оподаткування, яке 
застосовується у вітчизняній економічній системі, змушує більшість 
підприємств шукати більш прийнятні способи збереження доходу найчастіше 
за рахунок виведення своїх капіталів в офшорні зони [1, С.59]. На думку 
Колдовського М.В., одним з механізмів ухилення від сплати податку є 
трансфертне ціноутворення [2]. Полторак А.С. вказав на такі риси податкової 
системи України: 

 фіскальна спрямованість та недостатня увага до регулюючої функції 
податків; 

 складність та нестабільність нормативно-правових актів з питань 
оподаткування; 

 недостатня узгодженість окремих законодавчих норм; 
 витрати на адміністрування окремих податків є непропорційно великими 

порівняно з доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння [3, 
С.52]. 

Дьяченко Я.Я. вважає, що однією з основних причин «втечі» капіталу за 
кордон, актуальних для України, є високі і нестабільні ставки оподаткування, 
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котрі підштовхують до ухилення від сплати податків і виведення податків за 
кордон [4, С.153]. Павлова А.М. наводить твердження Серебрянського Д. та 
Вдовиченка А., що відплив капіталу в Україні пов'язаний з корупцією та 
ухиленням від сплати податків, а також Буркальцевої Д.Д., яка твердить, що 
причиною непродуктивного відтоку капіталу є недосконалість податкової 
системи, яка проявляється у вигляді високого рівня оподаткування [5, С.231]. 
Метою дослідження Соколовського Д.Б.  є розробка системи оподаткування, 
яка б дії агентів щодо розміщення капіталів викривлювала якнайменше-
максимально нейтральну систему оподаткування, що мінімізує викривлення в 
поведінці інвесторів [6].   

Метою статті є узагальнення проблем системного характеру щодо обліку 
податку з прибутку, шляхів їх вирішення та аналіз нововведень щодо податку 
на прибуток в українських реаліях. 

 
6.2. Аналіз можливостей введення податку на виведений капітал  
Як свідчить досвід багатьох країн, сплата податку з прибутку підприємств 

має важливе значення у формуванні дохідної частини бюджету. Так, 
надходження за рахунок податку з прибутку у 2017 році становлять   7,5 % в 
Україні. Слід зазначити, що на сьогодні, не дивлячись на те, що податок на 
прибуток є бюджетоутворюючим,  фіскальна роль його в Україні зменшується. 

Історія  оподаткування в Україні свідчить, що податкове законодавство у 
своєму розвитку має кілька етапів реформування, на кожному з яких податок з 
прибутку зазнавав певних змін. Так, в Україні податок з прибутку 
запроваджено згідно  Закону України від 28 грудня 1994 року «Про 
оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР. Відсутність чіткої 
державної концепції податкової політики спричинила негативний досвід 
України у створенні системи оподаткування прибутку підприємств. Так,  
податкове законодавство зазнавало постійних змін. Згідно ЗУ  № 334/94-ВР 
об'єктом оподаткування був балансовий прибуток підприємства, що являє 
собою загальну суму прибутків підприємства від усіх видів діяльності за 
звітний період, отриману як на території України, її континентальному шельфі, 
у виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами, відображену в його 
балансі, і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), в тому 
числі продукції допоміжного і обслуговуючого виробництва, що не має 
окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, 
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валютних цінностей та інших видів фінансових ресурсів, матеріальних 
цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а 
також від позареалізаційних операцій. Об’єкт оподаткування зазнав значних 
змін: прибуток було реформовано у валовий дохід, та прибуток, що визначався 
коригуванням балансового прибутку та валового доходу. У свою чергу це 
спричиняло постійну зміну методик його розрахунку, проблеми у його 
визначенні платниками податку та ускладнення підприємницької діяльності 
загалом. 

У 2010 році на зміну ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» 
прийшов Податковий кодекс України. Метою його введення було 
перешкоджання значній кількості змін в оподаткуванні. Податковим кодексом 
для обчислення податку на прибуток було встановлено два обліки: податковий і 
бухгалтерський.  Відповідно мали місце розбіжності у правилах ведення 
бухгалтерського і податкового обліку щодо визнання доходів і витрат, які 
потребували гармонізації. Після оновлення розділу ІІІ ПК було гармонізовано 
ці обліки, проте різниці все таки залишились. 

Відповідно до ст. 134 Податкового кодексу у редакції, яка діяла 
до 01.01.2015 р., об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств 
був прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 
визначався шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість 
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суми інших витрат 
звітного податкового періоду, та дохід (прибуток) нерезидента із джерелом 
походження з України. 

З 01.01.2015 р. порядок обчислення податку на прибуток знову 
змінився. Податок на прибуток почали визначати за правилами бухгалтерського 
обліку. Тобто об’єктом оподаткування став прибуток із джерелом походження 
з України та за її межами, який визначався шляхом коригування (збільшення 
або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 
збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно 
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 
відповідно до положень розділу III Податкового кодексу. В таблиці 1 
представлено еволюцію податку на прибуток в Україні. 
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Таблиця 1 
Еволюція податку на прибуток в Україні 

№з/п Об’єкт оподаткування Законодавча база 
1 Балансовий прибуток Закон України від 28 грудня 

1994 року «Про 
оподаткування прибутку 
підприємств» №334/94-ВР 

2 Прибуток, який визначається шляхом зменшення суми 
скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного 
згідно з пунктом 4.3 цього Закону на: 
 суму валових витрат платника податку, визначених 
статтею 5 цього Закону; 
 суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно 
із статтями 8 і 9 цього Закону. 

Закон Украины «Про 
оподаткування прибутку 
підприємств» N 283/97-ВР 
від 22.05.97 

3 Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, 
який визначався шляхом зменшення суми доходів звітного 
періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг та суми інших витрат звітного 
податкового періоду, та дохід (прибуток) нерезидента із 
джерелом походження з України. 

Податковий кодекс України 
від 02.12.2010р.  № 2755-VI 
до 01.01.2015 р 

4 Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, 
який визначається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 
відповідно до положень розділу III Податкового кодексу. 

Податковий кодекс України 
від 02.12.2010р. № 2755-VI 
після 01.01.2015 р 

 
Економічна стагнація в Україні протягом багатьох років довела, що 

реформування податкової системи не дало очікуваних результатів. Численні 
зміни в оподаткуванні не сприяли зростанню податкових надходжень до 
бюджету та стимулюванню економіки. Нове законодавство не ліквідувало 
існуючих проблем, а подекуди збільшило їх [7, С.155]. Тому питання 
надходжень до бюджету від податку з прибутку по сьогодні залишається 
актуальним. 

Системні недоліки  податку з прибутку призводять до втрати коштів 
державним бюджетом. Так, можна вказати наступні недоліки сплати податку на 
прибуток на сучасному етапі: 

 непрозорість сплати податку; 
 неможливість перевірити суми фінансового результату, від якого 

розраховується податок; 
 необхідність великого штату податківців для контролю за сплатою 

податку; 
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 виведення коштів за кордон; 
 наявність значної кількості підприємств, які не сплачують податок. 
Однією з альтернативних форм оподаткування прибутку в Україні є 

податок на виведений капітал.  Президент України вніс до Верховної 
Ради законопроект № 8557 «Про внесення змін до Податкового кодексу з 
податку на виведений капітал». Унікальним є досвід Естонії, яка у 2000 році 
провела податкову реформу і відмовилась від класичної моделі оподаткування 
податком з прибутку. Він сприяв створенню конкурентоспроможної податкової 
системи в країні. Сутність податку на виведений капітал полягає у тому, що 
податок на прибуток підприємств стягується тільки тоді, коли бізнес виплачує 
прибуток своїм власникам. Такий податок не лише значно спрощує розрахунок 
оподатковуваного прибутку, він також забезпечує додаткові переваги, в тому 
числі повне покриття витрат на капітальні інвестиції. Проте в наукових колах  
існує досить значна кількість противників нововведення. Існування дискусії 
стосовно позитивних та негативних моментів нововведення, впливу на 
надходження до Державного бюджету  вимагає більш детального його 
дослідження. Порівняльна характеристика оподаткування прибутку 
підприємств  представлена в таблиці 2. 

Аналізуючи таблицю 2, можемо зробити однозначний висновок про 
пріоритетність застосування податку на виведений капітал. Він має лише один 
недолік – суттєве зменшення податкових надходжень до бюджету при його 
введенні. Проте цей недолік настільки значний, що потребує достатніх 
аргументів для введення податку на виведений капітал. Розглянемо облікові 
аспекти податку на прибуток та податку на виведений капітал, які представлені 
в таблиці 3. 

Отже, податок на виведений капітал має вигляд більш привабливого 
порівняно з податком на прибуток.  Він зберігає деякі риси податку на 
прибуток, а саме: 

 звітним періодом є календарний квартал і календарний рік; 
 платниками  будуть юридичні особи, які здійснюють господарську 

діяльність як на території України, так і за її межами, нерезиденти або їх 
постійні представництва, крім неприбуткових організацій і «спрощенців». 
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Таблиця 3 
Порівняльна характеристика обліку податку на прибуток та податку на 

виведений капітал 
 Податок на прибуток Податок на виведений капитал 
Облік База податку з прибутку базується на 

финансовому результаті, зкоригованому 
на податкові різниці.  

 Бухгалтерський облік не є базою 
для розрахунку податку. 

База оподаткування 
 

Прибуток Вартість операції, дивіденди, 
прирівняні до  них доходи (роялті, 
проценти). 

Об’єкт Фінансовий результат, зкоригований на 
податкові різниці.  

Операції з виведення капіталу. 

Адміністрування ДФС аналізує фінансовий результат 
платника податку. 

База оподаткування відповідає ціні 
операції. 

Ставка 18% Дивіденди - 15% 
Інші – 20 % 

 
Значна кількість науковців вважають введення податку на виведений 

капітал запорукою зростання інвестиційних процесів в Україні. На їх думку, 
облік та звітність з цього податку зменшує потребу у викривленні обліку 
прибутку та сприяє привабленню інвестицій. Проте існує зворотна сторона 
питання: надходження від інвестицій, отриманих за рахунок зменшення 
податку з прибутку, повинні компенсувати втрати бюджету, особливо на 
початку введення податку. 

Отже, для того, щоб бути платником податку на виведений капітал, 
необхідно мати інвестиційний проект. Кожне підприємство повинно 
представити свою бізнес-модель. На багатьох підприємствах просто відсутні 
спеціальні фахівці. Таким чином, спрощення адміністрування податку на 
виведений капітал призведе до необхідності виконання іншої роботи. Багатьом 
підприємствам необхідно буде шукати у штаті кошти на оплату праці 
відповідної штатної одиниці. До того ж важко уявити, що кожне підприємство 
має можливості для інвестування, але не робить цього лише з однієї причини – 
сплати податку на прибуток. Потребують рішення і галузеві проблеми. Крім 
того, необхідно буде контролювати інвестовані кошти та отримані дивіденди 
від них, що ускладнить адміністрування податку. 

Заміна податку на прибуток на податок на виведений капітал на перших 
порах спричинить катастрофічний дефіцит коштів у бюджеті. Одночасний 
дефіцит коштів Пенсійного фонду неодмінно призведе до необхідності 
підвищення ставок інших податків, зокрема ПДВ. Таким чином, найбільший 
податок держави має всі шанси перетворитись на найнезначніший. 
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Висновки 
 Прості на перший погляд рішення непросто застосувати у кожному 

окремому випадку. Прискорення економічного зростання нашої країни не 
вирішать лише податкові реформи. Недостатність досвіду введення податку на 
виведений капітал іншими країнами та відсутність порівняння позитивних та 
негативних його сторін наводить на думку, що введення податку доцільно було 
б розпочати з дещо добровільної сплати. Тобто платниками податку на 
виведений капітал на перших порах могли б бути особи, які самі цього хочуть, 
мають пропозиції, цілі та можливості для інвестування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инновационная экономика для современного мира                                                                                                     

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-42-0 68 

ГЛАВА 7.  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
РОССИИ 

DOI: 10.30888/978-617-7414-42-0.0-029 
 
Введение  
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

институт несостоятельности (банкротства) представляет собой неизбежный и 
объективно обусловленный результат функционирования рыночных 
отношений.  

