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Abstract 
This paper discusses the importance of economic diplomacy to economic 

recovery in the case of Slovenia. For a small open economy like Slovenia, economic 
diplomacy is very important for several reasons. One of them is the importance of 
foreign trade for economic growth and development, which is evident especially 
during the current economic crisis. 

 
Keywords: economic crisis, economic diplomacy, economic promotion, 

economic recovery, foreign trade, foreign trade diversification, foreign trade 
promotion, small open economy, Slovenia. 

 
Introduction 
Economic relationships between two or more countries affect other 

relationships between them, and vice versa. Additionally, they also affect the 
economic and other relationships between them and other countries as a result of their 
economic and other interdependence. This is, inter alia, the result of an international 
division of labour, which affects the economic and other situations in these countries. 
Changes in the international division of labour, therefore, pose a threat to national 
security, which is one of the reasons that countries affect the international division of 
labour, for example, through economic diplomacy [1, p. 179]. 

 
Economic diplomacy 
Economic diplomacy (i.e. the management of economic relationships between 

two or more countries) is a subtype of diplomacy. It plays an increasingly important 
role both in Slovenia and elsewhere in the world due to several reasons. One of them 
is the growing need for economic cooperation between countries, which is partly the 
result of the effects of the current economic crisis on their economy and the need for 
joint action against the crisis [2]. 

The current economic crisis is therefore an important factor of Slovenia’s 
economic diplomacy. Another reasons for this is the need for more effective and 
efficient economic diplomacy as a result of changing economic and other conditions 
both at home and abroad. Increasing the effectiveness and efficiency of Slovenia’s 
economic diplomacy is therefore essential to accelerate Slovenia’s economic growth 
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and development, which are crucial for improving Slovenia’s economic situation. 
However, economic diplomacy is not a panacea for all economic problems [3]. 

 
Foreign trade and foreign trade diversification 
Foreign trade is the activity of trading goods and services with other countries. 

It is very important for Slovenia, contributing to its economic growth and 
development, which are the main goals of Slovenia’s economic policies [4, p. 95]. 
Foreign trade promotion (which is a subtype of economic promotion) is therefore 
essential to achieve these goals, especially in times of economic crisis like the current 
one. This is one of the reasons that foreign trade promotion has become one of the 
main tasks of Slovenia’s diplomatic and consular representatives, especially of those 
representing Slovenia in non-European countries such as Chile. 

Foreign trade diversification (in terms of increasing the number of goods and 
services and the countries with which Slovenia trades) is essential to accelerate 
Slovenia’s foreign trade. Additionally, it is also essential to accelerate Slovenia’s 
economic growth and development, which are needed to restore economic stability 
(which is in addition to the political stability essential for peace and prosperity) in 
Slovenia. Removing foreign trade barriers is therefore essential to achieve some of 
the main goals of Slovenia’s economic policies. These are more or less inconsistent 
with each other, making them less effective and efficient, which is one of the reasons 
that Slovenia is less competitive in comparison to some other countries. Chile, for 
example, ranks 34th out of 148 countries, according to the Global Competitiveness 
Index 2013–2014, which is 28 rankings higher than Slovenia [5, p. 15]. This requires 
immediate action at all levels of governance. 

In order to become more competitive, Slovenia needs to implement some 
economic reforms which should be consistent with each other, making them more 
effective and efficient [6, p. 101]. This is essential to increase public confidence in 
these reforms (especially during the current economic crisis) and to create an 
environment conducive to economic reforms which are necessary to adapt to 
changing economic conditions both at home and abroad. Additionally, this is 
essential to accelerate Slovenia’s foreign trade, which is crucial to improve labour 
market conditions in Slovenia and stop the ‘brain drain’ to more competitive 
countries. This is another reason for Slovenia to accelerate its foreign trade 
promotion. In doing so, it should follow the example of Chile (particularly ProChile 
[see http://www.prochile.gob.cl/]). 

 
Foreign trade promotion 
Foreign trade is crucial for a large number of Slovenian enterprises (regardless 

of their size) [7, pp. 113–114]. Removing foreign trade barriers is therefore essential 
for their continued survival, especially in the times to come. Economic diplomacy, 
which can help in entering foreign markets, is becoming increasingly important for 
Slovenia’s economy, which is too dependent on trade with European countries (see 
figure 1). 
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Figure 1: Slovenia’s exports and imports of goods by groups of countries, 2012 

Source: [8, pp. 398–402] 
 
Foreign trade is therefore an important factor in Slovenia’s economic 

relationships with other European countries. Additionally, it is also an important 
factor of Slovenia’s economic security, the provision of which is essential to 
accelerate Slovenia’s economic growth and development. For a small country like 
Slovenia, economic diplomacy is particularly important because its economy is 
heavily dependent on other economies, which are larger and stronger, and this makes 
it more difficult for Slovenia to enforce its economic interests abroad. Making 
alliances is therefore very important for it, although it can be a double-edged sword, 
especially when used as a device to ‘beggar thy neighbour’. 

Our recommendations to the Slovenian government 
Our recommendations to the Slovenian government are: 

− further coordination of Slovenia’s economic and other policies in order to 
increase their effectiveness and efficiency, 

− further modernisation of Slovenia’s economic and other policies in order to 
adapt to changing economic and other conditions both at home and abroad, 

− further implementation of economic and other reforms in order to improve 
Slovenia’s economic environment, 

− further implementation of other measures in order to accelerate Slovenia’s 
economic growth and development, 

− further development of Slovenia’s economic relationships with other countries 
in order to improve Slovenia’s economic situation, 

− further development of Slovenia’s economic diplomacy in order to improve the 
enforcement of Slovenia’s economic interests abroad and 

− further improvement of Slovenia’s economic promotion. 
Conclusion 
Economic diplomacy is very important for Slovenia. One of the reasons for this 

is the importance of foreign trade for its growth and development. Economic 
diplomacy, which can help promote foreign trade, is therefore essential to improve 
the economic situation in Slovenia (in both the short and long-term). 
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АСОЦІАЦІЯ ОПТОВИХ РИНКІВ ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ 

УПРАВЛІННЯ НИМИ 
 

Прискорений розвиток оптових ринків в Україні, враховуючи їх 
функціональну складність та специфіку діяльності, є можливим за умови 
створення ефективної моделі керування ринками за єдиними стандартами. Це 
можливо здійснити тільки за умови централізації всіх ланок системи – оптових 
ринків, та впровадження для них єдиних правил роботи, що дозволить: 
впровадити стандарти діяльності оптових ринків, наближені до міжнародних; 
контролювати якість продукції та стан виконання цих стандартів; оперативно 
реагувати на виявлені в роботі порушення; забезпечити ефективність та якість 
безперебійного збуту виробленої сільськогосподарської продукції на всіх 
рівнях [1, с. 128].  

Таке централізоване управління системою оптових ринків може 
відбуватися шляхом створення асоціації оптових ринків. Дана модель 
передбачає об’єднання оптових ринків (існуючих та новостворених) шляхом їх 
участі в асоціації оптових ринків. Асоціація може також створити осередки в 
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різних областях України для забезпечення систематичного зв’язку з ринками в 
регіонах та оперативного вирішення проблем на місцях. 

Основними завданнями асоціації оптових ринків є: захист та 
представництво інтересів членів асоціації перед органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та третіми особами, надання 
взаємодопомоги членам та задоволення суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, екологічних та інших інтересів, встановлення та розвиток 
інформаційних зв’язків членів асоціації та сприяння їх кооперації. Асоціація є 
неприбутковою організацією. 

Для забезпечення більш ефективної реалізації цих завдань асоціація має 
отримати статус самоврегулівної організації. Таке право передбачене ст.17 
Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» [2]. Це 
дозволить асоціації здійснювати додаткові функції, які можуть впливати на 
правила роботи ринків, покращувати механізми організації їх діяльності та 
контролю, шляхом приймання участі у: 

− розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються 
діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;  

− розробленні державних цільових та інших програм підтримки та розвитку 
оптових ринків сільськогосподарської продукції;  

− створенні та забезпеченні функціонування системи інформаційного 
забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;  

− організаційному та методичному забезпеченні підготовки, перепідготовки 
і підвищення кваліфікації працівників оптових ринків 
сільськогосподарської продукції у навчальних закладах, установах і 
організаціях, на підприємствах, що належать до сфери управління 
Мінагрополітики.  
Основним завданням такої асоціаціє має бути координація господарської 

діяльності, фінансово-економічний та юридичний моніторинг діяльності 
оптових ринків.  

Асоціація – це добровільне об’єднання, тому участь в асоціації є правом 
оптових ринків, а не обов’язком відповідно до чинного законодавства України. 
Враховуючи це, потрібно впровадити умови, що сприятимуть вступу ринків до 
асоціації. Наприклад, передбачити на законодавчому рівні пільги або бонуси 
для асоціації та її членів або наділити асоціацію на законодавчому рівні 
додатковими повноваженнями, а саме передати частину регуляторних 
повноважень держави, наприклад, правом розробляти та запроваджувати 
правила та процедури щодо своїх членів і стежити за їх дотриманням. За 
аналогією діяльності самоврегулівної організацій на ринку цінних паперів. Це 
фактично зробить участь ринків у асоціації обов’язковою. 

Отже, удосконалення управління оптовими ринками у регіональному 
розрізі за допомогою їх асоціації має важливе значення не тільки для 
забезпечення належного обслуговування виробників продукції та роздрібних 
підприємств, а й для формування реального конкурентного середовища на 
товарному ринку. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В 
ПЕРЕПИСИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В БОЛГАРИИ  

 
Осуществленные перемены в общественно-политической жизни, переход 

к рыночной экономике и изменения в административно-территориальном 
устройстве повлекли за собой перемены в демографическом и социальном 
поведении людей, и как следствие, в численности и составе населения и 
жилищного фонда. По мнению М. Минкова [3, с. 3] эти обстоятельства создают 
необходимость в актуальной информации на национальном уровне для 
достижения эффективной экономической политики, которая должна 
способствовать мобилизации человеческого фактора, и эффективной 
социальной политики, которая способна обеспечить нормальное 
воспроизводство населения. 

Основная цель настоящего исследования: провести комплексный 
исторический обзор проведенных в Болгарии переписей  жилищного фонда, 
акцентируя внимание на методологических особенностях при их подготовке, 
организации и проведении и связанных с ними изменений в охвате, единицах, 
признаках наблюдения и понятийном аппарате.  Этот подход создает и 
подходящую основу для того, чтобы проследить преемственность и изменения 
в объектах, единицах и условиях жизни населения в Болгарии [2]. Они наиболее 
четко отражают охват программы за периоды исторического развития, а вид 
здания является основным признаком, характеризирующим единицы.  

Проводимые переписи как часть национальной статистической системы 
любой страны реализуются на базе общей  и специализированной нормативной 
базы. Первой регламентируется статистическая деятельность, в охват которой 
входят национальные нормативные акты такие, как Закон «О статистике», 
Закон «О защите личных данных», Закон «Об электронном управлении», а с 
2007 г. и связанное со вступлением страны в члены Европейского союза его 
законодательством в области статистики. Специализированная нормативна база 
регламентирует конкретное исполнение самой переписи.  

В проводимые переписи населения неминуемо включаются и вопросы о 
зданиях,  жилищном, дачном фонде и о жилищных условиях населения. С 
помощью их устанавливается прирост жилищных зданий и жилищ между 
переписями. Параллельно с этим собирается подробная,  количественная 
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информация о жилищах (количество комнат, жилая и полезная площадь) и их 
качественных особенностях (наличие водопровода, канализации, центрального 
и местного парового отопления и т.д.)  и полная информация о технической и 
архитектурно-строительной характеристике жилищного фонда в стране. 
Наблюдение за жилищами осуществляется вместе с их обитателями. Это 
предоставляет возможность для анализа связи типа „семья-жилище“, которая 
служит фундаментом  всех демографических и социальных процессов [1, с. 38]. 
Статистика жилищного фонда призвана обеспечить информацию о количестве, 
виде и состоянии жилищ и жилищных зданий, об установлении жилищных и 
бытовых условий, в которых проживает население на национальном, 
региональном и местном уровнях.  

Параллельно с переписью населения с 1892 г. берет свое начало и 
перепись зданий и жилищ [5]. При всех переписях зданий 1900 г., 1905 г., 1910 
г., 1920 г., 1926 г., 1934 г. до 1946 г. в качестве  единиц наблюдения приняты 
здания  - как жилые, так и нежилые. 

При последующих переписях жилищного фонда в 1956 г., 1965 г. и 1975 
г. вводятся две единицы наблюдения – здание и жилище. В основу 
проведенных наблюдений поставлено жилище как ключевая единица, а здание 
фактически используется как вторая дополнительная единица [9]. 

Существенным при переписи жилищного фонда 1985-ого г. [8] , которую 
можно рассматривать как перемену в действующих до этого практиках, 
является следующее: 

1) вводится новая отдельная единица наблюдения – дача (дом для 
отдыха); 

2) осуществляется взаимосвязь данных о жилище и живущих в нем лицах 
и домохозяйствах; 

3) исследование жилищных условий населения проводится через 
распределение обитаемого жилища по основным демографическим 
характеристикам на члена семьи; 

4) программа наблюдения кроме традиционных характеристик жилищных 
зданий и жилья в них включает и дополнительные.  

5) проводится интеграция информации, полученной в результате 
переписи жилищного фонда, и информации, необходимой для кадастра и 
устройства населенных пунктов. 

При проведении переписи 1992-ого г.  использовался тот же понятийный 
аппарат для лиц, домашних хозяйств, семей, жилищ и т.д.  и обеспечивалась 
связь с исчерпывающим исследованием 1985-ого года. Таким путем была 
обеспечена сопоставимость данных по основным демографическим и 
социально-экономическим признакам, расширение охвата новыми явлениями, 
процессами и закономерностями воспроизводства и реализации человеческого 
фактора [4].  

Национальный статистический институт организует и проводит  перепись 
в стране в 2001 г.  по программе, гармонизированной с программами переписи 
в  странах-членах Европейского союза [6, с. 12]. Расширяющиеся связи 
Болгарии со странами с функционирующей рыночной экономикой и 
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кандидатура для вступления в члены Европейского союза потребовала полной 
сравнимости статистических данных с данными остальных стран. Впервые дата 
и период проведения переписи  не были традиционными: в начале или конце 
декабря, а в соответствии с рекомендациями Евростата,  т.е. в интервале с 1 
января до 31 мая 2001 г. В качестве нового момента в переписи можно отметить 
включение переписи земледельческих хозяйств.  Она проводится в 
соответствии с Законом «О переписи населения,  жилищного фонда и 
земледельческих хозяйств в Республике Болгарии» (Государственная газета, № 
16 от 25.02.2000 г.). Здания дефинируются как постоянные постройки, 
состоящие из жилых помещений, предназначенных для обитания людей, или  
жилье, предназначенное для сезонного использования, или для второго 
жилища,  которые являются необитаемыми. Объектом переписи жилищного 
фонда являются [7]: 

1) Жилые здания, включая и те, которые к моменту переписи, не 
используются для проживания. Исследуются характеристики зданий по виду и 
местонахождению. 

2) Жилища, которые используются для проживания, и необитаемое 
жилище. Они исследуются по признакам: вид жилья; тип собственности на 
жилище;  способ обитания жилья; количество обитателей жилья; полезная 
застроенная площадь и количество комнат в жилище (жилая площадь, 
вспомогательная и полезная площадь, кухня); электричество в жилище; система 
водоснабжения в жилище;  канализация; туалет, водопроводная вода, ванная 
комната и отопление жилья; бытовая обеспеченность домашнего хозяйства.  

Перепись населения и жилищного фонда Республики Болгарии в 2011 
году проводилась под руководством НСИ,  она осуществлялась по программе, 
которая обеспечивала надежную, исчерпывающую и в то же самое время 
достаточно детализованную по административно-территориальным единицам 
информацию о населении и жилищном фонде в стране. Эта информация 
позволила разработать политики социального развития на региональном и 
национальном уровнях. Новые моменты  при проведении переписи 2011-ого 
года связаны с: 

− возможностью использования Интернета для заполнения электронного 
формуляра;  

− специально принятым Регламентом (ЕО)   №763/2008 Европейского 
парламента и Совета от 9 июля 2008 г., устанавливающим общие правила 
представления исчерпывающих данных о населении и жилищном фонде. 
Референтный год переписи в Европейском союзе - 2011. 