Россия – это страна с рыночной экономикой. Экономика российского 
государства в настоящее время находится в состоянии нестабильности, 
финансовое состояние многих хозяйствующих субъектов неустойчиво, что 
особенно касается субъектов малого и среднего бизнеса к которым по большей 
части относятся индивидуальные предприниматели. Поэтому в гражданских 
правоотношениях часто возникают ситуации, при которых отдельные 
индивидуальные предприниматели не в состоянии исполнить свои денежные 
обязательства на момент наступления срока платежа. Основной причиной 
неплатежеспособности является отсутствие или недостаточность денежных 
средств.  

Для разрешения подобных проблем в любой стране с развитой рыночной 
системой одним из основных элементов механизма правового регулирования 
является институт несостоятельности (банкротства), который преследует 
несколько целей: вывод из хозяйственного оборота неэффективно 
действующих субъектов, что чрезвычайно важно для сохранения эффективной 
и конкурентоспособной экономики; возможную реабилитацию и 
восстановление платежеспособности таких неэффективно хозяйствующих 
субъектов; защиту прав кредиторов в процессе хозяйственной деятельности и в 
процессе банкротства.  

Следует заметить, что порядок банкротства индивидуальных 
предпринимателей имеет значительную специфику. По мнению исследователей 
указанная специфика обусловлена тем, что в отличие от организаций 
индивидуальные предприниматели обладают еще и правоспособностью 
физических лиц, что не может не сказываться на особенности процедуры их 
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признания банкротами [1, с. 3]. В связи с этим проведение исследования 
процедуры несостоятельности (банкротства) рассматриваемых хозяйствующих 
субъектов с учетом указанной специфики представляет научный и 
практический интерес. 

 
7.1. Эволюция института несостоятельности (банкротства) 

индивидуальных предпринимателей во времени 
Обращение к российским традициям гражданско-правового регулирования 

банкротства представляется очень важным, так как данный институт постоянно 
находиться в развитии и его современный исторический этап - это продолжение 
тех традиций, которые закладывались на протяжении веков. Чтобы понять, 
правильно оценить и попытаться охарактеризовать сущность банкротства 
(несостоятельности) первоначально нужно проанализировать исторический 
путь данного процесса. 

С течением времени пришло осознание того факта, что кредитору, 
избивавшему должника, отрезавшему у него понравившуюся часть тела лучше 
не становилось, невозвращенный долг не переставал быть таковым. Постепенно 
законодательство качественно меняло свои установления, перенося акценты на 
имущественное обеспечение долга и его реальный возврат в натуре. 
Предприниматель, лишившись распроданного для погашения долгов 
имущества, но, сохранив жизнь и здоровье мог, наученный на собственных 
ошибках, начать все сначала - наладить новое предпринимательское дело. 

Каждое государство устанавливает свои особые правила, 
упорядочивающие отношения по поводу несостоятельности предпринимателей. 
Роднит же все государства чрезвычайно высокий динамизм этого 
законодательства, частый его пересмотр, непрерывный поиск компромисса 
интересов несостоятельных должников, неудовлетворенных кредиторов, 
общества и государства. 

В глубь веков уходят корни нормативно-правовой основы 
несостоятельности (банкротства) предпринимателей современной России. В 
России истоки зарождения института несостоятельности можно найти в 
«Русской Правде». Она закрепила дифференцированный подход к оценке 
несостоятельности.  

Дальнейшее упоминание об институте несостоятельности содержится 
только в Соборном уложении 1649 года, хотя и оно практически повторяет то, 
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что было заложено в «Русской правде».  
В отношении каждого из видов банкротства применялись различные меры 

воздействия. В любом случае банкрот не считался бесчестным, если не было 
доказано его злостное намерение. Должник, ставший несостоятельным от 
несчастья, освобождался от ответственности по всем обязательствам. 

В 1832 году был принят новый Устав о банкротах, четко определивший в 
качестве критерия несостоятельности неоплатность и просуществовавший 
вплоть до 1917 года.  

После революции понятие несостоятельности в российском праве 
отсутствовало, однако в период НЭПа судам приходилось рассматривать иски, 
связанные с несостоятельностью должников, пользуясь при этом нормами 
Устава 1832 г. Во избежание таких недоразумений в ряд статей Гражданского 
кодекса РСФСР 1922 г. о залоге, поручительстве, займе, было введено понятие 
несостоятельности, но отсутствие механизма применения данных норм не дало 
никакого положительного результата.  

С началом проведения реформ по формированию рыночной экономики 
проблема создания нормативно-правовой основы несостоятельности 
хозяйствующих субъектов стала неотложной практической задачей. 
Действующий Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 
октября 2002 г. № 127- ФЗ)» (далее – Закон о банкротстве) [2], появился 16 лет 
назад. Однако первый аналогичный закон был принят Верховным Советом 19 
ноября 1992 году и введен в действие с 1 марта 1993 года. Он назывался «О 
несостоятельности (банкротстве) предприятий». Основная цель включенного в 
1992 г. в российское право института несостоятельности заключалась в том, что 
из гражданского оборота исключаются неплатежеспособные субъекты (в случае 
их ликвидации), задерживающие развитие рыночных отношений и 
стимулирующие рост неплатежей. В соответствии со статьей 3 указанного 
закона рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) предприятий было 
отнесено к компетенции арбитражных судов. В преамбуле названного Закона 
понятие «предприятие» было определено как занимающееся 
предпринимательской деятельностью юридическое лицо, или не образующие 
юридического лица предприниматели, или гражданин-предприниматель. 
Однако каких-либо особенностей банкротства индивидуальных 
предпринимателей данный Закон не предусматривал [3]. 

Практика применения закона «О несостоятельности (банкротстве) 
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предприятий» показала его несовершенство, что послужило причиной принятия 
многочисленных подзаконных актов. Достаточно сказать, что к моменту 
принятия нового закона в области несостоятельности (банкротства) 
действовало уже свыше 30 указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ и ведомственных нормативных актов [4, с. 38]. 

Результатом реформирования законодательство о банкротстве стало 
принятие 8 января 1998 года Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». Указанный закон уже содержал главу IX «Банкротство 
гражданина», которая содержала § 2 «Особенности банкротства 
индивидуальных предпринимателей». 

Данный закон хоть и выработал ряд новых положений и стал регулировать 
весь спектр отношений, возникающих в связи с банкротством, но его 
применение привело к нарушению прав собственника, должника. Возбуждение 
процедуры банкротства происходило по незначительным суммам. Закон давал 
возможность кредитору отказаться от получения долга. Такой отказ 
свидетельствовал, что цели самой процедуры банкротства, которую возбудил 
кредитор, далеки от заложенных в основополагающем принципе банкротства 
как процедуры, дисциплинирующей долговые отношения. Таким образом, по 
ранее действующему закону процедура банкротства не способствовала 
согласованию интересов различных сторон, а фактически использовалась 
недобросовестными участниками процесса как механизм перераспределения 
собственности [5, с. 243]. 

В связи с этим 26 октября 2002 году взамен указанного был принят 
действующий в настоящее время Закон о банкротстве, который и составляет 
правовую основу регулирования отношений банкротства индивидуальных 
предпринимателей.  

Ранее действовавшая редакция данного нормативного акта 
предусматривала самостоятельную главу X «Банкротство гражданина», 
включавшую в том числе § 2 «Особенности банкротства индивидуальных 
предпринимателей». Однако нормы о «потребительском банкротстве» граждан 
не действовали до внесения соответствующих изменений в российское 
законодательство. 

С 1 октября 2015 года вступили в силу масштабные изменения в Закон о 
банкротстве, внесенные Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ и 
предусматривающие изменение регулирования отношений, связанных с 
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банкротством граждан. Новая редакция ст. 25 Гражданского кодекса РФ 
наконец позволила стать положениям Закона о несостоятельности в отношении 
банкротства граждан практически применимыми [6]. Глава X «Банкротство 
гражданина» Закона о банкротстве сохранена, однако изложена в новой 
редакции. 

 
7.2. Действующая система правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей 
Согласно актуальной в настоящее время редакции Закона о банкротстве к 

отношениям, связанным с банкротством индивидуальных предпринимателей, 
применяются правила, установленные для рассмотрения дел о 
несостоятельности граждан, в том числе регулирующие рассмотрение дела о 
банкротстве гражданина в случае его смерти.  

Параграф 2 главы X Закона о банкротстве, как и ранее, посвящен 
банкротству индивидуальных предпринимателей, которые по своему статусу, с 
одной стороны, являются гражданами с соответствующим объемом 
правосубъектности, с другой стороны, обладают дополнительным 
(специальным) статусом и особой правосубъектностью, необходимой им для 
осуществления предпринимательской деятельности. При этом следует 
учитывать, что правосубъектность индивидуального предпринимателя 
представляет собой явление еще не в полной мере изученное в отечественной 
правовой науке [7, с. 3]. 

Следует обратить внимание, что, во-первых, индивидуальный 
предприниматель является гражданином, и в этой связи все положения 
гражданского законодательства относительно его правоспособности и 
дееспособности должны распространяться на него как на гражданина (ст. ст. 17 
- 22 Гражданского кодекса РФ), во-вторых, индивидуальный предприниматель 
приобретает свой статус в специальном порядке с момента его государственной 
регистрации (п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ), в-третьих, к 
предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, 
регулирующие деятельность коммерческих организаций, если иное не вытекает 
из закона и иных правовых актов или существа правоотношения (п. 3 ст. 23 
Гражданского кодекса РФ). 

По указанным причинам правовая природа банкротства индивидуальных 
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предпринимателей находится в сфере «перекрестного» регулирования как со 
стороны института банкротства коммерческого банкротства, так и со стороны 
института банкротства граждан. 

Как отмечается в литературе вопросы банкротства индивидуальных 
предпринимателей урегулированы Законом о банкротстве независимо от того, 
связаны ли обязательства, неисполнением которых обусловлено возбуждение 
дела о банкротстве, с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Дела о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, подлежат рассмотрению арбитражным судом по месту его 
жительства. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
признании должника банкротом обладают сам должник, конкурсный кредитор 
(в том числе по требованиям о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей) и уполномоченный орган. В ходе процедуры 
банкротства возможно применение процедуры реструктуризации долгов 
должника с учетом установленных особенностей [8, с. 37]. 

Вместе с тем, законодатель устанавливает особые правовые последствия 
признания индивидуального предпринимателя банкротом в ст. 216 Закона о 
банкротстве: 

- утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя, аннулируются выданные ему лицензии; 

- индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может 
быть зарегистрирован снова в этом качестве в течение пяти лет; 

- в течение пяти лет он не вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического 
лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, а в 
отношении кредитной организации – в течение десяти лет. 

Особый интерес представляет соотношение правового регулирования 
процедуры несостоятельности (банкротства) индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, действующих без 
образования юридического лица, в которых глава признается индивидуальным 
предпринимателем. 

Возможность несостоятельности (банкротства) крестьянского 
(фермерского) хозяйства установлена Федеральным законом «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» ст. 21 которого предусматривает среди оснований 
прекращения деятельности хозяйства его несостоятельность (банкротство). 
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Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства 
определяются § 3 гл. X Закона о банкротстве. По мнению некоторых авторов в 
Законе о банкротстве формально речь идет о признании банкротом именно 
хозяйства, а не его главы - индивидуального предпринимателя [9, с. 204]. Такое 
утверждение представляется спорным, поскольку ст. 218 Закона о банкротстве 
именуется «Особенности порядка признания индивидуального 
предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом». 
Вместе с тем в других статьях речь идет о банкротстве фермерского хозяйства. 
Налицо противоречия норм Закона о банкротстве, нуждающиеся в устранении. 

Кроме того, в настоящее время согласно п. 2 ст. 213.1 Закона о банкротстве 
к отношениям, связанным с банкротством крестьянского (фермерского) 
хозяйства не применяются правила § 1 гл. X о банкротстве гражданина. То есть 
несмотря на то, что глава крестьянского фермерского хозяйства, созданного без 
образования юридического лица признается индивидуальным 
предпринимателем, порядок признания несостоятельным для предпринимателя 
и главы крестьянского фермерского хозяйства различен. В этой связи 
представляется не логичным расположение норм о банкротстве крестьянского 
(фермерского) хозяйства в главе о банкротстве граждан. 

Здесь следует указать на то, что действующий Гражданский кодекс РФ 
допускает существование крестьянских (фермерских) хозяйств не только без 
образования юридического лица, но и в форме коммерческой организации (86.1 
ГК РФ). Соответственно порядок признания такого вида крестьянских 
(фермерских) хозяйств несостоятельными (банкротами) регламентирован по-
иному. К таким организациям применим общий порядок признания 
юридического лица несостоятельным (банкротом) с особенностями, 
установленными для банкротства сельскохозяйственных организаций. 

Возвращаясь к вопросу о правовом регулировании банкротства 
крестьянского (фермерского) хозяйства, действующего без образования 
юридического лица, необходимо применить метод системного сравнительного 
анализа - обратить внимание на соотношение норм, регламентирующих 
соответствующую процедуру в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных организаций (т.е. § 3 гл. X и § 3 гл. IX Закона о 
банкротстве).  

Исходя из сути отношений, можно сделать вывод, что на экономическое 
положение (в том числе на возникновение финансовых проблем) указанных 
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субъектов оказывают влияние одни и те же факторы - сезонность работ, климат, 
природные особенности и т.д. Следовательно, сходна должна быть и правовая 
регламентация [10, с. 141].  

В связи с этим представляется целесообразным внести в Закон о 
банкротстве изменения, направленные на установление единообразия в 
правовой регламентации несостоятельности (банкротства) 
сельскохозяйственной организации, в том числе, крестьянского (фермерского) 
хозяйства – юридического лица и крестьянского (фермерского) хозяйства без 
образования юридического лица.  

 
Выводы 
Таким образом, на наш взгляд, закономерным является установление 

действующим Законом о банкротстве единой процедуры банкротства для 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. В то же время для 
крестьянских (фермерских) хозяйств следует установить особую правовую 
регламентацию их несостоятельности (банкротства), единообразную с 
процедурой банкротства сельскохозяйственных организаций. 
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ГЛАВА 8.  
МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
DOI: 10.30888/978-617-7414-42-0.0-038 

 
Вступ.  
Важливою передумовою налагодження ефективного менеджменту 

персоналу є удосконалення процесів формування, використання і відтворення 
працівників, а також створення відповідних умов праці. 

Загальні умови праці і розвитку персоналу значною мірою залежать від 
фінансово-економічного стану підприємства. Тому для розробки реальної 
стратегії підвищення результативності управління персоналом необхідно 
дослідити існуючий стан сільськогосподарських підприємств, класифікувати їх 
в межах основних класифікаційних ознак, які впливають на побудову системи 
менеджменту. 

 
8.1. Структура моделі економічної діагностики системи управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств.  
Задля досягнення поставленої у науковій роботі мети доцільним є розробка 

моделі економічної діагностики ефективності системи менеджменту персоналу 
сільськогосподарських підприємств. 

Принциповими положеннями такої моделі є: 
1) універсальність, що означає, що така модель може бути застосована на 

сільськогосподарському підприємстві в процесі аналітичної роботи;  
2) адаптованість (гнучкість) – передбачає, що така модель має бути 

гнучкою і може бути легко уточнена, змінена з метою адаптації до певних умов 
чи потреб; 

3) реалістичність, тобто модель повинна дати можливість об’єктивно і 
реально оцінити фактичний стан підприємства;  

4) порівнюваність, що передбачає можливість порівняння результатів 
фінансово-господарської діяльності певного підприємства з іншими  
підприємствами галузі і визначення місця і ролі його в економічному розвитку 
певної території;  

5) перспективність передбачає, що в такій моделі закладені показники і 
індикатори, на основі яких можна зробити прогнозування розвитку 
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сільськогосподарського підприємства на перспективу. 
На основі вивчення результатів наукових розробок різних вчених, які 

стосуються побудови моделі комплексного аналізу діяльності 
сільськогосподарського підприємства встановлено, що заслуговують на увагу 
методики аналізу, що розроблені такими вченими, як В. Андрійчук [1, с. 44-70], 
І. Бойчик [2, с. 123-130], М. Кісіль [3, с. 70-73], В. Кулішов [4, с. 129-136], 
Ю. Лопатинський [5, с. 78-83], В. Якубів [6, с. 68-72], Н. Горогоцька [7, с. 58-
62], Н. Гурмак [8] та ін.   

Запропонована нами модель економічної діагностики (рис. 1) відрізняється 
від інших, оскільки, по-перше, вона призначена для використання на 
сільськогосподарських підприємствах; по-друге, вона враховує потреби 
менеджменту персоналу; по-третє, на її основі можна побудувати системну 
комп’ютерну програму, яка буде вирішувати основні управлінські потреби в 
аналітичній інформації. 

Визначені на рис. 1 етапи економічної діагностики системи менеджменту 
персоналу сільськогосподарського підприємства слід розкривати у такій 
послідовності: 

– етап 1 – загальний аналіз фінансово-економічного стану і результатів 
діяльності; 

– етап 2 – управлінська діагностика підприємства (в частині ефективності 
менеджменту персоналу; 

– етап 3 – аналіз взаємозв’язків та факторів, які впливають на рівень 
ефективності менеджменту; 

– етап 4 – прогноз розвитку підприємства та системі менеджменту 
персоналу. 

На першому етапі реалізації моделі економічної діагностики системи 
менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств основним 
завданням є визначення їх загального фінансово-економічного стану та 
результативності діяльності у порівнянні  тенденцій і динаміки змін показників 
економічного розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 
області у загальнодержавному показнику, а також у розрізі районів області та 
природно-кліматичних підзон. 
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Рис. 1. Модель економічної діагностики системи менеджменту 

персоналу 
* Джерело: розроблено автором 

 
8.2. Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області за моделлю економічної діагностики системи 
управління персоналом.  

Загальна характеристика діяльності існуючих сільськогосподарських 
підприємств Івано-Франківської області впродовж останніх 4 років висвітлено у 
таблиці 1. 

З даних табл. 1 можемо зробити низку висновків: 
1) За останні 3 роки склалась тенденція до збільшення кількості 

сільськогосподарських підприємств області, зокрема з 92 од. у 2013 р. до 109 
од. у 2016 р. Відповідно збільшується ресурсний потенціал агроформувань, а 
саме на 37,8 га за аналізований період. Проте спостерігається неоднозначна 
тенденція із зміною кількості працівників сільськогосподарських підприємств. 

ЕТАП 1 Загальний аналіз фінансово-економічного стану і результатів 
діяльності підприємства 

1.1. Визначення 
основних техніко-

економічних 
показників 
діяльності 

 

1.3. Економічна 
діагностика 

розвитку 
підприємства у 
галузі, регіоні, 

 

1.2. Проведення 
фінансового 

аналізу 
діяльності 

підприємства 

ЕТАП 2 Управлінська діагностика підприємства  

2.1. Визначення 
основних показників 

і тенденцій 
ефективності 
формування 

 

2.3. Дослідження 
умов праці та 
відтворення 
персоналу 

2.2. Аналіз 
показників і 
тенденцій 
показників 

ефективності 
 

 
ЕТАП 3 

ЕТАП 4 

Аналіз взаємозв’язків та факторів, які впливають на рівень 
ефективності менеджменту 

Прогноз розвитку підприємства та системи менеджменту 
підприємства 
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Так, цей показник у 2016 році становив 3389 чол. або 98,3 % рівня 2013 року і 
не має стійкої тенденції до спадання. 

Таблиця 1 
Загальна характеристика сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області 
Показники Роки 

2013 2014 2015 2016 
 Кількість 
сільськогосподарських 
підприємств, од. 

92 113 103 109 

Площа 
сільськогосподарських 
угідь, тис. га 

98,9 109,7 121,0 147,5 

 Кількість працівників, 
чол. 

3559 3903 3422 3497 

Виробництво валової 
сільськогосподарської 
продукції, тис. грн. 

802853,0 1173145,4 1592793,6 2552723,1 

Рівень рентабельності 
діяльності, % 

29,2 31,9 37,6 50,4 

Частка прибуткових 
підприємств, % 

67,4 69,0 83,5 87,7 

*Джерело: розраховано на основі [8], [9]. 
 

2) Аналіз результативних показників діяльності підприємств свідчить про 
стійку позитивну динаміку. Так, обсяг виробництва валової продукції і за 
останні три роки зріс в два рази і, як результат, якщо у 2013 році  в середньому 
одне сільськогосподарське підприємство виробляло валової продукції 
8726 тис. грн., то у 2016 році цей показник становить 23419 тис. грн. Це 
свідчить про значне нарощування обсягів виробництва діючими агрофірмами 
області. Позитивна стійка тенденція спостерігається також х показником рівня 
рентабельності діяльності. Так, впродовж аналогічного періоду рівень 
рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств поступово 
зростає з 29,2 % у 2013 році до 32,4 % у 2016 році. Відповідно збільшилася 
частка прибуткових підприємств на 9,3 % відсоткових пунктів – з 67,4 % до 
76,7 % у 2016 році. 

Основними причинами поширення позитивних тенденцій розвитку 
сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області є утвердження 
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сільськогосподарських виробників на сировинному ринку, їх укрупнення. 
Тобто, на сучасному етапі в аграрному секторі залишились найбільш витривалі 
та конкурентоспроможні виробники. Оскільки, якщо порівнювати кількість 
фактичних сільськогосподарських підприємств у 2000 році, то їх в області було 
805 одиниць, а за останні десять років значна їх частка збанкротувала і 
залишились ті, які, маючи відповідний потенціал змогли забезпечити 
нормальне відтворення виробництва. 

Для детального вивчення вихідних післяреформаційних умов формування 
сільськогосподарських підприємств (2000 рік), тенденцій змін основних 
показників та порівняння темпів розвитку агроформувань Івано-Франківської 
області та України загалом наведено в табл. 2. 

На основі даних табл. 2 можна узагальнити висновки: 
1) за останніх 10-12 р. в Івано-Франківській області кількість 

сільськогосподарських підприємств зменшилась в 8 раз, площа 
сільськогосподарських угідь, які є в користуванні підприємств в 1,8 раза, 
кількість працівників – в 9,8 раза, що свідчить про значне скорочення їх 
ресурсного потенціалу. Для порівняння в Україні теж відбулось зниження цих 
показників, але значно менше. Так, в Україні загалом кількість 
сільськогосподарських підприємств за аналізований період зменшилась на 
1713 од. або в 1,1 раза, площа сільськогосподарських угідь – на 9333,5 га або в 
1,5 раза, кількість працівників – в 4 рази. Причинами таких негативних змін 
щодо скорочення як кількості сільськогосподарських підприємств, так і ї 
ресурсного потенціалу є, передусім, складнощі адаптації підприємств на після 
реформаційному періоді, низька конкурентоспроможність, і, як наслідок, 
банкрутство значної кількості товаровиробників. 

2) Аналіз результативних показників діяльності сільськогосподарських 
підприємств як Івано-Франківської області, так і України загалом показує дещо 
іншу, позитивну тенденцію. Так, зважаючи навіть на скорочення кількості 
підприємств та їх ресурсного потенціалу в області за аналізований період, дані 
табл. 3 показують, що обсяг виробництва валової продукції збільшився в 3 рази 
або на 793,1 млн. грн. В цілому по Україні ці показники становлять 1,9 раза та 
51410,6 млн. грн. відповідно. Рівень рентабельності діяльності підприємств за 
аналогічний період зріс в Івано-Франківській області на 39,7 в.п., а в Україні – 
на 23,9 в.п. Частка прибуткових підприємств теж зросла впродовж 2000-
2013 рр., зокрема, в Івано-Франківській області – в 2,5 раза, а в Україні – в 
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1,3 раза. Очевидно, що всі результативні показники свідчать про позитивні 
тенденції у розвитку аграрного сектора. Продовження таких тенденцій 
сприятиме подальшому конкурентоспроможному розвитку 
сільськогосподарських підприємств. 

Таблиця 2 
Порівняльна характеристика розвитку сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області та України 
Показники Івано-Франківська 

область 
Україна 

2000 р. 

в серед-
ньому за 
2013 – 

2016 рр. 

2000 р. 

в серед-
ньому за 
2013 – 

2016 рр. 
Кількість 
сільськогосподарських 
підприємств, од. 

805 103 57877 56164 

Площа 
сільськогосподарських 
угідь, тис. га 

197,7 109,9 29878,0 20544,5 

Кількість працівників, чол. 35700 3628  634200 
Виробництво валової 
сільськогосподарської 
продукції, млн. грн. 

396,5 1189,6 57997,7 109408,3 

Рівень рентабельності 
діяльності, % 

–6,8 +32,9 –1,0 +22,9 

Частка прибуткових 
підприємств, % 

9,8 24,4 38,4 50,1 

*Джерело: розраховано на основі [8], [9]. 
 