− применением  современной технологии «Географическая 
информационная система» (ГИС).  
Основной вывод, который может быть сделан в результате анализа 

представленной информации: каждой последующей переписью жилищного 
фонда усовершенствуется обособление объекта, единиц и охвата 
характеризующих их признаков в методологии ее проведения. Для развития 
территориальной единицы экономически и устойчивым образом необходимо 
предложить гармоничную жизненную среду, и жилье должно быть  ее 
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нераздельной частью. Отсутствие доступа к нормальному жилью и жилищным 
условиям затрудняет интеграцию, занятость и активное участие в 
экономической и социальной жизни. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 

В УКРАЇНІ 
 

Інвестиційний клімат - це політичне, соціальне та економічне становище 
в країні, яке з точки зору потенційних інвесторів (державних і приватних) є 
прибутковим, і вони вкладають в її економіку свої капітали, щоб сприяти їх 
ефективному використанню, якщо держава при цьому дає гарантію збереження 
і вільну репатріацію прибутку. 

На формування інвестиційного клімату країни впливають наступні 
фактори: 

1. Ризикованість. Ризикованість розвитку бізнесу на території країни, 
а також ризик повернення інвестицій, ризик втрати капітальних вкладень через 
наслідки дій держави та органів управління. 

2. Рівень економічного розвитку. Рівень показників ВВП та ВНД на 
душу населення, структура економіки країни, рівень та якість життя населення 
– все це надає найбільш реальну характеристику країни для інвесторів.  

3. Політична стабільність. Одна з важливих умов рівномірного 
економічного зростання і залучення інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх. 
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4. Розміри ринку. Показник, який відображає реальні продажі товарів 
або послуг у грошовому або натуральному вираженні. 

5. Залежність від закордонної допомоги. Залежність від іноземної 
допомоги розглядається як ознака невільною економіки і опору реформам, 
нездатність держави до самостійного розвитку. 

6. Розміри зовнішнього боргу. Безпосередньо впливають на 
інвестиційний клімат в державі, адже якщо зростає державний борг країни, 
ростуть і витрати на обслуговування цього боргу. Таким чином ростуть 
державні витрати. Це підвищує ймовірність оголошення країни банкрутом. 

7. Стабільність національної валюти. Для інвесторів прибутково, щоб 
держава забезпечувала стабільність національної валюти; якщо закордонні 
інвестори планують вкладати кошти в економіку, їм важливо отриману 
національну валюту конвертувати в іноземну валюту і виводити її за кордон. 

8. Розмір внутрішніх накопичень. Призначений для покриття збитків, 
при наявності внутрішніх накопичень збільшується ймовірність повернення 
коштів інвестору. 

9. Рівень розвитку інфраструктури . Являє собою сукупність галузей, 
об'єктів, споруд, що забезпечують загальні умови виробництва, необхідні для 
ефективного розвитку економіки в цілому і повсякденного проживання людей, 
а також впливають на привабливість країни для інвестування. 

Вплив деяких факторів можна охарактеризувати таким чином: компанія 
Transparency International провела дослідження та встановила щорічне значення 
Індексу сприйняття корупції (ІСК), згідно з дослідження, Україна посіла 144 
місце серед 177 держав, охоплених дослідженням. Україна стабільно 
залишається в групі «підвищеного ризику» разом з Камеруном, Іраном, 
Нігерією, Центральній Африканській Республікою та Папуа, Новою Гвінеєю 
[1]. В наступному році Україна ризикує потрапити на нижчу сходинку у 
рейтингу. Отже, високий рівень ризику впливає на наявність потенційних 
інвесторів, низька ймовірність того, що іноземні інвестори побажають вкладати 
кошти у країну с таким рівнем ризику. Економічний розвиток України на 
поточний момент нестабільний через політичну кризу щодо підписання угоди з 
Асоціацією ЄС. Через те інвестори стрімко повертають свої кошти, які ще 
можливо зберегти, а також закривають дочірні підприємства. У 2012 році в 
економіку України іноземні інвестори вклали 6,013 млрд. дол. США прямих 
інвестицій, що на 7,2% менше показника за 2011 рік (6,480 млрд. дол.), що 
свідчить про послаблення інвестиційної привабливості країни [2]. На 31.12.2013 
Україна має $ 10 млрд. зовнішнього боргу з терміном погашення в 2014 році, 
дефіцит поточного рахунку складає 7%, і в цьому полягає найбільша проблема. 

 До загального впливу додається те, що через проблемну політичну 
ситуацію, українці починають знімати зі своїх депозитних рахунків грошові 
кошти, що поступово зменшує валютні резерви країни. Все це призводить до 
руйнування загального економічного розвитку країни. 

Для успішного функціонування бюджетної системи держави, погашення 
бюджетного дефіциту, втілення в життя програм розвитку економіки України, в 
цілому необхідно удосконалити програми розвитку країни з урахуванням 
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світового досвіду, що дозволяють вирішити проблему дефіциту державного 
бюджету. 

На приток інвестицій впливає як політична, так і економічна нестабільна 
ситуація  країни, що несприятливо позначається на інвестиційному потенціалі. 
Тому така ситуація привела до дисбалансу і створила напруженість на 
українському інвестиційному ринку.  

Україні для покращення інвестиційного клімату необхідно: 
1) вирішення проблем, пов’язаних з євроінтеграцією, які негативно 

впливаю на економіку країни. Впровадження європейських стандартів ведення 
бізнесу призведе до стимулювання притоку  інвестицій і капіталу в Україну, але 
на наш погляд при цьому важливо раціонально розставляти пріоритети для 
підтримки відносин між Україною та Росією; 

2) створення розвиненої правової та інфраструктурної бази  для 
розвитку інвестиційної діяльності та міжнародної співпраці; 

3) підвищення гарантій повернення та збереження національних 
коштів, за рахунок цього відбудеться посилення  потенціалу банківської 
системи країни та; 

4) розроблення програми покращення інвестиційної привабливості 
держави за рахунок розвитку експортного потенціалу країни. 

5) реструктуризація неефективних підприємств, за рахунок цього 
держава звільняє кошти для довгострокових інвестицій, реструктуризації, 
інновацій та соціальної підтримки населення; 

6)  вжити заходи щодо створення незалежного антикорупційного 
органу, оскільки жодна з існуючих антикорупційних установ в Україні не 
відповідає міжнародним стандартам. 

Дотримання повного комплексу основних напрямків покращення 
інвестиційного клімату призведе до створення стабільної бази для залучення 
закордонних інвестицій, покращить рівень стабільних національних інвестицій. 
Але реалізація цих напрямків ефективна лише у довгостроковому періоді та при 
їх взаємодії. Україна має інвестиційний потенціал, за рахунок чого має 
перспективи реалізації даних напрямків. Поліпшення інвестиційного клімату є 
одним з ключових завдань, що стоять перед країною. 

 
Література 

1. Тотальна корупція вбиває чесний бізнес в Україні [Електронне джерело]   http://ti-
ukraine.org/content/4052.html – 30.12.2013. 

2. Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2012 году сократился до 6 млрд 
долл., [Електронне джерело]  http://economics.unian.net/rus/news/157487-obyem-
pryamyih-inostrannyih-investitsiy-v-ukrainu-v-2012-godu-sokratilsya-do-6-mlrd-doll.html -  
30.12.2013. 

3. Бланк  И. А., Управление финансовыми ресурсами .-  М.: Омега-Л, ООО 
«Эльга», 2011. - 768 с. http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-
climat 

4. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. 
(Энциклопедия финансового менеджера; Вып. 3). – 480 с.  

5. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.:ИНЫРА-М, 
2001. – XII, 1028 с. 



 20

Ковтун М.В. 
аспірантка, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

ОЦІНКА ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА ПО РЕГІОНАМ УКРАЇНИ  
 

На сучасному етапі трансформаційних перетворень в Україні науковий 
аналіз особливостей формування та специфіки розвитку ринку житла посилений 
необхідністю вирішення житлової проблеми, що залишається гострою 
практично у всіх регіонах країни. Серед українських економістів, у працях, яких 
піднімаються питання економічної природи житла, її особливостей, аналізу 
економічних відносин на ринку житла можна виділити таких фахівців: А. Асаул, 
В. Базилевич, П. Єщенко, Ю. Манцевич, К. Паливода, Н. Погорєльцева, Л. Чубук 
та інші. Вченими було створено значну теоретичну базу для вивчення  ринку 
житла. Так дослідження ринку житла передбачають вивчення характеру наявної 
конкуренції, обсягу пропозиції, динаміки цін на житло тощо. Разом з тим окремі 
питання, зокрема, кількісне визначення потреби в житлі, вияв механізму її 
трансформації в попит є не менш важливими для аналізу стану та перспектив 
розвитку ринку житла. А аналіз доступності придбання житла, як ключового 
показника ефективності функціонування житлової сфери та державної житлової 
політики, набув особливої актуальності у зв’язку з активним запровадженням 
та реалізацією державних програм зі створення організаційних і фінансових 
передумов для забезпечення житлом громадян, які мають рівень доходів, 
недостатній для самостійного вирішення житлових проблем. 

Основний вплив на доступність придбання житла мають наступні 
фактори: вартість житла; сукупний дохід домогосподарства; вартість 
іпотечного кредиту (% ставка) та умови іпотечного кредитування; податок на 
нерухомість; розмір страхових платежів тощо. При цьому головним фактором, 
що впливає на доступність придбання житла мають доходи населення. Адже 
домогосподарства з високими доходами мають можливість не лише накопичити 
кошти для придбання житла за більш короткий термін, а й легше отримати 
кредити на ці цілі.  

Існують різні підходи та методики оцінки доступності житла. Найбільш 
поширеним у використанні є показник, розроблений ООН з метою порівняння 
розвитку населених пунктів («Хабітат»), що на основі співвідношення вартості 
житла на ринку та рівня доходів населення, показує кількість років, яка 
необхідна для придбання житла за умови, що всі доходи будуть заощаджені. 
Відповідно до цієї методики при розрахунку доступності житла базовим 
показником є домогосподарство, що складається з трьох осіб та житло 
(квартира) площею 54 квадратні метри [1].   

    3
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де:  t – кількість років, необхідних для нагромадження коштів для 
придбання житла сім’єю з трьох осіб;  I – середньорічний дохід в розрахунку на 
одну особу;  P – середня ринкова вартість 1 кв. м. житла. 

Для розрахунку даного коефіцієнта за регіонами використаємо значення 
середньої ринкової вартості 1 кв. м. житла та наявного річного доходу на одну 
особу в наступних регіональних центрах України – Київ, Львів, 
Дніпропетровськ, Одеса. 

Таблиця 1 
Вартість 1 кв. м. житла по регіональним центрам України, у грн. 

Назва 
регіонального 

центру 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Київ 9 281 13 541 15 899 11 223 13 142 13 505 14 098 14 373 
Львів 9 713 13 982 15 815 10 989 11 063 11 309 11 555 11 926 
Дніпропетровськ 7 543 10 921 12 364 8 400 9 015 9 044 9 446 9 728 
Одеса 9 205 13 748 15 682 10 198 11 563 11 769 11 987 12 302 
В середньому 8 936 13 048 14 940 10 203 11 196 11 407 11 772 12 082 

Джерело: складено автором за даними: [2] 
 
Загалом по Україні у 2006-2008 роках відбувалось зростання вартості 

житла, у 2009 р. відзначається зменшення даного показника по зазначеним 
містам України, що при умові сталого значення або збільшення наявного річного 
доходу на одну особу  могло б вплинути на значення показника доступності 
житла в бік його зменшення, у зв’язку зі зменшенням суми коштів, що необхідна 
сім’ї для придбання житла. Відповідно абстрагуючись від ряду інших факторів 
можна стверджувати, житло стало більш доступним для населення. Починаючи з 
2010 р. вартість житла зростає, однак меншими темпами, ніж у попередніх 
періодах та не досягає рівня 2008 р., а отже, доцільним є порівняння з темпами 
зростання наявного річного доходу на одну особу.  

Таблиця 2 
Наявний річний дохід на одну особу, у грн. 

Назва 
регіонального 

центру 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Київ 13 566,9 18 233,2 24 960,2 27 474,5 37 012,7 42 576,7 49 651,9  52 525,22 
Львів 7 394,7 9 523,8 12 718,3 13 211,3 16 513,8 19 204,4 21 180,7 22 406,41 
Дніпропетровськ 8 632,3 11 439,0 15 459,9 16 386,5 20 739,4 24 302,4 27 268,9 28 846,93 
Одеса 7 006,1 8 780,8 11 754,4 12 404,2 16 275,2 19 135,0 21 069,5 22 288,78 
В середньому 9 150,0 11 994,2 16 223,2 17 396,2 22 635,3 26 304,6  29 792,8 31 516,83 

*прогнозне значення 
Джерело: складено автором за даними: [3] 
 
Як це видно з табл. 2, спостерігається щорічне зростання наявного 

річного доходу, починаючи з 2009 р. його темпи дещо зменшились порівняно з 
попередніми роками, однак перевищують темпи зростання вартості житла. 

Дані табл. 1 та табл. 2 дозволяють розрахувати коефіцієнт доступності. 
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Таблиця 3 
Коефіцієнт доступності житла 

Назва 
регіонального 

центру 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Київ 12.31 13.37 11.47 7.35 6.39 5.71 5.11 4.93 
Львів 23.64 26.43 22.38 14.97 12.06 10.60 9.82 9.58 
Дніпропетровськ 15.73 17.18 14.40 9.23 7.82 6.70 6.24 6.07 
Одеса 23.65 28.18 24.01 14.80 12.79 11.07 10.24 9.93 
В середньому 17.58 19.58 16.58 10.56 8.90 7.81 7.11 6.90 

*прогнозне значення 
Джерело: розраховано автором 
Таким чином, розраховані коефіцієнти доступності дають змогу зробити 

висновок про найменше значення коефіцієнту доступності і, відповідно, більшу 
можливість придбання житла в місті Києві, що пов’язано з вищими доходами у 
столиці. При  цьому найбільша кількість років, для заощадження коштів з 
метою придбання житла необхідна жителям міста Львів. 

Динаміка коефіцієнту доступності житла показує, що у 2007 р. він  досяг 
свого піку, починаючи з 2008 р. характерним є зменшення зазначеного 
показника, а, отже, на ринку з’явилась позитивна тенденція збільшення 
можливості придбання житла населенням. Це пояснюється переважанням 
темпів зростання доходів населення над темпами зростанням вартості житла на 
ринку.   

Коефіцієнт доступності житла для населення України, що в середньому 
на сьогодні становить 7 років перевищує показники розвинутих країн світу. 
Оскільки зазвичай у практиці оцінки доступності житла, вважається, що житло 
є доступним, коли даний коефіцієнт не перевищує значення в 3-5 років.  

Слід зазначити, що розглянутий нами коефіцієнт доступності житла є 
наочним і простим для розрахунку та водночас досить умовним, оскільки 
враховує всі сукупні доходи родини без врахування споживчих витрат. Тому 
при оцінці реальних інвестиційних можливостей населення необхідно 
враховувати тільки ту частину його доходів, що перевищує мінімальні 
споживчі витрати.  

Крім того, існує низка методологічних проблем, пов’язаних з 
розрахунком коефіцієнта доступності житла. Оцінити доступність житла  на 
сьогодні досить проблематично у зв’язку з відсутністю в нашій країні 
повноцінної інформаційної бази, яка б містила дані офіційної статистики про 
середню вартість квадратного метра житла в Києві або будь-якому іншому 
адміністративному центрі (як і в цілому по країні), немає й офіційних даних по 
середній площі квартир, що купують. Ріелтерські компанії, у свою чергу, 
оперують даними про вартість пропозиції житла переважно в окремих містах 
(обласних центрах). Тому розрахунок значень коефіцієнта доступності житла не 
дозволяє достовірно оцінити рівень доступності житла в областях та регіонах, 
як і в цілому по країні.  

Також в Україні досі надзвичайно гостро стоїть проблема тіньової 
економіки і, як наслідок, – значної частки неврахованих тіньових доходів 
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населення. Складність полягає у відсутності достовірних даних про доходи 
українських родин, що спотворює офіційні дані статистики. 

Проведене дослідження показало, що задача підвищення доступності 
житла є нагальною, оскільки рівень доступності не відповідає міжнародним 
стандартам, а, отже, вимагає подальшого розвитку житлового господарства в 
Україні, формування цілісного комплексного підходу до вирішення цього 
важливого аспекту забезпечення життєдіяльності населення, який враховував 
би особливості формування попиту та пропозиції тощо. 