3) Порівнюючи зміни у діяльності агроформувань досліджуваного регіону 

та держави загалом приходимо до висновку, що за показниками ресурсного 
забезпечення агровиробництва відбулись негативні зміни в питомій вазі області 
у загальнодержавному показнику. Так, якщо у 2000 р. частка 
сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області у загальній 
кількості підприємств України становила 1,4 %, то в 2013-2016 рр. ця частка – 
0,2 %. Питома вага площ сільськогосподарських угідь становила 0,7 % у 2000 р. 
і 0,5 % у 2013-2016 рр. Частка працівників агроформувань Івано-Франківської 
області у загальнодержавному показнику становила 1,4 % у 2000 р. та 0,6 % у 
2013-2014 рр. Це підкреслює проблеми розвитку агроформувань Івано-
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Франківської області в порівнянні з середньостатистичними підприємствами 
України за останні 10-15 рр. Водночас позитивні зміни спостерігаються щодо 
зміни питомої ваги обсягу виробництва валової продукції 
сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області у 
загальнодержавному показнику. Так, якщо у 2000 р. цей показник становив 
0,7 %, то у 2013–2016 рр. – 1,1 %. Аналогічно вищі темпи росту рівня 
рентабельності та кількості прибуткових підприємств області в порівнянні з 
Україною загалом. 

На фоні позитивних тенденцій кількісного нарощування земельних потреб 
сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області необхідно 
дослідити результати таких змін. Для цього у таблиці 3 проведено аналіз 
динаміки обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції 
агрофомуваннями області. 

Таблиця 3 
Динаміка виробництва валової сільськогосподарської продукції у 
сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області 

Показники Роки 
2000 2013 2014 2015 2014 

Валова сільськогосподарська 
продукція, млн. грн. 

396,5 802,9 1173,1 1592,8 2552,7 

Валова продукція 
рослинництва, млн. грн. 

308,7 231,9 415,0 558,9 1226,7 

Валова продукція 
тваринництва, млн. грн. 

87,8 570,9 758,1 1033,9 1326,0 

Частка виробництва продукції 
рослинництва, % 

77,9 28,9 35,4 35,1 48,1 

Частка виробництва продукції 
тваринництва, % 

22,1 71,1 64,6 64,9 61,9 

*Джерело: розраховано на основі [8], [9]. 

 
Дані таблиці 3 та деякі інші розрахунки дали змогу виявити деякі 

тенденції. По-перше, щороку стабільно зростають обсяги виробництва валової 
сільськогосподарської продукції приблизно на 35-45 %. За останні чотири роки 
обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції зріс в 3 рази з 
802,9 млн. грн. у 2013 році до 2552,7 млн. грн. у 2016 році. Це свідчить про 
значні позитивні зміни у цій галузі. 

По-друге, аналіз змін у галузевій структурі виробництва агроформувань 
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показує подібні Тенденції до стійкого зростання обсягів виробництва. Так, за 
останні три роки обсяги виробництва продукції рослинництва зросли на 
994,8 млн. грн. або в 5,2 раза. В той же час обсяги виробництва продукції 
тваринництва збільшилась на 755,1 млн. грн. або в 2,3 раза. Очевидно, що в 
Івано-Франківській області активно розвивається як тваринництво, так і 
рослинництво, що свідчить про збалансованість і перспективність становлення 
сільськогосподарських підприємств. 

По-третє, порівнюючи обсяги виробництва продукції тваринництва і 
рослинництва, зрозуміло, що в регіоні переважає виробництво тваринницької 
продукції. Так, у 2016 році частка виробництва продукції тваринництва 
становила 61,9 %, що на 13,8 в.п. валової продукції більше, ніж частка 
виробництва продукції рослинництва. Проте аналіз цих показників в динаміці 
показує, що сучасна ситуація є кардинально відмінною від тієї, що була у 
2000 році. Так, після завершення активної фази  реформувань у 2000 році 
більшість сільськогосподарських підприємств займалися виробництвом 
рослинницької продукції. Частка виробництва її становила 77,9 % крім 22,1 % 
частка виробництва тваринницької продукції. Такі різкі зміни в організації 
виробничо-господарської діяльності пов’язані, передусім, з наявними 
природними перевагами місцевості, оскільки природно-кліматичні, рельєфні та 
інші умови Івано-Франківщини не створюють переваг для розвитку 
рослинництва, особливо овочівництва, садівництва тощо. Тому переорієнтація 
сільськогосподарських підприємств на виробництво тваринницької продукції є 
вимогою ефективного господарювання та специфікації. 

По-четверте, очевидно, що такі кардинальні зміни в галузевій структурі 
виробництва сільськогосподарських підприємств спричиняють зміни умов 
праці на підприємствах, скорочення кількості працівників відповідних 
спеціальностей, що негативно позначилось на соціально-економічному 
становищі працівників. 

Наступним підетапом аналізу фінансово-економічного стану і результатів 
діяльності підприємств згідно моделі економічної діагностики системи 
менеджменту персоналу підприємства є фінансовий аналіз діяльності 
підприємств. Для його проведення, перш за все проаналізовано основні 
фінансово-результативні показники діяльності сільськогосподарських 
підприємств Івано-Франківської області (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Фінансово-результативні показники діяльності сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області 
Показники Роки 

2013 2014 2015 2016 
Чистий прибуток від 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств, тис. грн. 

199467,2 314474,2 497519,5 1276834.5 

 в т.ч.:  
– від надання послуг, тис. грн. 1988,2 2564,9 3004,6 280972.3 

– від виробництва продукції 
сільського господарства, тис. 
грн. 

197479,0 311909,3 494514,9 995862.2 

в т.ч.: 
– від реалізації продукції 
рослинництва, тис. грн. 

33371,5 17939,2 94799,0 332527.4 

– від реалізації продукції 
тваринництва, тис. грн. 164107,5 293970,1 399715,9 663334.8 

Рівень рентабельності від 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств, % 

29,2 31,9 37,6 50,4 

 в т.ч.:  
– від надання послуг, % 22,4 26,6 15,1 43,9 

– від виробництва продукції 
сільського господарства, % 29,3 32,0 38,0 52,6 

в т.ч.: 
– від реалізації продукції 
рослинництва, % 

16,4 5,2 17,4 30,7 

– від реалізації продукції 
тваринництва, % 34,9 46,6 52,8 82,0 
*Джерело: розраховано на основі [8], [9]. 

 
Аналітичні дані табл. 4 дали можливість зробити ряд висновків: 
1) Впродовж останніх років сільськогосподарські підприємства області 

працюють прибутково. Щорічно величина чистого прибутку, отриманого 
агроформуваннями, зростає в середньому на 58 %, що свідчить про стабільне 
нарощування фінансової стійкості. Позитивним є те, що основна частина 
чистого прибутку сільськогосподарських підприємств створювалася за рахунок 
операційної діяльності, тобто за рахунок виробництва продукції 
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сільськогосподарського виробництва – 99,4 %, і лише – 0,6 % прибутку 
отримується від надання послуг. Водночас важливим є те, що обидва напрями 
діяльності агроформувань розвиваються і величина чистого прибутку 
збільшується з кожним роком як від виробничої діяльності, так і від допоміжної 
– надання послуг. 

2) Аналогічну тенденцію показує показник рівня рентабельності діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Так, за останні 3 роки цей показник 
збільшився на 8,7 в.п., з 29,2 % до 37,6 %. Обидва вищезазначені види 
діяльності є рентабельними. Так, рентабельність операційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств становить 52,6 % у 2016 році, а 
рентабельність допоміжної діяльності, пов’язаної з наданням послуг становить 
43,8 % у цьому ж році. 

3) Порівнюючи ефективність виробництва рослинної і тваринної 
продукції, очевидно, що рівень рентабельності останньої є значно вищим. Так, 
у 2016 році рівень рентабельності тваринної продукції становив 82,0 %, що на 
52,3 в.п. вище, ніж рівень рентабельності рослинної продукції. Для прикладу, у 
2013 році цей показник у рослинництві становив 5,2 %, а у тваринництві – 
46,6 %. Це явище спричинене передусім, такими факторами: в області 
переважають низькородючі ґрунти та не достатньо теплий режим дня; 
результативність ведення рослинництва залежить не тільки від технологічних 
особливостей виробництва, але й від погодних умов, тобто ризиків настання 
стихійних лих тощо, тоді як рентабельність виробництва тваринництва 
продукції є менш ризикованою і менше залежить від погодних умов. Це й 
пояснює той факт, що 80 % чистого прибутку формується саме у тваринництві. 

Однак аналіз фінансово-економічного стану сільськогосподарських 
підприємств не дає повного уявлення про реальний стан і тенденції розвитку 
агровиробництва, оскільки позитивні показники рівня рентабельності можуть 
формуватися за рахунок одного чи кількох підприємств, що, по-перше, свідчить  
про низький рівень конкуренції, а, по-друге, про незначні виробничі потужності 
області. Тому для доповнення фінансово-економічного аналізу діяльності 
сільськогосподарських підприємств проведено економічну діагностику рівня 
конкурентоспроможності продукції та концентрації виробництва в Івано-
Франківській області у районно-зональному розрізі (табл. 5). 
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Таблиця 5 
Економічна діагностика рівня конкурентоспроможності продукції та 

концентрації виробництва у районно-зональному розрізі 
в середньому за 2013 – 2016 рр. 

Райони і підзони Індекс концентрації Індекс Херфіндаля-
Хіршмана 

Рівнинна зона 61,04 0,21 
Галицький район 65,4 0,22 
Городенківський район 67,0 0,25 
Рогатинський район 55,7 0,16 
Снятинський район 44,1 0,10 
Тлумацький район 73,0 0,32 
Передгірська зона 80,4 0,56 
Богородчанський район 79,8 0,32 
Долинський район 100,0 1,0 
Калуський район 100,0 1,0 
Коломийський район 45,4 0,12 
Тисменицький район 76,8 0,37 
Івано-Франківська обл. 40,2 0,09 
*Джерело: розраховано на основі [8], [9]. 

 
З даних табл. 5 можна зробити ряд важливих висновків щодо перспектив 

розвитку сільськогосподарської галузі в Івано-Франківській області. Так, 
проведена економічна діагностика рівня конкурентоспроможності продукції та 
концентрації виробництва за індексами концентрації та Херфіндаля-Хіршмана 
показує, що в цілому по області склалась задовільна конкурентна структура 
ринку і відсутні прояви захоплення ринку окремими виробниками. Про це 
свідчить індекс концентрації – 40,2 та індекс Херфіндаля-Хіршмана – 0,09, що 
означає, що ринок агропродукції достатньо концентрований. 

Водночас позональний аналіз показує дещо інші тенденції. Так, в 
середньому по рівнинній підзоні індекс концентрації становить 61,04, а індекс 
Херфіндаля-Хіршмана – 0,21. Це свідчить про помірний ступінь концентрації 
ринку сільськогосподарської продукції та низький рівень розвитку конкуренції. 

Аналіз показників табл. 2.9 приводить до висновків про агроформування 
висококонцентрованого ринку у передгірській підзоні. За критеріальними 
значеннями визначено, що якщо індекс концентрації більший за 70 %, а індекс 
Херфіндаля-Хіршмана більший за 0,5, то це означає, що пропозицію 
агротоварів на ринку формує невелика кількість продавців (виробників), тобто 
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існує тенденція до концентрації виробництва та низького рівня розвитку 
конкуренції. 

Основними причинами поширення висококонцентрованого виробництва 
сільськогосподарської продукції в області є виникнення агрохолдингів та інших 
великомасштабних орендарів земель. Так, у Долинському і Калуському районах 
функціонує лише по одному сільськогосподарському підприємству, тому дані 
табл. 5 показують фактичну відсутність конкуренції в цих районах. Подібна 
ситуація спостерігається в Тлумацькому та Тисменицькому районах. При цьому 
основна частина цих великих сільськогосподарських підприємств є іноземними 
компаніями. 

Таким чином, дані табл. 5 свідчать про існування низки проблем у 
аграрному секторі Івано-Франківської області. Оскільки більшість позитивних 
результативних показників діяльності сільськогосподарських підприємств 
формуються за рахунок незначної частки великих підприємств, як правило, з 
іноземними інвестиціями. 

Таким чином, в результаті проведення комплексного аналізу фінансово-
економічного стану і результатів діяльності сільськогосподарських підприємств 
в Івано-Франківській області, що є І етапом економічної діагностики системи 
менеджменту підприємства (відповідно до розробленої моделі), зроблено ряд 
висновків: 

1) Діючі сільськогосподарські підприємства Івано-Франківської області 
характеризуються достатньо задовільними показниками фінансово-
економічного стану, поступово нарощують свої виробничі потужності та 
покращують результати діяльності. 