Для досягнення мети по формуванню ринку доступного і комфортного 
житла необхідна реалізація політики, направленої на підвищення 
платоспроможного попиту населення на житло шляхом розвитку різних форм 
позабюджетного фінансування, адекватного збільшення об’ємів пропозиції 
житла через розвиток житлового будівництва. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 
ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РЕГІОНАМИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В 

ПРОМИСЛОВОСТІ В РІЗНИХ УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОЇ 
КОНКУРЕНЦІЇ 

 
Ефективним інструментом дослідження активності інноваційної 

діяльності в регіонах є методи кластерного аналізу. Кластеризація дозволяє 
виділити із загальної сукупності об'єкти з потрібними властивостями, виявити 
розшарування об'єктів по розглянутих параметрах. Кластерний аналіз має 
велике значення в проведенні аналітичних досліджень завдяки можливості 
перетворити великий обсяг різнобічної інформації в упорядкований та 
стандартизований вигляд. Це сприяє підвищенню сприйняття результатів 
аналізу, а також створює підґрунтя для прогнозування та управління розвитком 
регіонів, зокрема для реалізації регіональної інвестиційної політики, державних 
і регіональних програм розвитку.  

Кластеризацію регіонів за відповідними показниками по 2008-2011 роках 
(площа території, чисельність населення, чисельність зайнятих у 
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промисловості, валовий регіональний продукт, обсяг виробленої продукції в 
промисловості, обсяг інвестицій у промисловості, економічна злочинність у 
промисловості, кількість підприємств, кількість інноваційно активних 
підприємств у промисловості, кількість промислових підприємств, що 
реалізовували інноваційну продукцію, частка збиткових промислових 
підприємств, кількість наукових організацій, обсяг наукових та науково-
технічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), 
чисельність науково-технічних кадрів та ін.) здійснимо методом одиничного 
зв'язку. Цей метод передбачає приєднання одиниці сукупності до кластера, 
якщо вона близька (знаходиться на одному рівні схожості) хоча б до одного 
представника цього кластера [1, с. 94-119]. Результати ієрархічної класифікації 
спостережень представлені у вигляді дендрограм (див. рис. 1-4). Кількість 
кластерів, на які доцільно розбити всі регіони України, може визначатися на 
основі аналізу спеціальних функціоналів якості, на базі порівняння розбивок на 
різну кількість класів, можливості зі змістовною інтерпретацією й інших 
критеріїв. Скористаємося візуальним методом кам’янистого осипу та 
підтвердимо наші висновки за допомогою величини ентропії.  

 
Рис. 1. Дендрограма за результатами кластерного аналізу показників за 2008 і 

2009 роки відповідно (складено автором) 

 
Рис. 2. Дендрограма за результатами кластерного аналізу показників за 2010 і 

2011 роки відповідно (складено автором) 
 

Використовуючи матрицю відстаней реалізується агломеративна 
ієрархічна процедура кластерного аналізу. Відстані між кластерами визначають 
за принципом “найближчого сусіда” чи “далекого сусіда”. У першому випадку 
за відстань між кластерами приймають відстань між найближчими елементами 
цих кластерів, а в другому – між найбільш віддаленими один від одного. 
Принцип роботи ієрархічних агломеративних процедур складається в 
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послідовному об'єднанні груп елементів спочатку найближчих, а потім все 
більш віддалених один від одного.  

Візуально за критерієм «кам’янистого осипу» у нас 4 кластери за весь 
період 2008-2011 рр.: 

Таблиця 1 
Результати проведення кластерного аналізу* 

Номер 
кластера 

Кількість 
регіонів у 
кластері 

Склад кластеру 

1 23 Всі решта 
2 1 м.Київ 
3 1 Харківська область 
4 2 Дніпропетровська область, Донецька область 

* складено автором  
 
Це не заперечується величиною ентропії. Оптимальну кількість кластерів 

в нашому випадку також можна визначити за допомогою величини ентропії [2, 
с. 160-174]: 
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де Н – ентропія класифікації; m  – кількість об’єктів у досліджуваній сукупності 
(регіонів); iN  – кількість об’єктів (регіонів), що потрапили в і-ий кластер; k  – 
кількість кластерів. 

За результатами здійсненого нами кластерного аналізу можна 
стверджувати, що в економіці України можливо з високою вірогідністю 
виділити чотири групи регіонів, які відрізняються високим рівнем розвитку 
промисловості, інноваційності та величиною недосконалої конкуренції. 
Природно, що першу групу становить м. Київ, яке значно відрізняється за 
багатьма показникам від іншої території нашої держави. 

До другої групи увійшли Дніпропетровська і Донецька області, це 
означає що рівень розвитку промисловості обох областей близький, так само як 
і рівень використання інновацій та недосконалої конкуренції. Також це 
пояснюється тісними зв’язками між областями як сусідніми територіями, де 
багато промислових об’єктів пов’язані між собою підприємницькою 
діяльністю. Для цієї групи регіонів можна розробляти однакові заходи, що 
будуть сприяти росту здорової конкуренції, а отже стимулів розвитку 
промисловості та інтенсивності впровадження інновацій. 

Близько біля них також Харківська область, особливості якої необхідно 
оцінити та можливо розробляти інші заходи стимуляції соціально-економічного 
розвитку. До інших областей використання комплексних заходів як для 
окремих територіальних утворень методом кластерного аналізу не 
підтверджена, що означає що не можна говорити про їх подібність за 
відібраними показниками. В той же час близькою в останні роки до 
виокремлення в кластер виступає Львівська область, яка наближається до лінії 
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оптимального числа кластерів, а отже може стати окремим регіональним 
кластером з власними особливостями. 

Таблиця 2 
Величина ентропії при різних варіантах кількості кластерів* 

2008 рік 
Кількість регіонів у кластері № Кіль-

кість 
клас-
терів 1 2 3 4 5 6 7 

Макси-
мально 
можлива 
ентропія, 

біт 

Ентропія, 
біт 

Відхилення 
ентропії від 
максимально 
можливого 
значення, % 

2 26 1      2,7807 0,2285 91,8 
3 25 1 1     1,5850 0,4550 71,3 
4 23 1 1 2    1,9970 0,8274 58,6 
5 22 1 1 2 1   2,3161 1,0472 54,8 
6 21 1 1 2 1 1  2,5760 1,1213 56,5 
7 20 1 1 2 1 1 1 2,8010 1,3386 52,2 

2009 рік 
Кількість регіонів у кластері № Кіль-

кість 
клас-
терів 1 2 3 4 5 6 7 

Макси-
мально 
можлива 
ентропія, 
біт 

Ентропія, 
біт 

Відхилення 
ентропії від 
максимально 
можливого 
значення, % 

2   26 1      2,7807 0,2285 91,8 
3  25 1 1     1,5850 0,4550 71,3 
4  23 1 1 2    1,9970 0,8274 58,6 
5  22 1 1 2 1   2,3161 1,0472 54,8 
6  21 1 1 2 1 1  2,5760 1,1213 56,5 
7  20 1 1 2 1 1 1 2,8010 1,3386 52,2 

2010 рік 
Кількість регіонів у кластері № Кіль-

кість 
клас-
терів 1 2 3 4 5 6 7 

Макси-
мально 
можлива 
ентропія, 

біт 

Ентропія, 
біт 

Відхилення 
ентропії від 
максимально 
можливого 
значення, % 

2 26 1      2,7807 0,2285 91,8 
3 25 1 1     1,5850 0,4550 71,3 
4 23 1 1 2    1,9970 0,8274 58,6 
5 22 1 1 2 1   2,3161 1,0472 54,8 
6 21 1 1 2 1 1  2,5760 1,1213 56,5 
7 20 1 1 2 1 1 1 2,8010 1,3386 52,2 

2011 рік 
Кількість регіонів у кластері № Кіль-

кість 
клас-
терів 1 2 3 4 5 6 7 

Макси-
мально 
можлива 
ентропія, 

біт 

Ентропія, 
біт 

Відхилення 
ентропії від 
максимально 
можливого 
значення, % 

2 26 1      2,7807 0,2285 91,8 
3 25 1 1     1,5850 0,4550 71,3 
4 23 1 1 2    1,9970 0,8274 58,6 
5 22 1 1 2 1   2,3161 1,0472 54,8 
6 21 1 1 2 1 1  2,5760 1,1213 56,5 
7 20 1 1 2 1 1 1 2,8010 1,3386 52,2 

* складено автором  
 
Це може пояснюватись тим, що в Львівській області і місті Львові 

соціально-економічний розвиток регіону підтверджується не стільки кількістю 
промислових підприємств, скільки показниками інших секторів, зокрема 
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сектору ІТ, який значно розвинувся у Львові в останні роки та туризмом, що в 
сукупності дає порівняно високі значення валового регіонального продукту при 
низькій зайнятості населення в промисловості. Такий тип кластера поруч з м. 
Київ міг би стати центром застосування заходів по зниженню недосконалої 
конкуренції зі своїми власними особливостями. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

 
Развитие отечественной экономики большинство специалистов 

связывают с динамикой экономических институтов.  Однако многие институты 
рыночной экономики Украины продолжают носить перманентно переходный 
характер. Кроме того, трансформация национальной экономической системы 
совпадает с общемировыми процессами глобализации, информатизации и 
сетизации экономических отношений. Исследователями институциональной 
динамики сформулированы категории институциональной сделки [1], 
конкуренции и комплементарности правил поведения, институционального 
равновесия [2, 3, 4]. Между тем, вопросы формирования спроса и предложения 
экономических институтов, механизмы их взаимодействия, до сих пор 
остаются не раскрытыми.  

Цель предлагаемой работы состоит в исследовании концепции рынка 
институтов на основе интеграции классического и институционального 
подходов.    

Понятие рынка институтов сформулировано С. Пейовичем как «процесс, 
который позволяет индивидам выбирать правила игры в их сообществе. 
Посредством своих добровольных взаимодействий индивиды оценивают уже 
существующие правила, определяют и проверяют пригодность новых» [5]. 
Ю. Валевич проводит аналогию между институциональным рынком и рынком 
товаров и услуг [3]. В. Л. Тамбовцев определяет рынок институтов как локус 
неявных институциональных сделок [2].  

Итак, рынок институтов можно определить как объективно 
существующий локус коммуникаций, в котором экономические агенты 
осуществляют явные и неявные выборы того или иного правила, в соответствии 
с которым совершаются товарные сделки.  

Объектами институционального рынка являются институты, как «правила 
игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком 
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ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми 
(политические, экономические и социальные)» [6].  

Институты как рыночные объекты обладают рядом следующих 
признаков. 

1. «Полезность» институциональной среды для предпринимателей 
определяется степенью эффективности функционирования ее основных 
участников: государственных и негосударственных организаций.  

2. Крайняя степень дифференциации полезности. Полезность не 
одинакова для разных индивидов, а зависит от «институциональной 
грамотности» и экономической культуры потребителя – того, насколько 
эффективно экономический агент может воспринимать и использовать данный 
институт. Наиболее институционально предприимчивые экономические агенты 
могут извлечь пользу даже из неэффективных с общественной точки зрения 
институтов. 

2. Эксплуатационный или доверительный товар. Полезность 
определенного института очень трудно оценить до момента собственно его 
использования. Обычно эффективность применения тех или иных 
экономических норм определяется агентами в процессе экономической 
деятельности, урегулированной ними. Кроме того, надежность гаранта может 
остаться не оцененной даже после окончания трансакции в случае отсутствия 
оппортунизма со стороны контрагента.  

3. Особая форма приобретения. По отношению к институтам термин 
«приобретение» означает получение доступа к информации о «содержании 
нормы, алгоритме ее осуществления и последствиях действий по данному 
правилу; поиск контрагента, способного (т.е. обладающего упомянутыми 
знаниями) и согласного (т.е. считающего это выгодным) взаимодействовать с 
индивидом именно по соответствующим правилам; заключение с ним явной и 
неявной институциональной сделки» [4]. 

4. Коллективность потребления. Осуществление трансакции по 
определенным правилам предполагает,  как минимум, двух участников – 
экономического агента, осуществляющего сделку и гаранта этой сделки. 
Большинство же трансакций являются двух- и многосторонними, 
следовательно, использование определенных правил и норм невозможно без 
совпадения намерений и действий всех контрагентов.   

5. Платность отказа от потребления. Многие, особенно формальные 
институты предполагают санкции за отказ от их использования. Так, отсутствие 
государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности 
является правонарушением, следовательно, отказ от потребления данного 
института предполагает определенную «цену внелегальности» 

6. Общественная природа. В общем случае институты обладают 
признаками общественных благ – неделимость, неконкурентность, 
неисключаемость. Однако в экономической практике зачастую и формальные, 
и неформальные нормы и правила поведения являются смешанными 
исключаемыми общественными благами. Если определенный экономический 
институт приносит высокую ренту, группы специальных интересов могут 
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ограничивать доступ к нему остальных экономических агентов. В то же время 
некоторые экономические институты могут быть перегружаемыми 
общественными благами, для которых свойство неконкурентности выполняется 
до «точки перегрузки» – максимума производственно мощности гаранта 
правила. Плата за разного рода государственную регистрацию, судебные 
издержки  являются примерами цены, необходимой для достижения 
эффективности этих формальных институтов.  

Субъектами рынка институтов являются институциональные 
предприниматели и потребители институтов. 

Институциональное предпринимательство можно определить как 
инициативную деятельность экономических субъектов, связанную с 
расходованием средств и направленную на создание, отбор и обеспечение 
эффективности функционирования правил и норм экономического поведения с 
целью получения индивидуальной выгоды.  

К институциональным предпринимателям относятся личности и 
домохозяйства, фирмы,  группы специальных интересов и государство как 
главный генератор институциональной среды.  

Потребители формальных и неформальных правил экономического 
поведения – экономические агенты, осуществляющие институциональный 
выбор и извлекающие выгоду из использования установленных правил и норм. 
Каждый их рассмотренных выше субъектов может выполняет двойную роль – 
выступает как на стороне предпринимателей, так и потребителей.  

Спрос на институт представляет собой число обращений к нему 
экономических агентов при осуществлении ими релевантных данному правилу 
товарных сделок в условиях некоторой «цены» его использования [4].  

Под ценой института понимаются все трансaкционные издержки, 
связанные с использованием данного института. Особенностью цены института 
является ее субъективность. Величина, как единовременных стартовых 
издержек освоения правила, так и текущих издержек его применения сильно 
коррелируют с характеристиками различных агентов в одной и той же 
экономической системе в зависимости от правовой и экономической культуры, 
предпринимательского таланта, формы собственности, количества имеющейся 
информации.  

Предложение института определяется числом сделок, которые готов 
«обслужить» соответствующий гарант по определенной цене, определяемой 
уровнем транзакционных издержек использования правила для регулирования 
экономических трансакций. В случае предложения института эти издержки 
выступают в качестве доходов акторов-гарантов данных правил поведения. 
Следовательно, чем больше этот доход, тем больший объем сделок, мониторинг 
и инфорсмент которых гарант захочет и сможет обеспечить. 

Следовательно, интеграция классического и институционального 
подходов позволяет сформулировать понятие рынка институтов как объективно 
существующий локус коммуникаций, в котором экономические агенты 
осуществляют явные и неявные выборы того или иного правила, в соответствии 
с которым совершаются товарные сделки. Институты как объекты рынка 
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обладают рядом отличительных характеристик. Эта специфика делает 
актуальным дальнейшее изучение равновесия рынка институтов как 
инструмента моделирования институциональной динамики.  
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРУПЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 
 

Соціальний капітал – сукупність соціальних зв’язків (відносин з іншими 
агентами, ставлення агентів одне до одного, взаємовідносини, співробітництво 
між ними тощо), які виступають як економічний ресурс, що може приносити 
ренту [2; 4; 8]. 

Соціальний капітал є, по-перше, властивістю структури соціальної 
системи, тобто існує у вигляді структурно оформлених зв’язків, ієрархій та 
порядків у межах соціальних мереж та інститутів, що визначають рамки 
поведінки агентів і формують структурний соціальний капітал [1; 2; 9]. По 
друге, соціальний капітал виникає і існує лише у взаємодії агентів і 
відображається у вигляді норм та цінностей, що становлять когнітивний 
соціальний капітал [1; 2; 9]. 

Неформальні соціальні зв’язки, що формують соціальний капітал, можуть 
бути сильними (зв’язки між родичами, членами релігійних сект, закритих 
клубів тощо) та слабкими (зв’язки між членами різних соціальних груп, що не 
мають тісних родинних зв’язків) [10]. Відповідно, за формою соціальний 
капітал, сформований сильними зв’язками, є зобов’язуючим (bonding). 
Соціальний капітал, сформований слабкими зв’язками, є з’єднуючий (bridging, 
горизонтально-інтегруючий) (зв’язки між рівними за соціальним статусом 
агентами на основі спільних інтересів), або об’єднуючий (linking, вертикально-
інтегруючий) (зв’язки між агентами всередині ієрархій на основі моделі 
«патрон-клієнт», зв’язки з особами, наділеними владою) [1].  
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Функцією соціального капіталу1 в економічній системі є забезпечення 
позаринкового обміну певними благами між економічними агентами. За умови 
ринкового обміну доступ агентів до таких благ був би або неможливим, або 
супроводжувався б вищими трансакційними витратами. Обмін, зумовлений 
дією соціального капіталу, компенсує провали у ринкових та правових 
інститутах і підвищує ефективність економічних агентів, які володіють 
зазначеним капіталом. Таким чином соціальний капітал виступає як елемент 
інституційного середовища функціонування економічної системи [6]. 
Позаринковий обмін відбувається 1) на взаємній основі (обмін благами чи 
послугами в рамках неформальних загальновідомих схем) та 2) шляхом 
трансформації ринкового обміну за рахунок виникнення упередженості, а 
також 3) на основі моделі «патрон-клієнт» (у рамках відносин 
підпорядкування). Перші дві форми обміну забезпечуються здебільшого 
зобов’язуючою та з’єднуючий формами соціального капіталу, третя – 
об’єднуючою формою соціального капіталу. 

Наслідком використання економічним агентом соціального капіталу є 
отримання цим агентом вигоди у вигляді певних благ, послуг чи заощадження 
його ресурсів в умовах економічної діяльності. Отримання вигоди певним 
агентом може супроводжуватись як вигодою, так і втратами для інших 
економічних агентів. Значення та наслідки використання неформальних 
соціальних зв’язків є суперечливими, оскільки одні й ті ж зв’язки можуть 
приносити як користь економічним агентам та економічній системі в цілому, 
так і шкоду. Крім того у довгостроковій та короткостроковій перспективах 
певні зв’язки можуть мати діаметрально протилежні наслідки. Безсумнівною є 
лише короткострокова вигода від використання зв’язків у межах соціальної 
мережі для її учасників, чим і зумовлюється власне існування соціального 
капіталу. 

Специфіка виникнення та використання соціального капіталу робить його 
необхідною умовою для формування корупційних мереж та перетворення 
спорадичної корупції у системну. Така зумовленість пояснюється тим, що саме 
неформальні соціальні зв’язки на умовах обміну є основою непотизму, 
клієнтелізму, фаворитизму, покровительства та блату. Будь-яка форма 
соціального капіталу (зобов’язуюча, з’єднуюча, об’єднуюча) може виступати 
підґрунтям для корупційних відносин якщо буде мати місце зловживання 
службовими повноваженнями. Існування соціального капіталу здатне 
підвищувати чи знижувати ймовірність зловживань. Суттєвими є лише сила 
соціальних зв’язків та неформальні норми, що регулюють обмін в рамках 

                                                 
1 Оцінювання соціального капіталу відбувається шляхом [1]: 1) Прямого вимірювання на підставі опитувань 
агентів чи експерименту (оцінювання рівнів довіри індивідуалізованої, генералізованої, до інститутів, 
свідомості, співробітництва тощо) та на основі статистичних даних про участь у громадських об’єднаннях. 2) 
Комбінованого вимірювання кількісних показників соціальних мереж з урахуванням якісних показників 
ступенів щільності зв’язків всередині таких мереж (також передбачає використання соціальних опитувань та 
аналізу статистичних даних). 3) Оцінювання непрямих індикаторів а) процесуальних (вивчення окремих 
характеристик соціальних мереж), б) функціональних (оцінювання наслідків використання соціального 
капіталу – рівень злочинності, корупції тощо). 
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зазначених зв’язків. Корупція стимулює співробітництво у межах корупційних 
мереж, однак звужує можливості для нього у цілому в суспільстві [3]. 

Дослідження підтверджують зв'язок вищих рівнів генералізованої довіри 
з нижчим рівнем корупції, і відповідно вищих рівнів партикуляризованої довіри 
з вищим рівнем корупції. Зв'язок між соціальним капіталом та корупцією є 
двостороннім. Зокрема, очікування (переконання) економічних агентів щодо 
поведінки інших економічних агентів впливають на поведінку перших. Тобто 
економічні агенти, які переконані, що більшість інших агентів у певних 
ситуаціях вдаватимуться до корупційних трансакцій, поводитимуться так само. 
Навіть якщо більша частина людей засуджують корупцію через її негативний 
вплив, вони не будуть докладати зусиль з впровадження, фінансування та 
захисту некорумпованих інститутів, оскільки останні є соціально ефективні у 
довгостроковій перспективі, але не задовольняють короткострокові інтереси, 
вигода від яких для окремого економічного агента чи групи економічних 
агентів буде перекривати можливі збитки від корупції [11]. У той же час широкі 
можливості для отримання певних вигод учасниками окремих соціальних 
мереж завдяки членству у зазначених мережах, але в обхід чинних формальних 
норм і правил, значно знижує як генералізовану довіру, так і довіру до 
інститутів, зменшуючи таким чином соціальний капітал суспільства у цілому 
[3; 5; 7]. 
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

Забезпечення економічного зростання в Україні зумовлює високу 
актуальність проблеми досягнення його сталості та темпів. Досвід економічно 
розвинутих країн переконливо свідчить, що в сучасних умовах зазначені 
економічні параметри вирішальним чином залежать від масштабів та якісного 
рівня інвестиційної діяльності, структурно-технологічних змін на основі 
інновацій. Таким чином, саме рівень розвитку і динамізм інвестиційно-
інноваційних процесів формують в сучасних умовах стратегічну основу сталого 
економічного зростання. 

Теорія інвестицій і теорія інновацій пройшли складний шлях від 
відображення відповідних аспектів економічної діяльності на рівні 
підприємства до аналізу цих складових діяльності різних суб’єктів економіки 
як взаємопов’язаних елементів складної системи. 

Реалізація моделі інноваційного розвитку національної економіки та 
суб’єктів господарювання вирішальним чином залежить від наявності й 
доступності різноманітних джерел інвестиційних ресурсів.  

Інновації — це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництв і 
(або) соціальної сфери [2]. 

Перехід на інноваційну модель розвитку вимагає рішення проблем 
модернізації та оновлення основних фондів, дефіциту фінансових ресурсів, 
забезпечення державної підтримки науково-дослідної діяльності, створення на 
фоні наукоємних виробництв проривних конкурентоспроможних технологій 
[2]. 

Інноваційна модель розвитку економіки України — модель, яка 
ґрунтується безпосередньо на здобутті нових наукових результатів, їх 
технологічному впровадженні у виробництво, забезпечуючи приріст ВВП 
переважно за рахунок виробництва та реалізації наукоємної продукції та 
послуг. 

Метою інноваційної моделі України є забезпечення підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки за рахунок використання 
вітчизняного і світового науково-технічного та освітнього потенціалу. 

Разом з тим Україна має всі передумови для створення та затвердження 
інноваційної моделі розвитку економіки. До таких передумов, перш за все, слід 
віднести [11, с. 40]: 
— науково-технічний, кадровий, інтелектуальний потенціали; 
— розвинену наукову систему; 
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— наявність галузевих наукових шкіл, наукових комплексів та ряду 
наукоємних високотехнологічних секторів 

Але в Україні до цього часу не задіяні механізми підтримки інноваційної 
діяльності, ефективність яких підтверджена досвідом багатьох країн; відсутня 
відповідна фінансово-кредитна, податкова й амортизаційна політика; не 
створені й умови, які б сприяли широкому залученню в інноваційну сферу 
позабюджетних інвестицій, перш за все з боку вітчизняних комерційних 
структур і банків. 

Основним чинником, який робить нашу країну неконкурентоспроможною 
в сьогоднішньому глобальному світі, є сповільнення інноваційної діяльності. 
Пояснюється це як об’єктивною тенденцією до затухання інноваційних 
процесів без належної інвестиційної підтримки внаслідок використання 
науково-технологічних надбань попередніх років, так і суб’єктивним чинником 
— відмовою економічних суб’єктів від декларування (справжніх чи фіктивних) 
інноваційних продуктів, оскільки через відсутність інноваційних пільг це 
декларування має сенс лише для спеціалізованих структур на зразок 
технопарків. Крім того, значна частка інновацій, як і інвестицій, здійснювалася 
у галузях, які мають невисоку інноваційну спрямованість [4]. 

Таблиця 1 
Інноваційна активність підприємств України в 2006-2012 рр. 

 
Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Питома вага підприємств (%):  
- займалися інноваціями 18,0 16,5 18,0 15,1 13,7 11,9 11,2 
- впроваджували інновації 14,8 14,3 14,6 11,5 10,0 8,2 10,0 
Загальна сума витрат (млн. 
грн.)  1760,1 1979,4 3018,3 3059,

8 4534,6 5751,
6 6160,0 

у т. ч. за напрямами:  
– дослідження і розробки  
– придбання машин та 
обладнання  
– придбання нових технологій  
– підготовка виробництва для 
впровадження інновацій  
– інші витрати  

266,2 
1074,5 
72,8 
163,9 
182,7 

171,4 
1249,4 
125,0 
183,8 
249,8 

270,1 
1865,6 
149,7 
325,2 
407,7 

312,9 
1873,

7 
95,9 
527,3 
250,0 

445,3 
2717,5 
143,5 
808,5 
419,8 

612,3 
3149,

6 
243,4 
991,7 
754,6 

992,9 
3489,2 
159,5 
954,7 
563,7 

 
Статистичні дані про стан інноваційної активності вітчизняних 

підприємств дають підстави для серйозного занепокоєння (табл. 1). Питома 
вага підприємств, що займались інноваціями за період з 2006 р. по 2012 р. 
знизилась на 6,8 %, а підприємств, які впроваджували інновації – відповідно на 
4,8 %. Проте помітно збільшуються деякі показники загальних витрат за 
напрямами інноваційної діяльності. Наприклад, загальна сума витрат зросла на 
4400 млн. грн. (або 16,8 %), в тому числі витрати на дослідження і розробки 
зросли на 726, 7 млн. грн. (23,7 %), на придбання нових технологій – на 86,7 
млн. грн. (8,8 %), на підготовку виробництва для впровадження інновацій – на 
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790,8 млн. грн. (20 %), на придбання машин та обладнання – на 2414,7 млн. грн. 
(15,7 %) та інші витрати – на 381 млн. грн. (13,5 %) [1].  

Проаналізувавши інноваційну активність підприємств України, можна 
зробити висновок, що питома вага підприємств, які активно займаються 
інноваційною діяльністю, постійно знижується. Але спостерігається тенденція 
росту показників загальних витрат за напрямами інноваційної діяльності. 

Вирішальним аспектом розв’язання проблеми підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки на сьогоднішній день стає 
процес забезпечення превентивної адаптації, в основі якого закладені розвиток і 
зростання національної економіки через встановлення стратегічних пріоритетів 
істотної структурної перебудови народного господарства країни, модернізації 
багатьох галузей і видів виробництв, що націлені на забезпечення здатності 
суб’єктів господарювання пристосовуватися до змін і нових викликів, які 
постають в міжнародному і глобальному просторах, на стратегічний розвиток 
галузей і виробництв, що відповідають загальносвітовим прогресивним 
тенденціям. В рамках цього істотним резервом підвищення економічної 
ефективності являються інноваційне відновлення виробництва на основі 
реалізації інвестиційних рішень, усунення причин низької 
конкурентоспроможності, підвищення рівня якості функціонування всіх ланок і 
елементів інвестиційно-інноваційного процесу [3]. 

Для досягнення зростання ефективності й конкурентоспроможності 
економіки в цілому слід підтримувати сталий рівень капіталовкладень у 
дослідження, інновації. Пріоритети інноваційного розвитку економіки країни 
вимагають відповідного інвестиційного забезпечення не тільки за рахунок 
самофінансування, залучення приватного, в тому числі іноземного капіталу, а й 
з активною участю держави. 
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РОЛЬ ЛЮДИНИ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 
Як свідчить еволюція нашої цивілізації, життям окремої людини, 

колективу, суспільства рухають потреби. Ще в ХІХ ст. вчені-історики 
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встановили хронологічну залежність між епохами прогресу людства та епохами 
розширення джерел його існування. Так, наприклад, на початкову етапі свого 
існування, за первіснообщиного ладу, люди могли лише користуватися дарами 
природи, не маючи змогу їх відтворювати. В умовах, коли життя людини 
повністю залежало від зовнішніх сил, потреби задовольнялися на рівні її 
фізіологічного виживання як біологічного виду. Як зазначав Адам Сміт, у 
диких народів незадоволення в повній мірі потреби в їжі призводило до 
вбивства людей похилого віку, дітей та хворих. На відміну від цивілізованих 
народів, в яких лишки суспільного продукту сприяли не тільки кращому 
задовленню потреб, але й ускладненню соціальних відносин.  

Зі становленням землеробства та скотарства людство задовольнило свої 
основні фізіологічна потреби. Саме в той час відбувся істотний «прорив» у 
розвитку суспільства та, як наслідок, постійний приріст населення Землі. Це 
дало змогу звільнити частину населення від сільськогосподарської праці та 
зайняти її в інших сферах діяльнотсі, тим самим пришвидшити суспільний 
прогрес.  

Поступово з економічним зростанням людство почало цікавити соціальні 
проблеми, зокрема місце людини в розвитку суспільства. Саме тоді виникають 
перші держави, які намагаються впорядкувати життєдіяльність населення у 
відповідності до інтересів пануючих верств. Так, в античному світі людина 
проголошувалася «мірилом усіх речей», проте домінував принцип переважання 
суспільного над індивідуальним. Зокрема Арістотель доводив, що досягнення 
щастя людиною можливе лише через державу, яка повинна створювати умови 
для доброчесного життя. 

Більш розвиненою соціально-етична проблематика була у філософській 
думці Сходу, насамперед Індії та Китаю. Але східні філософи, також як і 
древньогрецькі, підтримували та пропагували думку про, те що людина 
повинна підпорядковуватися державі та пануючим класам, смирено нести свій 
тягар.  

На відміну від філософії, яка намагалася вирішити соціально-етичні 
проблеми людства, економічна наука тривалий час людину розглядала лише з 
позиції суспільного виробництва, не враховуючи її потреби та інтереси. Така 
позиція виправдана в умовах, коли прибуток головний та єдиний критерій 
розвитку. Проте з науково-технічним прогресом та відповідною еволюцією 
економічних поглядів, відбулося переосмислення ролі людини у суспільному 
виробництві, початок якого повязують з Карлом Марксом. Розглядаючи 
накопичення капіталу та формування прибутку, він дослідив місце робочої сили 
у цьому процесі. При цьому наголошуючи на важливості для суспільного 
виробнеицва задовлення елементарних потреб людини, її все ж розглядав з 
економічної точки зору. Результатом переосмислення науковцями ролі людини 
у економічній діяльності, стало зростання зацікавленості власників 
промислових у розробці та впровадженні мотивації праці персоналу.  

У менеджменті як науці «батьком» теорії мотивації традиційно вважають 
Ф. Тейлора. Але слід звернути увагу на те, що окремі елементи системи 
мотивації праці досліджувалися протягом усієї історії людства, хоч знання про 
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них не були узагальнені. Так, перші спроби осмислення потреб та інтересу 
людини у процесі розвитку були ще у Новий час. Гельвецій К. називав інтерес 
«всесильним чарівником», який змінює вигляд будь-якого предмета. Він 
підкреслював, що якщо світ фізичний підпорядкований закону руху, то світ 
духовний не меншою мірою підпорядкований закону інтересу. На думку П. 
Гольбаха, інтерес є єдиним мотивом людської діяльності. З різноманітними 
формами людської діяльності пов'язували інтерес І. Кант і Г. Гегель. 
Конструктивно-творчу роль інтересу підкреслювали також інші вчені того часу. 

В ХХ ст. розглядати людину як біосоціальну істоту почали психологи. В 
теорію мотивації вагомим був внесок А. Маслоу, який дослідивши потреби 
людини, запропонував їх ієрархію. З позиції економічної науки її обгрунтував 
В. К. Терещенко, який вперше обєднав всі елементи мотивації дільності 
людини в єдину універсальну систему. 