2) Проте порівняльний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств 
Івано-Франківської області з агроформуваннями України (в середньому) 
свідчить про певне відставання першої групи виробників від інших об’єктів 
порівняння, що говорить про наявність додаткових потенційних можливостей 
розвитку за рахунок сучасних резервів і недоліків. 

3) Існують відмінності в організації виробництва, галузевій структурі, 
результатах діяльності між сільськогосподарськими підприємствами області в 
межах різних підзон: рівнинної та передгірської. Це зумовлено різнорідністю 
ґрунтового покриву, рельєфу, погодних та інших природно-кліматичних умов 
цих місцевостей. 

4) Впродовж останніх років спостерігається удосконалення галузевої 
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структури виробництва сільськогосподарських підприємств в напрямку 
переорієнтації на виробництво продукції тваринництва. Це забезпечує 
підвищення фінансової результативності нинішніх підприємств. 

5) В області існує помірний ступінь концентрації ринку агропродукції. 
Лише в окремих районах ринок є висококонцентрований за рахунок поширення 
великомасштабних виробників з іноземними інвестиціями. 

6) Поступовий розвиток сучасних сільськогосподарських підприємств 
Івано-Франківської області свідчить про наявність потенційних можливостей 
покращення соціально-економічної ситуації на селі, зокрема через створення 
нових робочих місць в процесі розширеного відтворення виробництва, 
формування нових обслуговуючих структур, які знову ж таки сприятимуть 
зростанню зайнятості. 

Отже, враховуючи можливість збереження чисельності працівників в 
сільськогосподарських підприємствах та обслуговуючих структурах, проблема 
удосконалення системи менеджменту стає досить актуальною і нагальною. 

 
Висновки.  
Таким чином розроблена модель економічної діагностики тенденцій 

розвитку системи управління на сільськогосподарських підприємствах дозволяє 
провести комплексний аналіз тенденцій змін у системі господарювання 
агроформувань, а також у становленні системи управління загалом. Проведений 
комплексний аналіз бізнес-діагностики розвитку сільськогосподарських 
підприємств підтверджує ефективність та дієвість запропонованої методики у 
моделі економічної діагностики системи менеджменту. 
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ГЛАВА 9.  
РОЗВИТОК ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ – ВИМОГА 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
DOI: 10.30888/978-617-7414-42-0.0-039 

 
Вступ 
Кінець 20 і початок 21 століть ознаменувався початком трансформації 

існуючої в світі економічної формації і розвитком інноваційної економіки. 
Сутністю трансформації є рух існуючої економіки, основаної на пануванні 
матеріального виробництва, до економіки, основаної на знаннях та інформації 
як базових ресурсах, на наукоємних та інформаційних технологіях. Стрімкий 
розвиток і поширення в останні десятиліття нових інформаційних і 
телекомунікаційних технологій і «знанньоємних» галузей виробництва, що 
змінюють структуру громадського виробництва, що визначають 
конкурентоспроможність національних економік і перспективи економічного 
зростання, привернули увагу дослідників-економістів і змусили говорити про 
настання «інформаційної ери» в економіці. 

Інформаційно-технологічна революція дедалі більш впливає на, економіку, 
управління, фінанси, науку, політику, культуру й інші сфери життєдіяльності 
суспільства, як в рамках національних кордонів, так і в світі в цілому. 
Інформаційні технології, розвиток глобальної інформаційної мережі Інтернет, 
регіональних та виробничих інформаційних і керуючих мереж є основою для 
розвитку нового інноваційно-технологічного базису виробництва, проникаючи 
в виробництво, торгівлю і послуги, стають базою для створення мережних 
підприємств, формують новий економічний базис – інформаційний сектор 
економіки. 

Інформаційний сектор – це сфера економіки, що склалася в результаті 
розвитку нового матеріально-технічного базису суспільства, який є основою і 
змістом інформаційного сектора. Ця сфера економіки пов'язана з 
виробництвом, обробкою, передачею та зберіганням нового економічного 
ресурсу – інформації і створенням необхідних для цього технологічних 
(інформаційно-комунікаційних) пристроїв. У структуру інформаційного 
сектора слід включати наступні сфери економіки: сферу генерації знань – 
фундаментальну науку, прикладну, включаючи науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи (НДДКР), сферу обробки і зберігання інформації, 
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електронну промисловість, що включає розробку і виробництво 
напівпровідників, процесорів, всіляких датчиків і виконавчих пристроїв і 
механізмів, розробку інформаційних технологій і програмного забезпечення, а 
також сферу передачі інформації – сферу телекомунікації і виробництва 
телекомунікаційного обладнання. Інформаційний сектор можна умовно 
розділити на сферу генерації інформації – науку та НДДКР, і сектор, що 
забезпечує передачу, обробку, і зберігання інформації – сектор інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) [1]. 

Сьогодні загальновідомим є той факт, що розвиток сектору ІКТ в цілому та 
широкосмугового доступу (ШД) до телекомунікаційних та інформаційних 
послуг зокрема суттєво впливає на майже усі аспекти суспільного життя, у тому 
числі й на економіку. Впливу ШД на економіку країн присвячено численні 
наукові праці закордонних та вітчизняних науковців. Що знайшло своє 
визнання на правовому рівні, наприклад, ООН у 2011 р. визнала право на 
доступ до Інтернету одним з невід’ємних прав людини [2]. 

В Україні також є усвідомлення цього факту, так найбільший оператор 
телекомунікаційних послуг в Україні ПАТ «Укртелеком» проводить глобальну 
модернізацію своєї телекомунікаційної мережі, першим етапом якої є реалізація 
проекту В6 [3]. Ключовим моментом в технічній реалізації проекту є перехід 
мережі доступу з класичної побудови лінійно-кабельних споруд на побудову 
мережі з архітектурою FTTC, а запорукою забезпечення техніко-економічної 
ефективності буде успіх впровадження нових високошвидкісних технологій 
ШД (GPON та VDSL2), а саме забезпечення анонсованої якості 
телекомунікаційних послуг. 

У даній главі надаються результати дослідження розвитку 
широкосмугового доступу шляхом впровадження телекомунікаційної 
технології VDSL2 на мережі ПАТ «Укртелеком». 
 

9.1. Дослідження електричних параметрів телефонних кабелів у 
діапазоні частот до 30 МГц 

Визначення характеристик ШД за технологією VDSL2 та оцінка 
ефективності провадження технології VDSL2 на вітчизняних мережах ШД 
вимагає визначення параметрів передачі та взаємного впливу вітчизняних 
телефонних кабелів у діапазоні частот до 30 МГц [4]. Слід підкреслити, що на 
даний час згідно з діючими в Україні нормативними документами єдиними 
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вимогами, що пред’являються до електричних параметрів вітчизняних 
телефонних кабелів, є відповідність параметрів кабелів на постійному струмі 
[5] та відповідність частотних характеристик параметрів передачі і взаємного 
впливу ТУ розробників [6], у яких визначено вимоги до цих параметрів лише у 
діапазоні частот до 1 МГц. Технологія VDSL2 передбачає використання 
телефонних кабелів у діапазоні частот до 30 МГц (на вітчизняних мережах, як 
правило, це кабелі типу ТПП з кількістю пар від 10 до 100) на розподільній 
ділянці між розподільною шафою і розподільною коробкою [4]. 

Було проведено експериментальне визначення частотних характеристик 
параметрів передачі і взаємного впливу телефонних кабелів виробництва ПАТ 
«Одескабель» ТППеп 10х2х0,4 та ТППепЗ 10х2х0,4 у діапазоні частот від 1 до 
30 МГц та їх апроксимація з метою подальшого використання для моделювання 
роботи систем передачі (СП) за технологією VDSL2 цими кабелями. 

Дослідження електричних параметрів кабелів проводилися у 
вимірювальній лабораторії ПАТ «Одескабель». Для вимірювання електричних 
параметрів телефонних кабелів була використана вимірювальна система AESA 
(Швейцарія) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процес вимірювання параметрів телефонного кабелю ТППепЗ 

10х2х0,4 вимірювальною системою AESA (Швейцарія) 
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У дослідженні використовувалися чотири зразки кабелів ТП-0,4 з десятьма 
парами різного року виробництва та різної довжини (кабелі ТППеп 2009 та 
2005 року, що були у експлуатації, відповідно довжиною 72 і 90 м та нові 
кабелі ТППепЗ 2017 року довжиною 150 і 280 м). Символ «З» у маркуванні 
кабелю вказує на наявність гідрофобного заповнювача у складі осердя 
відповідного кабелю. Умови зберігання та експлуатації кабелів відповідали 
встановленим вимогам [4]. Вимірювання електричних параметрів проводилися 
як окремо для вказаних кабелів, так і для з’єднаних кабелів однієї марки (за 
допомогою муфти, плінтів «Krone» і «Mondragon»), відповідно максимальна 
довжина кабелю ТППепЗ 10х2х0,4 складала 430 м, а ТППеп 10х2х0,4 – 162 м. 

Результати вимірювання електричних параметрів телефонних кабелів у 
діапазоні частот до 30 МГц наведено в табл. 1…3. Усереднені параметри 
передачі кабелів ТППепЗ і ТППеп на постійному струмі наведено в табл. 1. 
Усереднені частотні характеристики параметрів передачі кабелів ТППепЗ і 
ТППеп наведені в табл. 2. Узагальнені середні значення перехідних загасань на 
ближньому кінці, перехідних загасань на далекому кінці, захищеності на 
дальньому кінці та їх середньоквадратичних відхилень кабелів ТППепЗ і 
ТППеп наведені в табл. 3. 

Таблиця 1 
Усереднені параметри передачі кабелів ТППепЗ і ТППеп 

Кабель Опір жили 
а, Ом/км 

Опір жили 
b, Ом/км 

Омічна 
асиметрія, 
% 

Робоча 
ємність, 
нФ/км 

Ємнісна 
асиметрія, 
пФ/100 м 

ТППепЗ 
10х2х0,4 137,49 137,35 0,69 47,6 76 

ТППеп 
10х2х0,4 134,4 133,5 2,33 39,9 34,2 

 
Згідно з [4, 7] необхідно забезпечити виконання наступних вимог, які 

пред'являються до кабелів цифрових абонентських ліній для надання послуг за 
технологією VDSL2: 

- робоча ємність повинна знаходитися в межах 25…60 нФ/км; 
- опір шлейфу (сума опору двох жил а і b діаметром 0,4 мм) повинен бути 

не більш ніж 280 Ом/км; 
- загасання асиметрії на частоті 12 МГц повинно перевищувати 38 дБ; 
- перехідне загасання на ближньому кінці на частоті 1 МГц повинне 
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перевищувати 44 дБ; 
- захищеність від перехідних завад на дальньому кінці на частоті 1 МГц 

повинна перевищувати 38 дБ. 
Таблиця 2 

Усереднені частотні характеристики параметрів передачі кабелів ТППепЗ і 
ТППеп 

Кабель Параметри кабелю Частота, МГц 
1 4 10 16 20 31,25 

ТППепЗ 
10х2х0,4 

Загасання, дБ/100м 2,14 4,17 6,69 8,57 9,7 12,59 
Хвильовий опір, Ом 116,7 113,1 112,9 112,8 115,5 125,2 
Загасання 
неузгодженості, дБ 18,8 19,1 16,7 16,9 15,1 24,3 

Загасання асиметрії, 
дБ 44,4 45,7 50,5 49,2 51,9 48,7 

ТППеп 
10х2х0,4 

Загасання, дБ/100м 2,04 3,99 6,34 8,13 9,37 11,92 
Хвильовий опір, Ом 118,4 115,6 113,9 113,2 118,2 117,1 
Загасання 
неузгодженості, дБ 14,3 18,3 16,2 18,4 16,6 23,2 

Загасання асиметрії, 
дБ 41,7 42 49,4 50,3 49,8 48,2 

 
Таблиця 3 

Узагальнені середні значення перехідних загасань на ближньому кінці 
(Ао сер), перехідних загасань на далекому кінці (Аl сер), захищеності на 

дальньому кінці (Аз сер) та середньоквадратичних відхилень (σ) кабелів 
ТППепЗ і ТППеп 

Кабель Параметри кабелю Частота, МГц 
1 4 10 16 20 31,25 

ТППепЗ 
10х2х0,4 

Ао сер, дБ/100 м 61,9 51,1 44,8 42,4 39,6 36,6 
σ, дБ 5,6 5,6 5,8 5,6 5,1 5,1 
Аl сер, дБ/100 м 72,3 61,7 54,9 50,8 50,1 46,4 
σ, дБ 7,6 7,6 5,7 6,2 6,6 5,3 
Аз сер, дБ/100 м 70,1 57,4 46,7 42,2 39,2 32,5 
σ, дБ 7,7 7,6 6,1 6,3 6,8 5,7 

ТППеп 
10х2х0,4 

Ао сер, дБ/100 м 60,3 49,8 44,2 39,4 40,4 38 
σ, дБ 5,8 5,6 6,6 5,4 5,5 5,7 
Аl сер, дБ/100 м 70,6 60,5 54,3 50,3 50 48,1 
σ, дБ 8,4 8 7,6 6,2 6,5 6,3 
Аз сер/100 м 68,5 56,4 48,1 42,1 40,6 36 
σ, дБ 8,4 9,6 7,6 6,3 6,4 6,3 
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Порівняння усереднених електричних параметрів телефонних кабелів 
(табл. 1…3), з вимогами [4, 7] показали, що кабелі вітчизняного виробництва 
відповідають вимогам, які пред'являються до кабелів цифрових абонентських 
ліній для надання послуг за технологією VDSL2. 