Сучасне тлумачення поняття «розвиток людини» вперше чітко було 
сформульовано в Доповіді про розвиток людини Програми розвитку ООН в 
1990 р., в якій розвиток людини розглядається як процесс розширення спектру 
вибору – жити довгим і здоровим життям, здобути освіту і користуватися 
гідним життєвим рівнем. Він сполучає виробництво і розподіл товарів з 
розширенням використанням людських здібностей, а також фокусується на 
виборі – на тому, що люди повинні мати, чим вони мають бути і що повинні 
робити для того, щоб забезпечити собі кошти для існування. Крім того, 
розвиток людини стосується не лише задоволення основних потреб, але й 
розвитку людини як загального і динамічного процессу, як в менш розвинених, 
так і високорозвинених країн.  

Нині під людським розвитком розуміють надання людям можливості 
повністю розвивати свій потенціал, жити продуктивно і творчо в гармонії з 
їхніми потребами та інтересами. Світовою спільнотою декларується те, що не 
може бути суперечностей між концепцією людського розвитку та сталого 
розвитку. Проте реалізувати це на практиці досить складно через обмеженість 
ресурсів та перенаселення планети. Поки, що людство не знайшло шляхів 
виходу з цієї ситуації.  

Виходячи з вищевикладеного, розв’язуючи проблеми сталого розвитку 
сучасні місцеві спільноти повинні враховувати, на якій стадії задоволення 
потреб знаходиться переважна більшість її членів. Як приклад наведемо 
розвинені країни світу та так званні країни «третього світу». В перших 
задоволення більшою частиною населення своїх елементарних потреб, життя 
людини вже не зводиться до її трудової діяльності. Все більше в цих країнах на 
перше місце виходять якісні характеристики  життєдіяльності населення, а 
також потреби в безпеці, високому соціальному статусі, спілкуванні, 
самореалізації, участі в справах суспільства та інші. В таких умовах 
максимізація споживання матеріальних благ не тільки не сприятиме  
вирішенню проблем, які постали перед людством, але й призведе до 
поглиблення кризи. Тому для економічно розвинених країн світу актуальним є 
розвиток галузей, які забезпечать задоволення вищезгаданих потреб.  
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Щодо країн, що розвиваються, то знаходячись на межі виживання та 
крайньої бідності їм слід нарощувати саме матеріальне виробництво, особливо 
сільським господарством. Саме вони зацікавлені в пошуку нових шляхів 
розв’язання продовольчої безпеки, а тому повинні стимулювати місцевих 
фахівців працювати над цією проблемою. Також, на нашу думку, в умовах 
обмежених можливостей у підтримці сільських територій та кращого 
використання її ресурсного потенціалу необхідно зосередитися на внутрішніх 
можливостях громад, для більш повного використання яких необхідним є 
формування самодостатності сільських територій громад на єдиних цілісних та 
комплексних принципах сталого розвитку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Розвиток економічної системи, як основної складової успішного розвитку 
розвитку суспільства, побудований на ринкових засадах. Але багато десятирічь 
основна функція  торгівлі, в плановій економіці, полягала в розподілі ресурсів 
адміністративними способами, на відміну від ринкової економіки. Таким чином 
багато років, була відсутня конкуренція як на внутрішньому ринку так і з 
іноземними компаніями. 

Як відомо основний напрям розвитку світової роздрібної торгівлі це 
створення мереж регіональних, національних та транснаціональних. 

Дану тенденцію ми спостерігаємо в останнє десятиріччя також у 
вітчизняній роздрібній торгівлі. Практичним підтвердженням даного процесу є 
суттєве збільшення на внутрішньому ринку як національних так і зарубіжних 
роздрібних мереж та зростання їх частки в загальній кількості торговельних 
підприємств [1]. Внаслідок скорочення окремих незалежних магазинів ми 
можемо говорити про певну монополізацію ринку. Також з огляду на 
інтеграційні прагнення України необхідно дати оцінку впливу даних процесів 
на малий бізнес та галузь торгівлі.  

Однією з важливих подій стосовно зовнішнього впливу, яка може стати 
потужним каталізатором розвитку торгівлі, може бути підписання договору про 
асоціацію з Європейським союзом, що є першим з договорів які можуть суттєво 
вплинути на стан економіки України. Даний документ передбачає розділ щодо 
створення глибокої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ГВЗВТ). 

За думкою представництва Європейського союзу в Україні ГВЗВТ 
надасть Україні можливості для модернізації її торговельних відносин та 
економічного розвитку. Інструментами для цього є відкриття ринків шляхом 
поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках 
квот, а також масштабна гармонізація українських законів, норм та стандартів з 
тими, що діють в ЄС у різних прямо або опосередковано пов’язаних із 
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торгівлею секторах. Це створить умови для гармонізації стандартів України та 
ЄС у ключових галузях Відповідно даної угоди, Україна та ЄС скасують 
імпортні мита на близько 97% та 96,3% тарифних ліній відповідно.  

Варто зазначити в проекті угоди передбачено спеціальний захисний 
механізм по окремих експортних товарах – зокрема насінні соняшнику, 
шкірсировині, окремих видах брухту кольорових, чорних металів  та стосовно 
автовиробників який передбачає 15 річний перехідний період  адаптації до 
роботи в умовах зони вільної торгівлі з ЄС. Також позитивним в угоді є 
гармонізація технічних стандартів сторін яка скоротить існуючі нетарифні 
бар’єри у торгівлі між сторонами, підвищить якість продукції на внутрішньому 
ринку України, а також сприятиме формуванню позитивного іміджу України на 
світових ринках щодо якості українських товарів та продукції [2]. 

Але також необхідно врахувати, що підписання даної угоди підвищить 
конкуренцію в торгівлі зокрема. На відміну від класичних зон вільної торгівлі, 
ГВЗВТ передбачає свободу заснування підприємницької діяльності (на відміну 
від комерційної присутності) у секторах з надання послуг та інших сферах, які 
не стосуються послуг (це право обмежене у низці секторів, визначених у так 
званому негативному списку) [3]. Передбачено також розширення 
внутрішнього ринку для низки ключових секторів послуг після того, як Україна 
імплементує відповідне законодавство ЄС. Постачальники та надавачі послуг з 
ЄС матимуть такий само доступ до українського ринку закупівель. Разом з тим 
розширення конкуренції позитивно вплине на ціни та якість товарів для 
кінцевих споживачів, а застосування стандартів ЄС дозволить в перспективі 
модернізувати економіку України зокрема і галузь торгівлі. Але крім 
перспектив необхідно враховувати наявні та можливі ризики (табл. 1). 

Таблиця 1 
Зовнішня торгівля товарами в Україні 

Експорт Імпорт Темп росту 
2012\2011 % 

2013 
(9 місяців) Показники 

2011 2012 2011 2012 Експорт Імпорт Експорт Імпорт 
Україна, 
млн. дол. США 68409,8 68809,8 82606,9 84658,1 100,58 102,48 46294,5 56003,1 

Російська 
Федерація  (% 
від загального 
обсягу) 

29 25,6 35,3 32,4 88,3 91,8 24,7 29,4 

Європейський 
Союз (% від 
загального 
обсягу) 

26,3 24,8 31,2 30,9 94,3 99 26 34,7 

 
Наведені дані свідчать, що за 2012 р. експорт товарів склав 68809,8 млн. 

дол. США, імпорт – 84658,1 млн. дол. Порівняно з 2011 р. експорт збільшився 
на 0,6%, імпорт – на 2,5% [4]. Зважаючи на те, що зовнішньоторговельні 
операції проводились з партнерами із 215 країн світу необхідно звернути увагу, 
що в України існує два стратегічних партнера які забезпечують більшу частину 
як експорту та імпорту товарів це Російська Федерація та Європейський Союз. 
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Тому втрата обсягів експорту є неприпустимою з точки зору економічної 
безпеки країни.  

На нашу думку для впровадження таких кардинальних змін які закладені 
в угоді про ГВЗВТ необхідний певний період для підготовки вітчизняного 
бізнесу, особливо малого, до інтеграційних процесів та підвищення своєї 
конкурентоспроможності. В проекті угоди зазначено що антиконкурентна 
практика – така як картелі, зловживання домінуючим становищем на ринку та 
антиконкурентні злиття – будуть предметом ефективної протидії відповідних 
інституцій. Але які це інституції, які заходи будуть застосовуватьсь, які 
критерії оцінки, визначення антиконкурентної  практики не деталізовано, що 
може стати підгрунттям для розвитку недобросовісної конкуренції. 

Прикладом такої конкуренції мереж з іншими учасниками ринку є одне з 
останніх розслідувань Антимонопольного комітету України (АМКУ) про 
узгоджені дії, вчинені з боку компаній: «Фоззі-Фуд», «Фора», «Ашан Україна», 
«Фудмаркет», «ЕКО»,  «БІЛЛА-Україна», «Край», «Фуршет» та інших. У ході 
розслідування, яке було розпочато комітетом у травні 2012 року, з’ясовано, що 
відповідачі у справі вчинили  узгоджені дії, результатом яких стало підвищення 
цін в торговельних мережах на продукти харчування в 2010-2011 роках. За 
даними держкомстата, в 2010-2011 роках індекс споживчих цін в Україні 
збільшився на 13,5%, тоді як ціни на основні продукти харчування в роздрібних 
мережах Києва збільшилися на 22-38%, а на деякі продукти – на 50-70%.  При 
цьому, відповідачі узгоджували між собою формат взаємодії з 
постачальниками, що зачіпало інтереси останніх, зокрема вимагали від них 
відстрочки платежів (до 120 днів) і оплати різних додаткових послуг (реклама, 
бонуси та інше), які досягають 5-10% від вартості  товару, тим самим 
створивши картель, в центрі якого знаходиться ТОВ «АСНільсен Юкрейн» 
[5,6]. На даний час справа не завершена, але в разі доведення вини 
вищезгаданих мереж та накладення, штрафних санкції більшості з них може 
загрожувати банкрутство. 

Таким чином, під впливом загальносвітових тенденцій можна 
прогнозувати наступні зміни у вітчизняній торговельній інфраструктурі: 
подальше створення й розвиток торговельних мереж, формування 
загальнонаціональних і розширення географії присутності регіональних мереж, 
скорочення частки неорганізованих форм торгівлі й збільшення впливу 
торговельних мереж у загальному обороті України, посилення конкуренції з 
боку західних компаній, особливо при умові підписання договору про ГВЗВТ. 
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Introduction 
Small-scale producers face many opportunities but also huge challenges in 

today’s markets. Market liberalizations in Bulgaria after 1989 has cut back the 
support services provided by the state, and forced producers to face the risks of often 
weak and volatile markets. With the withdrawal of state services and an end of 
guaranteed market, most producers have had to produce and market their produce 
without access to reliable input and financial services. The rapid globalization of 
agricultural trade and the fact that Bulgaria is a member of EU has forced many 
small-scale producers to compete with large commercial producers around the world 
and to meet quality and to safety standards demanded by buyers. 

The purpose of this paper is to focus on one important strategy that small-scale 
producers have to adopt in order to access, compete in and influence markets. This 
strategy is collective action among producers in the form of producer organizations. 
The paper presents a review of legal bases for creating POs in Bulgaria and the  
stages in their development. 

Defining features of producer organizations 
Producer organizations come in many different forms, including cooperatives, 

farmers associations, and informal groups of producers. Now we treat a PO as an 
organization of producers formed to market their produce. Promoting collective 
among is not a new approach for rural development – co-operative have played an 
important role in rural development in both industrialized and developing countries 
for well over the century [1, p.15].  Until the early 1980s, many governments 
promoted rural co-operatives as a central element of their rural development policy 
(as often as a political tool). From early 1980s the state’s role and funding for 
agriculture were cut back and the performance of many state-led-co-operative 
programs was often disappointing. Since the end of 1990s, promoting producer 
organizations has again become a fashionable development strategy [2, p.23]. 

We will focus on tree defining features of Pos to their purpose, structure, and 
core activity. According to this a POs is: 

− a rural business; 
− a producer-own and controlled organizations; 
− engaged in collective marketing activities. 
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Why POs are a rural business ? To survive in the long run, POs have to provide 
benefits to their members and cover their costs from their business income. POs are 
businesses that aim to provide business oriented services to their members. This does 
not mean that POs cannot receive financial support in the form of a grants or 
interested-free loans. In the long run Pos need to become financially stable. This also 
does not mean that Pos cannot pursue social objectives. Some POs provide social 
services to their members. POs to succeed the business cannot be led by social 
objectives only. 

POs should be owned and controlled by their members, who are mostly scale 
producers [3, p. 3]. This means that small-scale producers should be the main owners 
of a PO and that POs should not generally be controlled by external owners, who are 
not producers. POs should be owned and controlled by their producer-members. 

The third characteristic of POs is that they are collective marketing 
organizations. They are organizations that collectively market their members’ 
produce and/or collectively supply inputs to their members. This is one of the main 
reasons for supporting Pos – to help small-scale producers to increase their 
competitiveness and power in markets [4, p. 2]. 

Legal regulations concerning formation of POs in Bulgaria 
POs are membership organizations created by farmers (or other groups) to 

provide them services. To set up a PO, it is necessary to exist agricultural producers 
from a certain sector, having the idea and willing to initiate its establishment. 
Corporate bodies, registered as general partnerships or limited liability companies 
under the Trade Law or cooperatives, except for cooperative unions under article 54, 
paragraph 3 of the Cooperative Law can apply for recognition. POs’ members can be 
physical persons or sole traders registered by Regulation № 3 of 1999 for making up 
and maintaining register of agricultural producers. 

Normative order regulating the possibilities for existing of organization of fruit 
and vegetable producers is: 

− EU normative basis – EC fundamental regulations, referring to POs: 
Regulation № 361/2008 of the Council of 14 April 2008 for amendment of 

Regulation (EU) № 1234/2007 for setting up common organization of agricultural 
markets and regarding particular instructions for some agricultural products 
(Common regulation for OOP /Object-orienting programming/). Regulation № 
1580/2007 of the Commission of 21 December 2007 for setting rules of applying 
Regulations № 2200/96, 2201/96 and № 1182/2007 (canceled and replaced by 
Regulation 361/2008 of the Council in the fruit and vegetable sector). 

− National normative basis: 
Law for application of Common organizations of agricultural markets in EU, 

SG, № 96/2006, amend. and suppl. SG № 16/15.022008. Regulation № 
11/15.05.2007 for the terms and order in recognition of Organizations of Fruit and 
Vegetable Producers and their associations and also for the terms and order in 
alteration of approved operational programs, SG № 42/29.05.2007. 
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We can differentiate the following periods in the development of legal 

regulation and its practical implementation in Bulgaria: 
- Up to 2001- the legislative basis of POs and the administrative structures for 

their recognition are established. 
- 2002-2006 – regulations for granting support for production and quality 

requirements (raw materials and processed produce quality). 
- After 1.01.2007 – POs develop in two directions: POs in «Fruit and Vegetable» 

sector (Regulation N 11) and Measure 142 «Establishment of Pos». 
Conclusion 
For many authors, collective action is an solution to the problems faced by 

small  agricultural producers. It is very important to emphasize that POs are not a 
universal solution to all the problems small-scale producers faced. Firstly, POs cannot 
fill all the gaps in the agricultural service market left by the state and which have not 
been filled by the private sector, after market liberalization. In many cases POs may 
be able to narrow the gap and they can make it easier and cheaper for the state and 
other actors to provide services to small producers. But at the same time there are 
many constraints to market development that POs cannot solve. Secondly, the laws in 
a country must provide a suitable framework for POs to conduct their business 
successfully. In other case it will be better to invest resources to help producers to 
advocate for changes to these laws. 
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Figure 1.  Steps in applying for setting up POs in Bulgaria 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  РИНКУ ЗЕРНА ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 
В ринкових умовах важливим є питання економічних взаємовідносин 

сільськогосподарських товаровиробників, зернопереробних підприємств як 
головних суб’єктів зернового ринку, та споживачів зернової продукції. 
Нестабільний стан зернової галузі, як основи зернопродуктового підкомплексу, 
здатний загальмувати зростання більшості галузей агропромислового 
комплексу країни, зокрема борошномельно-круп’яної, хлібопекарської, 
біопаливної промисловості, тваринництва, що позначиться на стані 
транспортної галузі, експортних можливостях, темпах розвитку економіки в 
цілому. Наявність різних ринків зерна і продуктів його переробки викликає 
необхідність відслідковування змін, що на них відбуваються, тобто здійснення 
моніторингу відхилень поточної ринкової ситуації від стану рівноваги. Для 
вибору адекватного механізму регулювання ситуації на ринку особливо 
важливим є розуміння причин порушення рівноваги, напрямку кон’юнктурних 
змін. 

Зерновий ринок складається з функціональної, галузевої, територіальної 
та інших взаємодіючих і взаємопов’язаних структур. Згідно трактовки  
Б.Погрищука,  запропоновано  сегментувати ринок зерна на чотири великі 
субринки, де товар ідентифікується за його цільовим використанням і 
деталізується за загальноекономічною цінністю товару та вимогами споживачів 
[1, с.131]. Об’єктивно виокремлюється ринок продовольчого, кормового, 
насіннєвого зерна і зерна для промислової переробки. Враховуючи стрімко 
зростаючий сегмент експорту зерна (до 50% обсягу виробництва), ми вважаємо 
за доцільне доповнити структуру ринку зерна ще одним елементом  – 
«реалізація зерна на експорт». 

Розподіл вирощеного зерна між галузями за часів планової економіки 
відбувався планомірно і виглядав наступним чином: на корм худобі і птиці 40-
50%, на харчування – 20-21%, насіння – 8-10%, переробку на харчові цілі – 2-



 45

3% і втрати при зберіганні і доробці – 2-3% [2, с.125] Решта використовувалась  
для створення державних резервів і експорту. 

В умовах ринку і обмеженого державного втручання ситуація докорінно 
змінилася. Змінилися механізми ціноутворення,  канали реалізації продукції, 
зрештою іншою стала структура розподілу вирощеного зерна. Так, аналіз 
балансу попиту і пропозиції зерна в Україні за останні три роки засвідчив 
суттєву зміну цього розподілу в напрямку збільшення долі експорту до 50% від 
усього виробленого зерна при стабільному внутрішньому попиті на харчові цілі 
і скорочення долі зерна на корми до приблизно 34% у 2012 р., а в перспективі 
до 25% від обсягу виробництва. 

Таким чином, тенденція до зменшення долі зерна на корми внаслідок 
скорочення поголів’я продуктивних тварин і обсягів виробництва 
тваринницької продукції, що виникла ще на початку 90-х років, продовжує 
посилюватись, не зважаючи на незаперечну необхідність її подолання. Якщо у 
1995 р. із 33,9 млн. тонн виробленого зерна в Україні на наповнення кормової 
бази було надано 18,5 млн. тонн, або 54,6%, то у 2004 р. -13,9 млн. тонн або 
33,1%[1, с.79], а в 2012 р. – 15,2 млн. тонн або 26,9%. 

За даними [3, с.66], найбільшими промисловими споживачами зерна у 
Вінницькій області за останні роки є підприємства борошномельної (57%), 
комбікормової (16%) , спиртової (26%) та круп’яної (1%) галузей при загальній 
тенденції до скорочення частки борошномельно-круп’яної і збільшенні частки 
комбікормової галузей. 

На кон’юнктуру зернового ринку впливають фактори як циклічного, так і 
нециклічного характеру. Циклічні коливання будь-якого ринку відбуваються в 
результаті змін в масштабах оновлення основного капіталу суб’єктів ринку, 
змін в стані кредитно-грошової системи, а особливо під впливом коливання 
попиту на той чи інший продукт. Нециклічний вплив на кон’юнктуру ринку 
зернопродукції здійснюють науково-технічний прогрес, концентрація і 
спеціалізація виробництва, інфляція, природні явища тощо [4]. 

Досліджуючи ринок зернопродукції, слід виділити первинний і 
вторинний ринки. Первинний ринок охоплює товарно-грошові операції, в 
процесі яких сільгоспвиробники реалізують свою зернову продукцію для її 
наступної переробки або експорту. Вторинний ринок представлений 
операціями по наступному перепродажу зерна переробним підприємствам або 
посередницьким структурам, які займаються укрупненням дрібних партій, що 
скуповувались у попередніх посередників. 

Аналіз показує, що останнім часом посилюється роль державних структур 
на ринку зернопродукції. Якщо після 2000 р., за даними Кобути І.В., фактичні 
обсяги державних закупівельних операцій на ринку зерна були незначними і не 
перевищували поріг 4% від валового збору зерна або 6% товарної пшениці [5, с. 
146], то сьогодні на Аграрний фонд України фактично покладено функції 
цінового регулятора на внутрішньому ринку.  

Для успішного функціонування системи державних закупівель необхідно 
забезпечити такі складові, як достовірні дані про загальні запаси зерна в країні, 
оперативна та реалістична оцінка зернового балансу й балансу по окремих 
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зернових культурах, система цінового моніторингу, скоординованість у 
закупівельній діяльності різних торгуючих державних агентів[5, с. 146]  

Аналіз тенденцій розвитку зернопродуктового підкомплексу Вінницької 
області показав, що загалом динаміка зміни обсягів продаж на ринку зерна 
досліджуваного регіону є нестабільною, проте має тенденцію до зростання. За 
період з 1995р. по 2012р. реалізація зернової продукції в області  зросла з 655,9 
тис. т до 2508,1 тис. т., або в 3,8 рази.  

Протягом досліджуваного періоду суттєво змінилася структура реалізації 
продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах за 
каналами. Якщо в 1995р. 50% виробленої зернової продукції 
сільськогосподарські підприємства реалізовували безпосередньо переробним 
підприємствам, то у 2011р. ця частка скоротилася до 1%, а в 2012 збільшилась 
до 2,8% 

Практично припинилася реалізація зернової продукції населенню, суттєво 
зменшилась з 18 до 7% реалізація на ринку. В той же час, 82% виробленої 
зернової продукції реалізується різноманітними іншими каналами (пайовикам в 
рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), іншим 
підприємствам і організаціям, безпосередньо підприємствам торгівлі та 
громадського харчування, санаторіям, дитячим садкам, школам, лікарням, 
будинкам відпочинку, закритим закладам, іншим господарствам, комерційним 
структурам, зарубіжним країнам). Слід зазначити, що в цілому по Україні 
частка реалізація зернових культур за іншими напрямами ще вища і досягла в 
2011 р. 91% [6].  На думку дослідників ринку зерна, реалізація зерна «за іншими 
каналами» в цілому може бути оцінена негативно, адже означає наявність 
тенденції до тінізації відносин між суб’єктами ринку.  

Суттєвих змін зазнала структура реалізації зернових за видами. За останні 
12 років суттєво зросла реалізація пшениці (в 2,3 рази), ячменя (майже на 20%), 
а особливо кукурудзи (в 11,4 рази). Найбільше падіння обсягів реалізації 
спостерігається по житу (майже в 3 рази) і вівсу (більше, ніж в 2,5 рази).  

Зміни, що відбулися в структурі виробництва і реалізації зернових 
культур, віддзеркалюють загальносвітову тенденцію до збільшення 
виробництва зернової продукції не тільки для харчових цілей але й для іншого 
різнобічного використання. Якщо пшениця залишається головною 
продовольчою культурою України і Вінницької області з урахуванням її 
виняткового значення в харчуванні, то стрімке зростання реалізації кукурудзи 
свідчить про експортні можливості цієї культури, зерно якої є одним з найбільш 
поживних концентрованих кормів, що відзначається добрими смаковими 
якостями і охоче поїдається всіма видами тварин. Зростає попит на кукурудзу в 
світі і у зв’язку використання її для виробництва біоетанолу. 
 

Література 
1. Погріщук Б.В. Організаційно-економічні засади ефективного функціонування 

зернопродуктового підкомплексу: Монографія / Б.В. Погріщук. – Тернопіль: «Джура», 
2009. – 370с. 



 47

2. Економіка сільського господарства: Навч.посібник / Збарський В.К.. Мацибора В.І., 
Чалий А.А. та ін..; за ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. К.: Каравела, 2009. – 264с. 

3. Калетнік Г.М. Територіальна організація зернопродуктового комплексу регіону та 
напрями його удосконалення. Монографія / Г.М. Калетнік, Т.В. Пепа, В.М. 
Ціхановська.- Вінниця: Вінницька газета, 2010. – 180с. 

4. Лебедев К.А. Организационно-экономический механизм развития зернопродуктового 
подкомплекса: теория, методология, практика: Монография / К.А. Лебедев. – К.: ННЦ 
«Ин-т аграрной экономики», 2009. – 272с. 

5. Кобута І.В. Оцінка наслідків державного регулювання експорту зерна в Україні / І.В. 
Кобута // Економіка і прогнозування. -2011. - №4.- С.139 – 147, с. 146 

6. Електронний ресурс: www.twirpx.com/file/885966/. 
 

Юсеф Н.Н. 
кандидат технических  наук, зав.кафедры  арабистики; 

Фарауі Галал 
докторант МАУП 

Межрегиональная Академия управления персоналом 
 

ОСОБЕННОСТИ И УНИКАЛЬНОСТЬ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО УЗЛА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Абсолютным лидером по количеству конфликтов после Второй мировой 

войны является  Ближний Восток. Вместе с тем здесь зародились великие религии, 
открывшие глубинные горизонты чувственной природы человека. Но настало 
время, когда впервые в регионе с тысячелетней историей в качестве главного 
архитектора мироустройства выступает государство, обладающее короткой 
политической истории. Не приведет ли это к сбою в важнейшем «двигателе» 
духовного прогресса? Обратимся к особенностям местных этноприродных 
рубежей, которым не всегда уделяется внимание в аналитическом сообществе.  

В начале XX века, когда формировались основы традиционной 
геополитики, не были известны факты о природных особенностях 
формирования тектонических разломов Земли и возможного их влияния на 
энергетику этноприродных рубежей. В многомерном коммуникационном 
пространстве на рубежах евразийских цивилизаций расположены крупнейшие в 
мире геополитические узлы на тройных цивилизационных границах, где часто 
рождается взрывоопасная энергетика. Это зоны рубежной коммуникативности 
с высоким энергоизбыточным напряжением, с производительной или 
разрушительной силой коммуникации. Если сопоставить крупные очаги 
напряженности с этноландшафтными рубежами, то многие исторические 
эпицентры конфликтов расположены на тройных конфессиональных границах 
мировых цивилизаций, среди которых ныне выделяются рубежи 
западнохристианской, православной и исламской (Балканы, Левант, Крым) 
цивилизаций [1,с 143]. 

Ближневосточный геополитический узел сформировался на раскаленных 
этноконфессиональных и этнонациональных рубежах, где расположен главный 
(важнейший) «двигатель» духовного прогресса человечества и, одновременно, 
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барьерные «горячие фронты» взаимного непонимания и подозрительности 
(крупнейших мировых военных конфликтов).  

Цивилизация предложила человечеству модель мирового порядка, 
основанную на трансцендентной воле, подчиняемой человека. В Исламской 
цивилизации коллективистская ценность семьи, рода, племени или этнической 
общности, общественная солидарность и индивидуальное самоограничение 
здесь ставятся выше прав и интересов отдельной личности. На мусульманском 
Востоке интуитивное (чувственное) восприятие мира доминирует над 
рационалистическим подходом, характерным для Запада. Для арабской 
ментальности, рожденной на открытых всем ветрам евразийских просторах, 
присуща любовь к сильному вождю, способному удержать народ в многоликом 
этническом котле. Если на Западе президента избирают на основе 
демократической процедуры, тона мусульманском Востоке считают, что 
правителем может быть избран тот, кто признан и призван народным 
волеизлиянием.  

Когда мировые СМИ сообщают об очередном обстреле самодельными 
ракетами с территории Ливана и сектора Газа боевиками «Хизбаллы» и 
ХАМАСа еврейских поселений, они не акцентируется внимание на главном. За 
редким исключением обстреливаются преимущественно территории Галилеи 
на севере Израиля и город Ашкелон и другие территории на юге, которые 
согласно резолюции ООН 1997 года являлись частью арабского государства [4, 
с. 36]. 

За шесть десятилетий местная демография стала важным фактором 
геополитики. В 1947 году евреи составляли меньшинство населения Палестины 
(30 %). В 1970 году в государстве Израиль проживало 3 млн. человек, в том 
числе 85 % евреев и 15 % арабов. В настоящее время на землях исторической 
Палестины проживает 10,8 млн. человек (2008), в том числе примерно по 5,4 
млн. евреев и арабов. В 2008 г. в Израиле проживало 7,3 млн. человек, в том 
числе 5,5 млн. евреев из них 1,6 млн. выходцев из СССР, и 1,5 млн. арабов (20,5 
%). В Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан проживает 2,4 
млн. и в секторе Газе 1,5 млн. арабов. За время существования израильского 
государства в нем родились 3,1 млн. евреев. В Израиле индекс фертильности 
(2,8) самый высокий среди развитых стран, но значительно уступает арабам-
мусульманам — 4,03. Бывший лидер палестинцев Ясер Арафат говорил: 
«Главное оружие палестинцев — это матка арабских женщин». Приток евреев-
иммигрантов иссяк, а арабская матка продолжает свою производительную 
демографическую работу в противостоянии с евреями.  

Другим традиционным фактором геополитики на Ближнем Востоке 
наряду с нефтью, борьбой за коммуникации (нефтяные трубопроводы) и 
демографией является дефицит пресной воды. Единственный природный 
резервуар пресной воды в Израиле — озеро Кенерет. Однако из-за резкого 
падения уровня воды до критической отметки в начале 2009 г. водозабор во 
Всеизраильский водопровод был запрещен. Среди подземных источников 
пресной воды выделяется прибрежный водоносный горизонт, где из-за 
критического водозабора может произойти подпитка подземных горизонтов 
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морской водой. Другой по значимости водоносный горизонт (горный) 
простирается от Изреельской долины на севере до города Беер-Шева на 
границе с пустыней Негев  [2, с.89]. 

Американский геополитический проект «Большой Ближний Восток» 
предполагал переустройство региона после распада Советского Союза, включая 
проект создания Большого Израиля в качестве малой Америки на Ближнем 
Востоке. Главная его задача предусматривала раскол советского 
геополитического пространства и отторжения от него Южного Кавказа, 
входящего в прошлом в советское геополитическое пространство.  
Однако модернизация региона по американскому сценарию провалилась, 
включая «демократизацию» Ближнего Востока путем ставки на 
этнонационализм и местные коррумпированные «демократические» режимы 
для достижения своих геостатегических целей.   

Но пока существуют Соединенные Штаты, они согласно доктрине 
национальной безопасности не уйдут из Евразии. Остается проблема 
глобальной конкуренции и энергетической безопасности США и 
необходимости контроля над зоной Персидского залива, где интересы военно-
промышленного комплекса совпадают с коммерческими интересами 
транснациональных нефтяных и других компаний. Этот контроль позволяет 
оказывать давление на Западную Европу, Китай и Японию, являющимися 
экономическими конкурентами Америки. Поэтому геополитические узлы на 
рубежах евразийских цивилизаций на Балканах, Украине (Крыму), Южном 
Кавказе (Грузии) и в Афганистане будут оставаться в центре внимания силовой 
внешней политики США.  

Если ограничена способность Соединенных Штатов влиять на события в 
сильных государствах, то в отношении слабых и плохо управляемых государств 
она сможет существенным образом способствовать их мирному политическому 
и экономическому развитию [1]. 

В современном конфессиональном и экономическом пространствах 
Ближнего Востока соперничают Иран и Саудовская Аравия. Иран претендует 
на роль региональной сверхдержавы в случае ухода американцев из Ирака. 
Имеются геополитические планы создания шиитского пояса от Ливана до 
Ирана. Единственное постиндустриальное ближневосточное государство 
Израиль находится в состоянии перманентной войны с соседями и борется за 
свое выживание. До середины 70-х годов Ливан был процветающим 
государством («Ближневосточной Швейцарией»), а Бейрут — финансовой и 
банковской столицей Ближнего Востока. Гражданская война между 
мусульманскими и христианскими общинами (1975 – 1990) разрушила местную 
экономку и унесла жизнь более 150 тыс. человек. Финансово-экономический 
полюс региона сместился из Бейрута в Дубай. Арабская модель авторитарного 
капитализма в Объединенных Арабских Эмиратах демонстрирует эффективную 
социальную политику в отношении коренного населения. Главным ресурсом 
местного бедуинского общества является не нефть и другие материальные 
ресурсы, а созидательная человеческая энергия. Она проявляется только при 
союзе власти и народа, консолидации общества вокруг национального лидера. 
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За шесть десятилетий арабо-палестинский конфликт оброс такими 
многочисленными обвинениями и обидами, что разрубить их можно только 
одним путем. Сильный первым должен пойти на встречу слабому. И проявить 
великодушие. Но такая жертвенность отсутствует в природе чрезмерно 
прагматичной Америки. С попустительства США Израиль стал ядерной 
державой. Поэтому сегодня бессмысленны американские угрозы Ирану. 
Проблема возможного обладания Ираном ядерного оружия вряд ли бы 
возникла, если бы не ядерный статус Израиля.  