Методика моделювання роботи систем передачі за технологіями xDSL 
вимагає визначення значень власного загасання (А) та перехідних загасань на 
ближньому (Ао) і дальньому (Аl) кінці у всій робочій смузі частот відповідних 
СП xDSL [1, 8, 9]. Перехідне загасання на дальньому кінці визначається сумою 
захищеності від перехідних завад на дальньому кінці (Аз) та власного загасання, 
тому у якості вихідних даних параметри лінії передачі, які задаються при 
моделюванні СП xDSL зручно обмежити власним загасанням (А), перехідним 
загасанням на ближньому кінці (Ао) та захищеністю від перехідних завад на 
дальньому кінці (Аз). 

Відомо, що в області високих частот коефіцієнт загасання збільшується 
пропорційно кореню квадратному від частоти, а параметри взаємного впливу 
зменшуються за логарифмічним законом [10]. Це дозволило вибрати в якості 
апроксимуючих ступеневу функцію з початковим ненульовим значенням щодо 

А та функцію десяткового логарифму для Ао і Аз. 
Результати визначення апроксимуючих коефіцієнтів надані у табл. 4. 

Коефіцієнти апроксимації визначалися шляхом розв’язання систем рівнянь за 
умови точного співпадіння розрахунку з результатами вимірювань (див. табл. 2 
і 3) на частотах 1 та 20 МГц (частота f у формули підставляється у мегагерцах). 
 

Таблиця 4 
Коефіцієнти апроксимації частотних параметрів кабелів 

Параметр Функції 
апроксимації 

Коефіцієнти 
апроксимації 

Кабель 
ТППепЗ 
10х2х0,4 

ТППеп 
10х2х0,4 

А, 
дБ/100 м А = a+ b f с 

a 0,9 0,86 
b 1,24 1,18 
с 0,655 0,663 

Ао, 
дБ/100 м Ао = x – y log(f) x 61,9 60,3 

y 17,14 15,3 
Аз, 
дБ/100 м Аз = x – y log(f) x 70,1 68,5 

y 23,75 21,44 
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В результаті проведеного дослідження частотних характеристик 
параметрів телефонних кабелів типу ТП-0,4 у діапазоні частот від 1 до 30 МГц: 

-  визначені усереднені значення електричних параметрів передачі і 
взаємного впливу вітчизняних телефонних кабелів марки ТППеп 10х2х0,4 та 
ТППепЗ 10х2х0,4 у діапазоні частот до 30 МГц; 

- встановлено відповідність параметрів передачі та взаємного впливу 
вітчизняних телефонних кабелів марки ТППеп 10х2х0,4 та ТППепЗ 10х2х0,4, 
які прийняті для модернізації телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», вимогам 
Рекомендацій МСЕ-Т, які стосуються систем передачі за технологією VDSL2 – 
основної технології широкосмугового доступу модернізованої мережі; 

- визначено апроксимаційні функції частотних характеристик параметрів 
телефонних кабелів (власного загасання, перехідного загасання на ближньому 
кінці та захищеності від перехідних завад на дальньому кінці), необхідних для 
моделювання систем передачі за технологією VDSL2, у тому числі й 
найсучасніших з частотними планами до 35 МГц. 

 
9.2. Натурні випробування обладнання VDSL2 фірми «Huawei» на 

мережі ШД ПАТ «Укртелеком» 
 
9.2.1. Обґрунтування необхідності та методика проведення натурних 

випробувань 
Для моделювання СП VDSL2 можна використовувати математичні моделі 

та методику розрахунку характеристик СП за технологіями хDSL, наведені у [1, 
8, 9].  

Але зазначена методика оцінки швидкості передавання враховує тільки 
базові характеристики xDSL-систем, які визначаються відповідними 
Рекомендаціями ITU-T, такі як маска СГП сигналу, запас по завадозахищеності 
(SNR-margin), загальна кількість несучих частот, що використовуються для 
передавання у низхідному та висхідному напряму, частота передавання 
інформаційних кадрів, припустима ймовірність помилки тощо. Разом з тим, 
завжди існують певні особливості реалізації систем (наприклад, стосовно 
корекції частотних спотворень та алгоритмів адаптації до завад), які може 
вносити виробник обладнання і які відповідно відомі тільки цьому виробнику, 
тому результати розрахунків за даною методикою можуть у деяких випадках 
суттєво відрізнятися від результатів вимірювань.  
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Отже, важливою задачею є забезпечення адекватності розроблених 
моделей реальним системам передачі та, за необхідності, коригування цих 
моделей. Для вирішення цієї задачі були проведені натурні випробування 
роботи обладнання xDSL-доступу фірми «Huawei» на мережі ПАТ 
«Укртелеком» (м. Одеса, вузол доступу 16-21 – крос АТС 726) з вимірюванням 
характеристик абонентських ліній (АЛ) та СП VDSL2 [11]. У процесі 
порівняння результатів вимірювань та розрахунків за наведеною у [1, 8, 9] 
методикою було виконано її коригування шляхом введення певних 
поправочних коефіцієнтів. 

Натурні випробування проводилися у кросі РАТС-26 м. Одеси з 
організацією цифрових АЛ з використанням наступних компонентів: 

- багатопарних телефонних кабелів типу ТП: 
- кабель ТППепЗ 10х2х0,4 довжиною 150 м, рік виробництва 2017; 
- кабель ТППепЗ 10х2х0,4 довжиною 280 м, рік виробництва 2017; 
- кабель ТППеп 10х2х0,4 довжиною 72 м, рік виробництва 2009; 
- кабель ТППеп 10х2х0,4 довжиною 90 м, рік виробництва 2005; 
- однопарних кабелів абонентської проводки: 
- КПП-ВП 1х2х0,4 довжиною до 30 м, рік виробництва 2017; 
- КПВ-ВП 1х2х0,48 довжиною до 30 м, рік виробництва 2017; 
- ТРП 2х0,4 довжиною до 30 м, рік виробництва 2017; 
- розподільних коробок: КРТМ 10х2 (з плінтом на гвинтах) та  

КРТ 10х2 С5С (з плінтом на врізних контактах); 
- плінтів на врізних контактах: HUAWEI; KRONE та MONDRAGON; 
- муфти зі з'єднувачами типу Tel-Splice; 
- однопарних абонентських розеток RJ-12; 
- модемів за технологією VDSL2 фірми HUAWEI модель HU630V (до 

комплекту входять патчкорди і сплітер); 
- модемів за технологією ADSL2+ фірми ZTE модель ZXV10 H108L (до 

комплекту входять патчкорди і сплітер). 
Схема організації xDSL-ліній для проведення вимірювань швидкості 

передавання СП VDSL2 та ADSL2+ приведена на рис. 2. 
Цифрові абонентські лінії організовувалися наступним чином:  
1) до найближчої від РАТС-26 активної шафи 16-21 підключали 

багатопарний телефонний кабель типу ТП, інший кінець якого заводився до 
кросу РАТС-26; 
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Рис. 2. Схема організації xDSL-ліній для проведення вимірювань 

швидкості передавання СП VDSL2 та ADSL2+ 
 

2) до вільного кінця кабелю, у залежності від конфігурації АЛ, 
підключалися відповідні пасивні компоненти перелічені вище; 

3) на кінці АЛ підключався модем xDSL (VDSL2 або ADSL2+, у 
залежності від завдань на випробування); 

4) до модему, параметри якого необхідно виміряти, через інтерфейс WLAN 
за допомогою абонентського терміналу Notebook організовувалося під’єднання. 

Для вимірювання параметрів DSL-лінії виконувалися наступні дії: 
1) за допомогою Web browser виконувався вхід у меню Налаштувань 

модему шляхом вводу відповідної IP-адреси; 
2) у меню Налаштувань модему обиралося підменю технічного 

обслуговування (Maintenance); 
3) у підменю Maintenance обирався пункт інформації про параметри DSL-

з’єднання (DSL information); 
4) для оновлення параметрів DSL-з’єднання натискалася кнопка «Restart 

DSL». 
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9.2.2. Швидкість передавання ШД, що забезпечується СП VDSL2 
У ході натурних випробувань були проведені вимірювання швидкості 

передавання та рівня потужності сигналу СП VDSL2 в залежності від довжини 
лінії, коефіцієнта завантаження (КЗ) багатопарного кабелю системами передачі 
та терміну експлуатації кабелю, а також взаємний вплив СП VDSL2 та СП 
ADSL2+ при паралельній роботі у багатопарному телефонному кабелі. 

Крім багатопарного кабелю, на швидкість передавання можуть впливати й 
інші компоненти лінії передачі, в першу чергу: з’єднувальна муфта, 
розподільна коробка та абонентська проводка. Муфта та розподільна коробка 
можуть бути джерелом додаткових перехідних завад між системами передачі, 
які паралельно працюють по лініях, до складу яких входять ці компоненти. У 
свою чергу, абонентська проводка вносить додаткове загасання та є 
компонентом лінії, чутливим до зовнішніх завад. Тому в ході натурних 
випробувань оцінено також вплив цих компонентів на досяжну швидкість 
передавання СП VDSL2. [11]. 

Показові результати натурних випробувань надані у табл. 5…8. 
 

Таблиця 5 
Результати вимірювання швидкості передавання СП VDSL2 в залежності 
від коефіцієнту завантаження багатопарного кабелю (лінія довжиною 430 

м, кабель ТППепЗ-10х2х0,4) 

КЗ, % 
Середнє значення Мінімальне Максимальне 
RDS, 

Мбіт/с 
RUS, 

Мбіт/с 
RDS, 

Мбіт/с 
RUS, 

Мбіт/с 
RDS, 

Мбіт/с 
RUS, 

Мбіт/с 
10 89,4136 48,1294 88,28 46,373 90,036 49,228 
20 80,30445 42,3935 67,722 34,517 87,468 48,159 
30 75,36133 38,23067 64,468 29,472 85,424 46,877 
40 74,617 37,63975 63,304 29,865 84,08 44,822 
50 71,8184 35,497 63,228 29,711 82,224 43,326 
60 66,24867 31,9735 62,628 29,004 72,956 37,188 
70 65,916 31,4349 61,98 28,626 72,496 36,819 
80 63,613 29,962 61,028 27,621 66,664 32,137 
90 63,0284 29,7141 60,352 27,582 64,692 31,617 
100 62,572 29,1297 58,888 26,201 64,748 30,693 
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Таблиця 6 
Результати вимірювання швидкості передавання СП ADSL2+ при 

паралельній роботі з СП VDSL2 (лінія довжиною 280 м,  
кабель ТППепЗ-10х2х0,4) 

КЗ, % Кількість СП 
VDSL2 

Середня швидкість передавання СП 
ADSL2+ 

RDS, Мбіт/с RUS, Мбіт/с 
10 0 23,738 2,322 
20 1 23,618 2,311 
30 2 22,806 2,310 
40 3 22,556 2,305 
50 4 22,636 2,309 
60 5 22,534 2,314 
70 6 22,141 2,315 
80 7 21,745 2,296 
90 8 21,788 2,307 
100 9 21,198 2,304 

 
Таблиця 7 

Порівняння результатів вимірювання швидкості передавання 10-ти СП 
VDSL2 при підключенні до розподільної коробки КРТМ 10х2 (лінія 

довжиною 150 м, кабель ТППепЗ-10х2х0,4) 