Государства Палестины не будет в обозримом будущем. Любой 
палестинский лидер будет объявлен врагом народа, если признает Израиль 
еврейским государством. Но мусульманский мир никогда не простит 
исчезновение Палестины с карты Ближнего Востока. Не будет Палестины — не 
будет Израиля [3]. 

Вооруженные силы НАТО и в первую очередь США ограничены в 
человеческих ресурсах для проведения долговременных наземных операций. 
Исламизированная Западная Европа (ЕС), находящаяся в вассальной 
зависимости от военной мощи США, не смогла стать объективным арбитром 
при решении межцивилизационных проблем. В европейской политике так же 
проявляются традиционный эгоцентризм и мессианство. Россия после серии 
предательств вернулась на Ближний Восток, но ослабленной и менее 
влиятельной силой. Но надежда умирает последней. И возможно, еще есть 
выход, если безопасность в регионе будет поставлена великим державами выше 
геостратегических интересов третьей стороны.  
 

Литература 
1. Коппель Е.А., Пархомчук Е.С. Проблемы безопасности и перспективы конверсии на 

Ближнем Востоке. – К., 1995. 
2. Коппель О.А. Перська Затока: проблема безпеки в 80-ті – 90-ті роки. – К.: Школяр, 

1998. – 200 с. 
3. Модестов С.А. Геополитика ислама. – М: Молодая гвардия, 2003. – 192с 
4. Пырлин Е.Д. Трудный и долгий путь к миру. - М.: РОССПЭН, 2002, 142с.  

 
 

 



 51

СЕКЦІЯ 2.  Економіка і управління підприємством 
  

Çerri Sh. 
PhD in Marketing, Lecturer 

Department of Business Administration, Faculty of Economics 
University «Aleksandër Xhuvani» Elbasan, Albania 

 
SUPPLY CHAIN AGILITY AND FIRM’S PERFORMANCE 

 
INTRODUCTION. The environment where businesses operate, compete and 

collaborate is widely considered as being complex and turbulent (Christopher, 2000; 
Zhang et al., 2006). In order to be more reactive towards this increasing complexity, 
turbulence, and uncertainty, firms must increase the level of agility into the supply 
chains where they participate. Agility has been shown to impact competitive strategy 
(Sharifi and Zhang, 1999), but few studies investigate the role that supply chain 
agility has on firm’s performance. This paper aims to explore the antecedent factors 
of supply chain agility and to investigate the relationship between supply chain 
agility and firm’s performance. 

THEORETICAL FRAMEWORK AND DEVELOPMENT OF 
HYPOTHESES 

Agility. Agility is the capability to rapidly adopt in response to unexpected and 
unpredicted changes and events, market opportunities, and customer requirements. 
Flexibility is considered to be a prerequisite for agility. A system can be flexible 
without being agile, but an agile system is also flexible (Swafford, 2003). Thus, 
flexibility is a key characteristic of agility (Christopher, 2000).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: The conceptual model of the study 
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Based on above discussion and relevant literature, these hypotheses are 
proposed: 

H1: Sourcing flexibility (SF) positively influences supply chain agility 
(SCA). 

H2: Manufacturing flexibility (MF) positively influences SCA. 
H3: Delivering flexibility (DF) positively influences SCA. 
H4: Planning flexibility (PF) positively influences SCA. 
H5: SCA positively influences firm’s performance (FP). 
 
Flexibility. Mandelbaum and Buzacott (1990) define flexibility as “the ability 

to respond effectively to changing circumstances”. This study utilizes the Supply 
Chain Operations Reference SCOR© Model (Supply Chain Council, 2010) to identify 
the dimensions of supply chain agility. This model distinguishes five distinctive 
supply chain processes in a firm, which are Plan, Source, Make, Deliver, and Return. 

Firm’s performance. Firm performance refers to the ability of a firm to fulfill 
its market and financial goals (Yamin et al., 1999). Two groups of indicators 
generally used to measure overall performance of a firm are financial indicators and 
market indicators. (Bender, 1986; Boyer, 1999). 

RESEARCH DESIGN AND PROCEDURES 
The projected sample of this study consisted of 200 businesses operating in 5 

main districts of Albania. Actually 185 were contacted and interviewed, and finally 
only 154 questionnaires were considered valid for further examination, achieving a 
response rate of 83%. 

Table 1 
Structural equation results for the hypothesized model 

 
This study utilizes structural equation modeling (SEM) approach to analyze the 

relationship between the proposed constructs. The software used to analyze the data 
were SPSS 17.0 and AMOS 18.0. Results of the tests demonstrated that the minimum 
acceptable reliability values were achieved for all constructs (Cronbach’s α >0.70; 
composite reliability>0.70; AVE>0.50), indicating the scale of this study has high 
and sufficient reliability. Two other major indicators: convergence validity and 
discriminant validity also resulted within the acceptable levels, reflecting high scale 
validity for the proposed model. Statistical tests conducted showed that all indicators 
for this model reflected a good fit. 

As it can be seen from Table 1, all the standardized path coefficients from each 
antecedents of supply chain agility to supply chain agility are significant. 

Path Hypotheses Coeff. est. Testing result p-value 
SF  SCA  H1 0.361 Confirmed <0.001 
MF   SCA H2 0.378 Confirmed <0.001 
DF   SCA H3 0.357 Confirmed <0.001 
PF   SCA H4 0.268 Confirmed <0.001 
SCA  FP H5 0.345 Confirmed <0.001 
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MANAGERIAL IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS 
This study bears several implications. First, managers should recognize the 

importance of the four distinct areas of supply chain: sourcing, manufacturing, 
delivering, and planning, in achieving a seamless flow of materials and information 
across the supply chain. Secondly, managers should be aware of the concept of agility 
and understand the facets of supply chain agility. Being agile means to rapidly 
respond to changes in competitive environment and rapidly responding to customer 
requests. Thirdly, managers should understand the concept of flexibility and the ways 
to achieve flexibility in the four areas of supply chain. Fourthly, it should become 
clear the direct impact that supply chain agility has on firm’s performance, improving 
both financial and market indicators of performance. The entire supply chain should 
function like parts of a human organism, aiming towards beating competition and 
creating value not only for end customers but also for every participant in the supply 
chain. 

This study bears also some limitations and opportunities for future research. 
The model depicted the antecedents of supply chain agility from the Supply Chain 
Operations Reference SCOR© Model, while there might be other factors or constructs 
that influence supply chain flexibility. The generalizability of the study findings may 
be limited, as the cross-sectional data we used were only from one country (Albania).  

Future research could aim at testing and validating the model with more factors 
in other countries to assess its transferability using cross-sectional or longitudinal 
data. Cross-cultural investigations of different mechanisms of supply chain agility 
and how it influences company performance may reveal interesting differences in 
various supply chain behaviors and their effects on performance in different cultures. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В 
УКРАЇНІ 

 
Проблема ефективного формування і реалізації трудового потенціалу 

країни в інтересах самих працівників і суспільства в цілому обумовлена якістю 
наявної системи мотивації праці. Усі суб'єкти банківської діяльності повинні 
бути обов'язково орієнтовані на довгостроковий стійкий розвиток банківської 
установи з впровадженням нових банківських технологій. Тому невід'ємною 
частиною забезпечення результативності роботи вітчизняних банківських 
установ в умовах посткризового розвитку економіки стає організація 
ефективної системи мотивації персоналу. 

Питанню дослідження різних підходів щодо формування мотиваційної 
поведінки людини в процесі праці присвячено низку робіт зарубіжних і 
вітчизняних учених-економістів: Т. Бреус [1], О. С. Гирик [2], С. М. Ільясова 
[4], М. О. Катречко [5],М. В. Паладій [6] та ін. Проте відомі наукові результати 
не торкнулись сучасних особливостей трудової мотивації банківського 
персоналу, що потребує більш детального аналізу досліджуваного процесу. 

Мотивація банківських працівників полягає в тому, щоб створювати в 
банку комфортні умови для ефективної роботи, упроваджувати передові форми 
і методи управління, надавати співробітникам інформацію про все, що 
відбувається в банку, з метою збільшення їх внеску в результати діяльності 
установи [6]. 

Створення ефективної системи мотивації персоналу потребує розгляду 
факторів впливу на результативність роботи банківських установ у цілому. 
Сучасна практика менеджменту персоналу свідчить про незадоволеність своєю 
роботою більшості працівників банків України. М. О. Катречко в банках 
Харківщини було проведено анкетування стосовно ставлення до праці. В 
опитуванні взяли участь приблизно 45% від загальної кількості працівників. Ре-
зультати опитування в досліджуваних банках наведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Кількість працівників, задоволених своєю працею, за категоріями 

персоналу в банках Харківського регіону 
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Кількість задоволених у жодному банку не становить хоча б 50% 
трудового колективу [5]. Світова фінансова криза найбільше торкнулася 
фінансово-кредитних установ, а її наслідки певним чином вплинули на 
мотивацію праці конкретних груп працівників. Дослідження показали, що про-
тягом 2008-2011 років у системі мотивації відбулися такі тенденції: скорочення 
виплат, замороження фіксованої частини винагород, скасування премій та 
бонусів, виплати дивідендів, масові звільнення працівників [1]. 

Починаючи з 2012 року відбувається поступова стабілізація рівня оплати 
праці найзатребуваніших фахівців, банки розпочали використовувати різні 
форми заохочення працівників. На сьогоднішній день можливості зростання 
матеріальної винагороди банківським працівникам в більшості банків 
обмежені, тому зростає значення морального стимулювання, серед яких у 
практиці українських банків можна виділити моральне заохочення як один із 
найдешевших та найефективніших елементів системи мотивації, налагодити 
постійний контроль ефективності системи мотивації. 

Як свідчить вітчизняна практика, працівники банку можуть мати наступні 
пільги: надання позик на пільгових умовах, відкриття депозитних рахунків на 
пільгових умовах; надання додаткової оплачуваної відпустки; безплатні 
юридичні послуги; страхування (життя, здоров'я тощо); оплата придбання 
житла, машин і т. ін. або надання пільгових позик для цього та ін. Як правило, 
більшість пільг надаються не всім працівникам банку й мають вибірковий 
характер. Тому вони несуть додаткове мотиваційне навантаження. 

Ключовими  тенденціями в сучасному управлінні комерційними банками 
США, Німеччини, Франції, Японії, Швеції стають «соціалізація» управління, 
впровадження системи економічної демократії (співучасті), зокрема три її 
форми: участь банківського персоналу в управлінні; участь у власності 
(розміщення акцій серед банківського персоналу); участь у прибутках, коли 
заробітна плата працівника складається з постійної частини та змінної. В 
загальному обсязі мотивів банківського службовця зарубіжних країн до 
високоякісної праці заробітна плата становить лише 13%, більш вагомі інші 
мотиви: надійність, стабільність, престижність, стиль управління .  

Далі розглянемо методи мотивації персоналу у провідних українських 
банках. 

У ПАТ «Державний Ощадний банк України» використовують такі форми 
заохочення за особливі заслуги в розвитку банку: знаки відзнаки ПАТ «Ощад-
банк»; оголошення подяки голови правління (із врученням срібної пам'ятної 
медалі); почесна грамота; грошові премії [3]. 

ПАТ Банк «Фінанси та кредит» застосовує такі форми заохочення 
працівників: підвищення заробітної плати за результатами оцінювання 
індивідуальної ефективності співробітника; система бонусів, винагороди на 
основі збалансованих показників ефективності; нагородження грамотами, 
сертифікатами на подарунок, дошка пошани; розміщення інтерв'ю з успішними 
працівниками на веб-сторінці банку [3]. 

У ПАТ «Банк Форум» існують два ключові напрями мотивації: «емоційна 
винагорода» - стандартні програми навчання та нові програми Key people 
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(«ключові співробітники») і Talent people («кадровий резерв»), конкурс бізнес-
ідей, номінації «Працівник року», «Найкраща філія», «Найкраще відділення 
банку»; участь в управлінні організацією - розроблення системи преміювальної 
винагороди, запроваджено проект посадових рівнів (грейдів) з 2011 року з 
метою забезпечення максимальної прозорості оплати праці, створення 
внутрішнього HR-порталу [3]. 

У ПАТ «Універсал банк» існують різні форми матеріальної і 
нематеріальної мотивації: формування корпоративної культури; програма 
медичного страхування; участь у міжнародних програмах навчання, які 
проводить материнський банк в Афінах; програма навчання менеджменту та 
лідерства для керівників середнього і вищого рівнів; публікація статей про 
найкращих співробітників у щомісячній газеті банку «Universal Times» [3]. 

Найбільш ефективна система мотивації в ОТП-банку (середньомісячні 
витрати на одного співробітника, що включають заробітну плату та навчання, 
складають 11 тис.грн.), Альфа-банку, Укрсиббанку та Райффайзен банк 
«Авалю». Найбільш економним є Ощадбанк (середньомісячні витрати на 
одного співробітника складають 5 тис.грн.) [3]. 

Але є невирішені проблеми у сфері мотивації персоналу банківської 
сфери в сучасних умовах. У 2012 році було проведено мотиваційний 
моніторинг персоналу (охоплено понад 800 респондентів обласних дирекцій і 
філій ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрексімбанк», у 
містах Києві, Одесі, Донецьку, Харкові). За результатами дослідження було 
виділено проблеми, які негативно впливають на мотиваційний потенціал 
банківських працівників, зокрема: невисока оплата праці – 64%; відсутність 
соціальних пільг – 13%; постійна трудова перевантаженість; матеріальна 
винагорода, що не враховує стресового характеру роботи, необхідності само-
освіти, розвитку кваліфікації – 63% [6]. 

 Отже, для вдосконалення механізму ефективної мотивації банківського 
персоналу, який би забезпечив стійкий та успішний розвиток банківської 
установи, необхідно наблизити інтереси банку до інтересів його працівників і 
навпаки, впровадити систему економічної демократії, здійснювати об'єктивну 
оцінку людських можливостей та їх доцільне використання у банку, створити 
умови для розвитку й реалізації трудового потенціалу  персоналу. Також слід 
спрямовувати розвиток мотивації на  посилення індивідуалізації 
винагороди, надання працівникам можливості вирішувати відповідальні 
завдання розвитку банку, орієнтувати працівників на планування своєї кар'єри і 
фахового зростання, створювати в банку  атмосферу, за якої працівники 
одержуватимуть задоволення від роботи, цінування успіхів працівників та їх 
внеску у збільшення добробуту банку.  

 
Література 

1. Бреус Т. Мотивация персонала в 2011 году: основные тенденции // Кадровик 
Украины. - 2012. - № 2 (38). - С. 110-116.  

2. Гирик О. С. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на активізацію 
банківської діяльності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 



 57

http://www.nbu.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_4/188_Gyryk_20_4.pdf 3.Значимость 
поощрения персонала банка//Банкир– 2012- №2 (44) – с.50-51. 

3. Ильясов С. М. О мотивации персонала коммерческого банка // Банковское дело. - 
2010. - № 4. - С. 68-71.  

4. Катречко М. О. Місце нематеріальних стимулів у системі фінансового стимулювання 
трудового потенціалу банку // Вісник Університету банківської справи Національного 
банку України. - 2011. - № 1 (4). - С. 126-130.  
 

Аниканова Т.Ю. 
аспирант 

ГНУ Всероссийский НИИ организации производства, труда и управления в 
сельском хозяйстве, г. Москва (РФ) 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЧИСЛЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Оптимизация численности и кадрового состава  управленческих кадров 

сельскохозяйственных организаций — важная задача, своевременное решение 
которой необходимо для эффективного функционирования предприятий 
аграрного сектора АПК. Данная проблематика обусловлена социально-
экономическими аспектами управления, так как растет стремление к 
повышению рациональности использования трудовых ресурсов для достижения 
максимального результата предприятий при минимальных издержках. 
Оптимальным будет такой кадровый состав сельхозпредприятий в 
количественном и качественном отношении, который в состоянии реализовать 
стратегию и основные задачи сельхозпроизводства, обеспечить капитализацию 
и прибыльность, развитие предприятий, гибкость и адаптивность к изменениям 
внешней среды. Данный вопрос  объективно выдвигается на первый план и 
является одним из важных элементов системы управления кадрами 
сельскохозяйственных организаций. 