СП RDS, Мбіт/с RUS, Мбіт/с RDS, Мбіт/с RUS, Мбіт/с 
Підключення без РК Підключення через РК 

1 73,876 37,544 72,768 37,246 
2 66,232 32,187 66,068 31,798 
3 69,904 35,02 69,824 34,883 
4 70,288 35,658 69,912 35,492 
5 72,328 38,306 72,236 38,539 
6 72,332 38,274 72,172 38,041 
7 74,028 39,013 73,516 38,85 
8 69,984 35,169 69,456 34,718 
9 64,28 31,237 64,06 30,813 
10 66,972 32,808 66,856 33,047 

Середнє 70,0224 35,5216 69,6868 35,3427 
 

За результатами вимірювань швидкості передавання СП VDSL2, можна 
зробити наступні висновки: 

- при довжині лінії до 500 м за відсутності перехідних завад залежність 
швидкості передавання від довжини АЛ не є суттєвою (збільшення довжини 
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Таблиця 8 
Результати вимірювання швидкості передавання 1-ї СП VDSL2 з 

урахуванням абонентської проводки (кабель ТППепЗ-10х2х0,4  
довжиною 150 м) 

№ 
вимірювання Абонентська проводка RDS, 

Мбіт/с 
RUS, 

Мбіт/с 
pDS, 
дБм 

pUS, 
дБм 

1 без абонентської проводки 92,18 62,085 9,7 1,2 
2 ТРП 2х0,4; 10 м 92,144 62,273 10,6 4,9 
3 ТРП 2х0,4; 20 м 91,748 61,916 9,9 6,1 
4 ТРП 2х0,4; 30 м 92,18 59,491 10,3 3,3 
5 КПВ-ВП 1х2х0,48; 10 м 92,18 62,696 9,3 1,8 
6 КПВ-ВП 1х2х0,48; 20 м 92,18 62,461 9,6 2,4 
7 КПВ-ВП 1х2х0,48; 30 м 92,18 62,383 9,9 3,1 

 
лінії та відповідно збільшення її загасання компенсується збільшенням рівня 
потужності передавання сигналу) та зменшення швидкості не перевищує 15 % 
для низхідного напряму (DS) та 20 % для висхідного напряму (US); 

- при збільшенні кількості паралельно працюючих по багатопарному 
кабелю систем передачі (коефіцієнта завантаження кабелю) швидкість 
передавання значно зменшується за рахунок збільшення потужності перехідних 
завад, зменшення швидкості при роботі 10 СП відносно варіанта 1 СП може 
досягати 30 % для DS та 46 % для US; 

- при малому КЗ багатопарного кабелю системами розкид швидкостей 
передавання може досягати 20 % для DS та 30 % для US, цей факт, а також 
велика кількість вільних пар дає можливість для надання послуг 
широкосмугового доступу обирати ті пари, по яких швидкість максимальна; 

- при великому КЗ багатопарного кабелю системами розкид швидкостей 
передавання не перевищує 10 % для DS та 20 % для US і при цьому 
обмежується можливість вибору пар (тим більше, чим більший КЗ). 

За результатами вимірювань швидкості передавання СП ADSL2+ можна 
зробити наступні висновки: 

- якщо довжина АЛ не перевищує 680 метрів, швидкість СП ADSL2+ від 
довжини АЛ суттєво не залежить – різниця у швидкостях передавання при 
довжині 280 та 680 метрів не перевищує 2 %, як для DS, так і для US. 

- паралельна робота СП ADSL2+ з СП VDSL2 призводить до незначного 
зменшення швидкості передавання, так, завантаження багатопарного кабелю 
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системами передачі VDSL2 від 0 до 9 СП (відповідно, КЗ кабелю складає від  
10 до 100 %) призводить до зменшення швидкості передавання у існуючій СП 
ADSL2+ не більш ніж на 12 % для DS, а для US не перевищує 1 %. 

За результатами оцінки впливу компонентів лінії на швидкість систем 
передачі можна зробити наступні висновки: 

- розподільні коробки та муфти суттєво не впливають на швидкість 
передавання СП VDSL2, за умови дотримання правил монтажу та технічного 
обслуговування цих компонентів; 

- довжина абонентської проводки не є критичною при загальній довжині 
лінії до 500 м, так, наприклад, при довжині багатопарного кабелю 150 м 
додавання проводки довжиною 10, 20 та 30 м призводить до того, що система 
підтримує раніше встановлену швидкість передавання за рахунок компенсації 
додаткового загасання проводки підвищенням потужності сигналу; 

- паралельна робота двох СП з прокладанням проводки паралельно та з 
рознесенням показала, що наведення зовнішніх завад на абонентську проводку 
є суттєвим для кабелю ТРП, а тому абонентська проводка повинна будуватися з 
використанням кабелю типу «вита пара», наприклад, КПВ-ВП 1х2х0,48, 
використання кабелю ТРП є неприпустимим. 

 
9.2.3. Методика оцінки швидкості передавання СП VDSL2 
Важливою умовою розвитку ШД є аналітичне забезпечення моделювання 

СП VDSL2 з урахуванням характеристик лінії передачі, адитивних шумів і 
інтерференційних завад. З метою розробки відповідних моделей і методик було 
здійснено порівняння результатів натурних випробувань і аналітичних моделей 
та коригування останніх. 

За вихідні дані для моделювання СП VDSL2 взяті наступні характеристики 
у відповідності з натурними випробуваннями: 

- характеристики лінії передачі (власне загасання, перехідне загасання на 
ближньому кінці та захищеність від перехідних завад на далекому кінці) 
визначалися за результатами досліджень параметрів телефонних кабелів у 
діапазоні частот до 30 МГц наданих у Розділі 1 даної глави; 

- рівень спектральної густини потужності (СГП) зовнішніх адитивних 
завад приймався рівномірним (AWGN) мінус 138 дБм/Гц; 

- SNR-margin приймався рівним 6 дБ для DS та 10 дБ для US; 
- рівень СГП сигналу на виході передавача СП VDSL2 приймався на 3,5 дБ 
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менше за маску, згідно з Рекомендацією ITU-T G.993.2 для частотного плану 
B8-6 [998-M2x-B] [4]. 

У табл. 9 надано приклад отриманих результатів коригування методики 
моделювання СП VDSL2: порівняння результатів вимірювань (див. табл. 6) та 
розрахунків після коригування методики (з урахуванням внесення поправочних 
коефіцієнтів) середніх значень швидкості передавання в залежності від КЗ 
кабелю системами передачі. Перший стовпчик визначає коефіцієнт 
завантаження багатопарного кабелю, а у наступних вказано відповідні 
швидкості передавання: у другий та третій стовпчик зведено результати 
вимірювань швидкості передавання відповідно DS та US, у четвертий та п’ятий 
– розрахунків з урахуванням внесення поправочних коефіцієнтів. 
 

Таблиця 9 
Порівняння результатів вимірювання та розрахунків швидкості 

передавання СП VDSL2 (лінія довжиною 430 м, кабель ТППепЗ-10х2х0,4) 

КЗ, % Результати вимірювання Результати розрахунку 
RDS, Мбіт/с RUS, Мбіт/с RDS, Мбіт/с RUS, Мбіт/с 

10 89,4136 48,1294 89,072 49,432 
20 80,30445 42,3935 79,128 41,368 
30 75,36133 38,23067 74,624 38,272 
40 74,617 37,63975 71,82 35,968 
50 71,8184 35,497 69,52 34,492 
60 66,24867 31,9735 67,608 32,904 
70 65,916 31,4349 66,356 31,8 
80 63,613 29,962 65,228 31,036 
90 63,0284 29,7141 63,984 30,228 
100 62,572 29,1297 62,9 29,624 

 
Аналіз варіанту без перехідних завад (коли в кабелі працює одна СП – 

КЗ = 10 %) показав необхідність внесення адаптації потужності передавача US 
в залежності від загасання лінії (довжини лінії), у методику розрахунку, у 
цьому випадку відхилення розрахунку від вимірювання не перевищує 7 %. 
Аналіз варіантів паралельної роботи (КЗ = 20…100 %) показав необхідність 
коригування методики розрахунку перехідних завад. Коригування виконано 
шляхом внесення поправочних коефіцієнтів у характеристики перехідних 
загасань. Збільшення перехідного загасання на ближньому кінці та захищеності 
від перехідних завад на далекому кінці на 5 дБ дозволив отримати достатньо 
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точне співпадіння результатів розрахунку з вимірюваннями: відхилення 
розрахунку від вимірювання не перевищує 4,6 % для DS та 6 % для US. 

Отримані результати свідчать про можливість застосування коригованої 
методики для оцінки ефективності впровадження обладнання широкосмугового 
доступу за технологією VDSL2 фірми «Huawei» на мережі ПАТ «Укртелеком». 

 
9.3. Ефективність впровадження технології VDSL2 
Абонентські лінії є неоднорідними та можуть складатися з багатопарних 

кабелів різної ємності (від 10 до 100 пар), абонентської проводки, муфт, 
розподільних коробок тощо. Число ліній VDSL2, що працюють паралельно в 
одному багатопарному кабелі, досяжні швидкості передавання в обох 
напрямках передавання (висхідному і низхідному) визначаються 
характеристиками конкретної лінії: загасанням лінії, перехідним загасанням 
між парами кабелю та спектральною густиною потужності шумів. Тому 
визначення досяжних швидкостей передавання для кожного фрагменту мережі 
повинно виконуватися індивідуально, виходячи з вимірювань параметрів 
кожного сегменту даного фрагменту мережі (довжина та тип багатопарного 
кабелю і абонентської проводки, загасання та параметри впливу, кількість 
муфт, тип РК), рівень завад тощо. 

Вихідними даними на дослідження є: 
- абонентська лінія, побудована з використанням кабелів ТППеп-0,4 та 

ТППепЗ-0,4 з кількістю пар від 10 до100, електричні параметри кабелів 
визначені у Розділі 1 даної глави; 

- довжина лінії – 100…500 метрів; 
- коефіцієнт завантаження (КЗ) багатопарного кабелю системами передачі 

– 10…100% 
- рівень СГП зовнішніх адитивних завад приймався рівномірним (AWGN) 

– мінус 140…мінус 100 дБм/Гц; 
- характеристики СП VDSL2 визначені у Розділі 2 даної глави, згідно з 

натурними випробуваннями. 
Для спрощення методики оцінки досяжної швидкості передавання 

визначаються обмеження «знизу» та «зверху», тобто для найгіршого та 
найкращого випадків, відповідно: 

- вся абонентська лінія (включно з абонентською проводкою) побудована з 
використанням 100-парного кабелю (при цьому перехідні завади максимальні, 
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відповідно, швидкості мінімальні); 
- вся абонентська лінія (включно з абонентською проводкою) побудована з 

використанням 10-парного кабелю (при цьому перехідні завади мінімальні, 
відповідно, швидкості максимальні). 

Такий підхід дозволяє отримати результати у вигляді тривимірних 
таблиць: в кожній таблиці швидкість передавання (R) є функцією від двох 
аргументів (довжини абонентської лінії (L) та коефіцієнта завантаження (КЗ)) – 
R(L, КЗ), третій аргумент, від якого залежить швидкість, – це рівень СГП 
зовнішніх адитиних завад (GAWGN), він визначає номер таблиці, якою необхідно 
користуватися. В підсумку отримуємо швидкість передавання як функцію від 
трьох аргументів – R(L, КЗ, GAWGN). 

Певні показові результати надані в табл. 10 та 11, які визначають 
обмеження «знизу» та «зверху» досяжної швидкості передавання за умови того, 
що СГП рівня завад на лінії не перевищує мінус 140 дБм/Гц.  

Таблиця 10 
Середні швидкості передавання RDS/RUS СП VDSL2 у залежності від 
довжини лінії та коефіцієнта завантаження багатопарного кабелю  

(AWGN –140дБм/Гц, кабель ТППепЗ-10х2х0,4), Мбіт/с 
 Коефіцієнт завантаження багатопарного кабелю, % 
Довжина 
лінії, км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0,1 94,2/66 88,7/53,1 85,2/48,9 82,5/46,4 80,9/44,5 79,1/43,2 77,8/42 76,8/40,9 75,9/40,1 74,9/39,4 
0,2 94,2/64,6 85,1/48,8 80,8/44,6 77,8/41,9 75,9/40,1 73,9/38,8 72,6/37,4 71,5/36,4 70,5/35,6 69,4/34,8 
0,3 94,2/62 82,4/46 77,7/41,8 74,8/39,3 72,5/37,4 71/36 69,4/34,8 68/33,9 67/32,9 66,1/32,1 
0,4 92,4/54,8 80,2/43,6 75,5/39,5 72,4/36,9 70,3/35,3 68,4/34 66,9/32,6 65,8/31,7 64,8/30,9 63,6/30,2 
0,5 87,2/47 77,9/40,1 73,1/36,5 70,5/34,8 68/32,8 66,4/31,6 65,1/30,7 63,7/29,9 62,5/29,1 61,5/28,1 

 
Таблиця 11 

Мінімальні (гарантовані) швидкості передавання RDS/RUS СП VDSL2 у 
залежності від довжини лінії та коефіцієнта завантаження багатопарного 

кабелю (AWGN –140дБм/Гц, кабель ТППепЗ-100х2х0,4), Мбіт/с 
 Коефіцієнт завантаження багатопарного кабелю, % 
Довжина 
лінії, км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0,1 72,3/37,2 71,6/36,5 71/35,9 70,4/35,4 69,8/35 69,2/34,6 68,7/34,3 68,2/34 67,8/33,7 67,4/33,3 

0,2 66,7/32,7 66/32 65,3/31,4 64,7/31 64/30,5 63,4/30,2 62,9/29,8 62,4/29,5 61,9/29,2 61,5/28,9 

0,3 63,3/30,1 62,4/29,5 61,5/28,9 61/28,3 60,5/27,9 60,1/27,5 59,6/27,1 59,2/26,8 58,7/26,4 58,2/26,1 

0,4 60,8/28 60/27,3 59,3/26,7 58,7/26,3 58/25,8 57,4/25,5 56,9/25,2 56,3/24,8 55,8/24,5 55,5/24,2 

0,5 58,9/26,1 57,9/25,4 56,9/25 56,3/24,5 55,6/23,9 55,2/23,4 54,8/23,1 54,4/22,8 53,9/22,5 53,6/22,2 
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Аналіз результатів дослідження досяжних швидкостей передавання СП 
VDSL2 на мережі ПАТ «Укртелеком» показав: 

1) при збільшенні довжини лінії від 100 до 500 метрів: 
- середня швидкість передавання зменшується на 10…20 % (з 89,6 до 

79,3 Мбіт/с (для КЗ = 10%) та з 70,2 до 56,2 Мбіт/с (для КЗ = 100%)) для DS та 
на 25…30 % (з 54,6 до 40,9 Мбіт/с (для КЗ = 10%) та з 35,3 до 24,6 Мбіт/с (для 
КЗ = 100%)) для US, у залежності від коефіцієнта завантаження (для більшого 
КЗ – більше зменшення швидкості передавання) при низьких рівнях завад 
(AWGN не перевищує мінус 140 дБм/Гц); 

- при високих рівнях завад (AWGN дорівнює мінус 100 дБм/Гц) зменшення 
швидкості передавання значно суттєвіше і становить ≈60% (з 54,2 до 
22,9 Мбіт/с (для КЗ = 10%) та з 52,8 до 22,6 Мбіт/с (для КЗ = 100%)) для DS та 
≈65 % (з 7,6 до 2,7 Мбіт/с як для КЗ = 10%, так і для КЗ = 100%) для US, при 
цьому практично не залежить від коефіцієнта завантаження кабелю системами 
передачі; 

- причиною цього є співвідношення між зовнішніми адитивними завадами 
та перехідними завадами: рівень СГП перехідних завад становить приблизно  
мінус 120 дБм/Гц, тому при рівні AWGN більше мінус 120 дБм/Гц саме 
зовнішні завади стають домінуючими і збільшення коефіцієнта завантаження 
суттєво на швидкість не впливає; 

2) збільшення коефіцієнта завантаження багатопарного кабелю системами 
передачі з 10% до 100% призводить до зменшення швидкості передавання у 
випадку низьких рівнів зовнішніх завад, коли домінуючими є перехідні завади: 

- при рівні AWGN мінус 140 дБм/Гц та довжині лінії 100 м зменшення 
середньої швидкості складає 22% (з 89,6 до 70,2 Мбіт/с) для DS та 35% (з 54,6 
до 35,3 Мбіт/с) для US; при довжині 500 м зменшення складає 20% (з 73,9 до 
56,2 Мбіт/с) для DS та 40% (з 40,9 до 24,6 Мбіт/с) для US; 

- при рівні AWGN мінус 120 дБм/Гц та довжині лінії 100 м зменшення 
середньої швидкості складає 19% (з 85,8 до 69,6 Мбіт/с) для DS та 14 % (з 36,7 
до 31,4 Мбіт/с) для US; при довжині 500 м зменшення складає 13 % (з 58,4 до 
51 Мбіт/с) для DS та 17 % (з 17,4 до 15,4 Мбіт/с) для US; 

- збільшення зовнішніх завад до мінус 100 дБм/Гц призводить до того, що 
залежність швидкості передавання від коефіцієнта завантаження не перевищує 
2 %; 

3) збільшення рівня зовнішніх завад AWGN з мінус 140 дБм/Гц до мінус 
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100 дБм/Гц призводить до суттєвого зменшення швидкості передавання, яке, в 
залежності від довжини лінії та коефіцієнта завантаження, може досягати 71 % 
для DS та 93 % для US. Отже, важливо забезпечити умови експлуатації 
абонентських ліній, за яких зовнішні адитивні завади не перевищуватимуть 
рівень мінус 120 дБм/Гц. 

 
9.4. Рекомендації щодо впровадження технології VDSL2 на мережі 

ПАТ «Укртелеком» 
9.4.1. Рекомендації пов’язані з технічними характеристиками 

обладнання VDSL2 
Електричні параметри абонентських ліній повинні відповідати вимогам, 

встановленим у [5…7, 11]. 
Необхідно забезпечити електромагнітну сумісність нових СП за 

технологією VDSL2 з вже існуючими СП ADSL2+ шляхом правильного вибору 
частотного профілю. При впровадженні технології VDSL2 на ділянках мережі 
ШД, де вже функціонують СП ADSL2+ Annex A, необхідно використовувати 
СП VDSL2 з частотним планом B8-4 [998-M2x-A]. Якщо існуючі СП ADSL2+ 
використовують частоний план Annex M, то необхідно використовувати СП 
VDSL2 з частотним планом B8-6 [998-M2x-B].За виконання цієї умови при 
довжині лінії до 500 метрів перехідні завади суттєво не впливають на швидкість 
передавання як СП VDSL2, так і СП ADSL2+ (максимальне зменшення 
швидкості передавання не перевищує 10 %), тому при виборі пар для СП 
VDSL2 наявність у багатопарному кабелі працюючих СП ADSL2+ може не 
враховуватися. 

У багатопарному кабелі основною причиною обмеження швидкості 
передавання СП VDSL2 є перехідні завади, за умови що рівень СГП зовнішніх 
завад не перевищує значення мінус 120 дБм/Гц. 

Для АЛ довжиною до 500 м можливо забезпечити гарантовані швидкості 
передавання у межах 45…70 Мбіт/с у напряму до абонента (DS) та 
12…34 Мбіт/с у напряму від абонента (US) у залежності від коефіцієнта 
завантаження та довжини лінії. За тих самих умов, середні швидкості 
передавання можуть досягати 50…90 Мбіт/с (DS) та 15…55 Мбіт/с (US). 

Якщо АЛ складається з кабелів різної ємності (з різною кількістю пар), 
оцінку характеристик рекомендується виконувати за АЛ максимальної 
протяжності і однорідного кабелю максимальної ємності. 
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Якщо АЛ складається з кабелів різного року виробництва, рекомендується 
оцінку характеристик виконувати для кабелю, що має більш тривалий термін 
експлуатації. 

При визначенні максимального коефіцієнта завантаження багатопарного 
кабелю системами передачі VDSL2 рекомендується обов’язково користуватися 
таблицями мінімальних (гарантованих) швидкостей передавання. Але при 
цьому, якщо кількість СП у кабелі не перевищує 50 %, допускається 
можливість визначати швидкість, яку (також гарантовано) можливо 
пропонувати абонентам, за таблицею середніх швидкостей, за умови 
проведення робіт по відбору пар з кращими параметрами. 

 
9.4.2. Рекомендації щодо технічної експлуатації мережі доступу за 

технологією VDSL2 
Основним компонентом абонентської лінії, який обмежує швидкість 

передавання впроваджуваних на мережі СП VDSL2, є багатопарний 
телефонний кабель, вплив інших компонентів (муфти, РК, абонентська 
проводка з використанням кабелю типу «вита пара» тощо) не є суттєвим при їх 
правильному монтажу та дотриманні умов експлуатації. 

Електричні характеристики абонентських ліній у діапазоні частот до 
30 МГц повинні відповідати вимогам, що наведені в розділі 1 даної глави та у 
[11]. 

До загальних вимог щодо технічної експлуатації розподільної ділянки 
мереді доступу за технологією VDSL належать: 

- вимірювання електричних параметрів ліній на постійному струмі (опір 
шлейфу, опір асиметрії, опір ізоляції, робоча електрична ємність, ємнісна 
асиметрія) і змінному струмі (загасання, спектр шуму, загасання 
неузгодженості, загасання асиметрії) у діапазоні частот функціонування 
обладнання VDSL; 

- паспортизація електричних параметрів абонентських ліній; 
- оперативний контроль електричних параметрів абонентських ліній 

засобами діагностики вузла доступу. 
 
9.4.3. Рекомендації щодо розвитку мережі ШД ПАТ «Укртелеком» 
На поточному етапі розвитку мережі доступу ПАТ «Укртелеком» 

відбувається впровадження варіанту технології VDSL2 без застосування опції 
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«векторинг» – технології боротьби з перехідними завадами, що дозволяє 
суттєво збільшити досяжну швидкість передавання. Такий варіант є 
виправданим, доки відсоток завантаження багатопарних кабелів не перевищує 
50 % і є можливість відбору пар з кращими параметрами. 

При переході рубіжу у 50 % як наступний крок у процесі модернізації 
мережі доступу ПАТ «Укртелеком» пропонується включення опції «векторинг» 
в обладнанні VDSL2, що використовується на мережі доступу 
ПАТ «Укртелеком». Такий варіант дозволить суттєво підвищити ефективність 
функціонування обладнання VDSL2, практично до швидкостей без перехідних 
завад. Більш докладні рекомендації можливі після проведення додаткових 
досліджень з ефективності застосування опції «векторинг» на мережі ПАТ 
«Укртелеком». 

Сучасним найбільш високошвидкісним варіантом технологій xDSL, що 
активно впроваджується на мережах ШД в світі, наразі є технологія G.fast, що 
здатна забезпечити швидкість передавання до 1 Гбіт/с по абонентських лініях 
малої довжини. Це ймовірний наступний крок в розвитку мережі ШД ПАТ 
«Укртелеком». 

 
Висновки  
В результаті проведення теоретичного та експериментального дослідження 

характеристик мережі ШД, побудованої  на вітчизняних кабелях типу ТПП, 
ТППЗ та СП VDSL2 фірми «Huawei» отримані наступні результати: 

-  визначено усереднені значення електричних параметрів передачі і 
взаємного впливу вітчизняних телефонних кабелів марки ТППеп 10х2х0,4 та 
ТППепЗ 10х2х0,4 у діапазоні частот до 30 МГц та апроксимаційні функції 
частотних характеристик параметрів телефонних кабелів (власного загасання, 
перехідного загасання на ближньому кінці та захищеності від перехідних завад 
на дальньому кінці), необхідних для моделювання систем передачі за 
технологією VDSL2, у тому числі й найсучасніших з частотними планами до 
35 МГц; 

- проведено натурні випробування роботи обладнання xDSL-доступу 
фірми «Huawei» на мережі ПАТ «Укртелеком з вимірюванням характеристик 
абонентських ліній та СП VDSL2; 

- виконано коригування методики розрахунку характеристик xDSL-систем 
у відповідності до особливостей реалізації технології VDSL2 у обладнанні 
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фірми «Huawei»; 
- визначені середні та гарантовані швидкості передавання сигналів в 

залежності від довжини абонентських ліній, коефіцієнта завантаження 
вітчизняних телефонних кабелів системами VDSL2 та рівня зовнішніх завад; 

- сформульовано рекомендації щодо впровадження технології VDSL2 на 
мережі ПАТ «Укртелеком». 

Отримані результати є важливою умовою для забезпечення розвитку ШД, 
а також розвитку інноваційної економіки держави. 
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