В России история и развитие планирования численности на предприятиях 
отрасли  имеет давние традиции.  В период существования плановой системы 
народного хозяйства главным образом на макроуровне, у нас были достигнуты 
значительные успехи в управлении кадрами. Планирование численности на 
уровне отдельных организаций аграрного сектора АПК осуществлялось на 
основании  планов и распоряжений,  предприятия  были обеспечены 
необходимыми отраслевыми сборниками норм и нормативов, справочными 
материалами и инструкциями.  

Для обеспечения оптимального состава  аппарата управления 
сельскохозяйственным организациям устанавливались обоснованные 
нормативы штатной численности. Они отражали основные тенденции 
управления производством, давали возможность правильно определять 
кадровый состав и подчиненность управленческого аппарата с учетом 
отраслевой специфики, конкретных условий функционирования 
сельскохозяйственных предприятий и условий плановой экономики, 
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разграничивали функции структурных подразделений и исполнителей, а также 
обеспечивали работу управленческих кадров. Был определен количественный и 
профессионально-кадровый состав руководителей и специалистов,  
необходимый для выполнения определенного объема работ, и в соответствии с 
этим, осуществлялось распределение управленческого труда, наилучшая 
организация рабочих мест, наиболее совершенные приемы и методы работы.   

В основу определения штатной численности были положены обобщенные 
показатели, выраженные в соответствующих переводных коэффициентах и 
характеризующие объемы работ.  Для агрономов  – условная уборочная 
площадь; для зоотехников и ветеринаров условное поголовье скота; 
энергетиков – условные единицы электроустановок и количество потребляемой 
энергии; инженеров-механиков – наличие  физических тракторов, автомобилей, 
самоходных машин и комбайнов, землеройной техники. Для службы 
капитального строительства – объем строительно-монтажных работ, 
выполняемых хозяйственным способом; службы материально-технического 
снабжения и сбыта – объем реализации продукции в условных единицах; служб 
бухгалтерского учета, комплектования и подготовки кадров, экономистов по 
труду –  среднегодовая численность работников.  

Определение оптимальной численности необходимо было, прежде всего, 
в интересах экономии затрат на содержание аппарата управления, а также для 
того, чтобы ликвидировать дублирование, определять содержание функций для 
конкретных исполнителей отрасли, создавать условия для совершенствования 
организации  заработной платы и системы материального стимулирования 
работников управления.  

С  90-х годов прошлого столетия, с начала рыночных преобразований,  
термин «оптимизация численности работников» начал широко использоваться 
в управленческой терминологии. Тогда наблюдалось снижение объемов 
производства и ухудшение финансового положения многих крупных и средних 
предприятий, как аграрного сектора АПК, так и других отраслей народного 
хозяйства. Многие предприятия нашей страны были на грани полной 
остановки, поэтому они не только прекращали прием новых работников, но и 
проводили массовые сокращения. Основными требованиями были 
минимизация численности кадрового состава и снижение расходов на 
содержание кадров.  В ситуации затяжного кризиса подобные требования были 
во многом оправданы, поскольку избыточная численность работников вела к 
необоснованным финансовым расходам.  

Однако по мере развития рыночных отношений значение оптимизации 
численности и кадрового состава организаций всех форм собственности стала 
возрастать.  Причем, под оптимизацией организационной структуры и 
численности кадрового состава стали понимать не столько сокращение штата и 
структурных подразделений (хотя это целесообразно, когда необходимо 
освобождаться от избытка работников  на нерентабельных направлениях), но и 
увеличение кадровой численности, и различные перемещения работников, и 
изменение состава и иерархии структурных подразделений.  
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В период экономической стабилизации многие передовые 
сельскохозяйственные предприятия начали вновь осваивать современные 
методы планирования и оптимизации численности руководителей и 
специалистов, расширять его сферы. Однако начавшийся в 2008 году 
экономический кризис затормозил этот процесс, многие организации аграрного 
сектора АПК отказались от стратегического планирования численности и 
кадрового состава и стали ограничиваться реактивным, ситуационным планом 
по трудовым ресурсам.  

Современные условия требуют от сельхозорганизаций повышения 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг. 
Быстро меняющаяся экономическая ситуация в аграрном секторе, вызванная 
становлением и развитием рыночных отношений, предъявляет все новые 
требования к экономическим механизмам функционирования предприятий, к 
управлению ими. Для повышения рентабельности  необходимо  увеличение 
прибыли и, прежде всего, снижение затрат на производство продукции. Только 
постоянный анализ, учет и контроль издержек, управление затратами могут 
обеспечить повышение экономической эффективности предприятий аграрного 
сектора. Повышать рентабельность можно двумя путями: увеличивать выручку 
(что характерно растущим рынкам), снижать затраты (что характерно 
насыщенным рынкам). Однако, при  увеличении стоимости произведенной 
продукции, снижается ее конкурентоспособность. Следовательно, выбор 
снижения затрат становится экономической необходимостью для предприятий 
аграрной отрасли АПК.  

В этой связи, важным фактором является то, что в подавляющем 
большинстве сельскохозяйственных предприятий значительную,  если не 
главную статью издержек, составляют затраты на трудовые ресурсы. Расходы 
на содержание кадров выступают в виде выплаты денежных вознаграждений, 
дополнительных расходов на содержание трудовых ресурсов, осуществляемых 
в соответствии с действующими законами и тарифными соглашениями, или 
добровольных социальных услуг предприятий аграрного сектора. Эти расходы 
довольно значительны, особенно с учетом требования первоочередности по 
этим платежам. Потребности  сельхозорганизаций в работниках меняются 
с течением времени под воздействием ряда внешних и внутренних факторов, 
поэтому необходимо постоянно изучать структуру расходов на кадры,  
анализировать причины  увеличения и  степень их оптимальности.  

Однако в современных экономических условиях аграрный рынок 
стабилизируется медленно, социально-ориентированные отношения развиты 
слабо. Низкая экономическая эффективность работы, неудовлетворительные 
условия труда и его оплаты во многих сельскохозяйственных предприятиях 
отразились на количественном и профессиональном составе управленческих 
кадров и структуре трудовых ресурсов в отрасли. Учитывая, что численность 
аппарата управления относится к одной из основных составляющих затрат на 
его содержание, в соответствии с финансовыми возможностями  
сельскохозяйственных предприятий необходимо оптимизировать  затраты с 
учетом нагрузки (дополнительной нагрузки) на каждого руководителя и 
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специалиста, тем самым оптимизируя расходы предприятий и достигая 
повышения эффективности труда работников управления. 

Следовательно, рассмотрение с теоретических и методологических 
позиций проблемы повышения эффективности сельскохозяйственных 
организаций и анализ экономических условий функционирования 
сельскохозяйственных организаций, обуславливают необходимость 
оптимизации численности и профессионально-кадрового состава. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
Для эффективного развития реального сектора и повышения 

конкурентоспособности российской экономики в целом необходимо 
привлечение частных инвестиций. В этой связи наиболее значимой задачей 
любого предприятия и тем более такого, которое осваивает зарубежные рынки 
товаров и услуг, является повышение его инвестиционной привлекательности. 
Инвестиционная привлекательность представляет собой интегрированный 
показатель успешности экономической деятельности конкретного предприятия. 
При достижении высокого его значения компания может претендовать на 
получение достаточных средств для функционирования, расширения 
производства, выпуска новой продукции. 

Российский и международный опыт позволяет рассмотреть ряд 
мероприятий, обеспечивающих повышение инвестиционной 
привлекательности компании, основными из которых являются: разработка 
долгосрочной стратегии развития (стратегия демонстрирует видение 
предприятием своих долгосрочных перспектив и адекватность менеджмента 
предприятия условиям работы компании); бизнес-планирование (бизнес-план 
позволяет оценить способность предприятия вернуть инвестору заемные 
средства и выплатить проценты) [3, с.6]; юридическая экспертиза и приведение 
правоустанавливающих документов в соответствие с законодательством; 
создание кредитной истории (позволяет судить об опыте предприятия по 
освоению внешних инвестиций и выполнении обязательств перед кредиторами 
и инвесторами-собственниками) [2, с.14]; проведение мероприятий по 
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реформированию (реструктуризации), в т.ч. реформирование акционерного 
капитала; изменение организационной структуры и методов управления; 
реформирование активов; реформирование производства [4, с.40]. 
Реструктуризация обеспечивает повышение управляемости компании или 
группы компаний, совершенствование процессов управления и 
производственных систем предприятия. 

Значимым критерием повышения инвестиционной привлекательности 
предприятия является прозрачность финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, которая может быть обеспечена в процессе перехода на 
международные стандарты финансовой отчетности. 

Международные стандарты финансовой отчетности (International financial 
reporting standards - IFRS) - набор документов (стандартов и интерпретаций), 
регламентирующих правила составления финансовой отчетности, необходимой 
широкому кругу внешних пользователей в процессе принятия ими 
экономических решений в отношении предприятия [1, с.3]. 

Международные стандарты финансовой отчётности в сравнении с 
отечественной практикой (российскими стандартами бухгалтерского учета - 
РСБУ) обеспечивают формирование не только более открытой информации, но 
и предоставляют широкую возможность компании в выборе методов 
управления затратами, что непосредственно сказывается на величине 
собственного капитала, представляющего интерес для российских и 
зарубежных инвесторов.  

Группой специалистов выполнялась оценка перехода на международные 
стандарты финансовой отчетности в части реализации метода учета и 
капитализации затрат, которые возникают на нефтедобывающем предприятии 
на стадии «разведка-добыча», с точки зрения его влияния на финансовое 
состояние ОАО «Нефтедобыча» [5, с.69]. В данной работе автором проводится 
аналогичное исследование (сопоставляются российский вариант и подход, 
применяемый в рамках международных стандартов финансовой отчетности), но 
применительно к горнодобывающей компании.  

К затратам, возникающим на этапе проведения геологоразведочных работ 
на горнодобывающих предприятиях, относят: лицензионное ведение работ, 
приобретение права на разработку полезных ископаемых, поисковые и 
разведочные работы, оценка запасов и их освоение, разработка месторождения. 
По российским требованиям бухгалтерского учета данные виды затрат 
списываются на расходы производства в периоде их возникновения. Это 
приводит к значительному повышению расходов предприятия и сокращению 
прибыли.  

По международным стандартам финансовой отчетности такого рода 
затраты капитализируются, т.е. переводятся в разряд активов, обоснованием 
этому является получение экономической выгоды в будущем от совершения 
таких затрат. Капитализируемые затраты отражаются в расходах не сразу в 
полном объеме, а посредством начисления амортизации. Этот подход позволяет 
увеличивать расходы предприятия в ограниченном размере (по норме 
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амортизации) и, соответственно, сохранять прибыль на достаточно высоком 
уровне. 

В ходе процедуры капитализации затрат в соответствии с требованиями 
международных стандартов финансовой отчетности достигается эффективность 
применяемого метода, которая выражается в росте капитала компании, 
прибыли, рентабельности активов и собственного капитала (табл. 1).  

Таблица 1 
Влияние капитализации затрат на финансовые показатели горнодобывающего 

предприятия 
Баланс по РСБУ Баланс по МСФО 

Показатели 
абс., тыс.руб. доля, % абс., тыс. доля, % 

1. Оборотные активы 6824264 31,4 6824264 22,3 
 2.Внеоборотные активы  14892043 68,6 23808729 77,7 
3.Всего активы 21716307 100 30632993 100 
4.Краткосрочные обязательства 9399327 43,3 13136749 42,9 
5.Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 
6.Акционерный капитал и резервы 9996933 46 9996933 32,6 
7.Нераспределенная прибыль 2320047 10,7 7499311 24,5 
8.Итого собственный капитал  
(стр.6+ стр.7) 12316980 56,7 17496244 57,1 

Всего пассивы 21716307 100 30632993 100 
Рентабельность ОА (стр.7: стр.3) 10,7 - 24,5  
Рентабельность собственного капитала 
(стр.7: стр.8) 18,8 - 42,9  

Изменение налога на прибыль (текущего 
года), тыс. руб.   1635557  

Изменение налога на имущество, тыс. 
руб.   2101865  

Процесс капитализации затрат обеспечивает рот стоимости компании, а 
это один из основных требований, на который реагирует инвестор, делая вывод 
о фирме, как об инвестиционно привлекательном объекте. 

Кроме того, сравнительная оценка показателей финансовой отчетности 
предприятия, выполненная до и после капитализации затрат на этапе 
геологоразведочных работ (табл. 2), свидетельствует о том, что целый ряд 
показателей (финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности) 
улучшились, за исключением коэффициентов ликвидности.  

Ухудшение показателей ликвидности связано с ростом кредиторской 
задолженности перед бюджетом по налоговым платежам. То есть в ходе 
капитализации затрат увеличивается стоимость собственного капитала, а рост 
стоимости имущества влечет возрастание налогооблагаемой базы по налогу на 
имущество предприятия. Наряду с этим, отнесение затрат, которые 
списываются уже не в полном объеме, а в размере амортизационных 
отчислений, на расходы предприятия, приводит к росту налогооблагаемой 
прибыли и увеличению налога на прибыль, что несколько снижает общий 
положительный эффект от капитализации. 
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Таблица 2 
Изменение показателей горнодобывающего предприятия 

Значение 
Показатели до капитализации после 

капитализации 
Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 0.73 0.51 
Коэффициент быстрой ликвидности 0.41 0.27 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0.2 0.196 

Финансовая устойчивость 
Коэффициент автономии 0,57 0,57 
Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств 0,76 0,75 

Деловая активность 
Коэффициент оборачиваемости активов 0.85 1,13 
Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала 1,46 1,90 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 2,77 4,46 
Продолжительность оборота оборотных активов, дней 130 80,6 

Рентабельность, % 
Рентабельность активов 3,6 25,1 
Рентабельность собственного капитала 0,64 43,9 
Финансовый рычаг 0,75 0,75 

 
Вместе с тем, применение данного метода в соответствии с 

международными требованиями можно признать положительным, поскольку 
данный подход позволяет укрепить финансовое состояние предприятия, 
обеспечить рост инвестиционной привлекательности горнодобывающей 
компании и повысить его конкурентоспособность.   
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

АГРОПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Розвиток підприємництва в аграрній сфері економіки України 
характеризується рівнем ефективності виробників сільськогосподарської 
продукції. Ефективність, у свою чергу, значною мірою зумовлюється рівнем 
концентрації виробництва та розміром діючих організаційно-правових 
формувань. 

Показники економічної ефективності сільськогосподарського 
виробництва дають кількісно-якісну характеристику результатів діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Розрізняють натуральні й вартісні 
показники, відносні й абсолютні, прості та інтегральні, загальні та локальні. Є 
показники, які найповніше відображають сукупну ефективність та ефективність 
використання основних видів ресурсів (земельних, трудових, матеріальних, 
грошових) на мікро- та макрорівнях. Мочерний С. вважає, що за 
капіталістичного способу виробництва узагальнюючим показником 
економічної ефективності є норма прибутку. На його думку більш конкретними 
показниками економічної ефективності є продуктивність і фондомісткість 
праці, фондовіддача, фондомісткість та енергомісткість продукції тощо [1, 
с. 508]. 

Особливий інтерес представляють роботи тих економістів, які 
пропонують визначення узагальнюючого (інтегрального) показника 
ефективності виробництва. Але жоден з них не може об’єктивно 
характеризувати ефективність діяльності. Зокрема Петровці М.М. зазначає, що 
не можна розглядати комплексну оцінку ефективності тільки через один 
інтегральний показник, який хоча й характеризує найсуттєвіші сторони 
діяльності підприємства, але не дає всебічної оцінки ефективності. Автор 
пропонує комплексну оцінку ефективності  роботи  підприємств  проводити  на  
основі індексів ефективності [2, с. 35]. 

Синиця Ю.С. обґрунтовує, що за допомогою одного показника 
неможливо всебічно оцінити ефективність агровиробництва, а тому необхідно 
застосовувати їх систему, у якій кожен показник характеризує окремий аспект, 
має конкретну аналітичну мету, є простим у розрахунку [3, с. 13-14]. На основі 
сукупності показників, які відображають результати функціонування 
підприємств, пропонується визначати їх рейтинг, використовуючи методи суми 
місць, бальних оцінок та багатомірної середньої. Рейтингова оцінка 
проводиться за трьома напрямами: за рівнем економіки у цілому, по галузі 
рослинництва і по галузі тваринництва. 

Для виміру економічної ефективності інші вчені рекомендують 
використовувати такі показники як валова продукція, фондовіддача, валовий 
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дохід, собівартість продукції, прибуток, рентабельність [4, с. 444]. Проте 
прибуток, як і валовий дохід, не може бути віднесений до показників 
економічної ефективності, які є відносними. Більшість дослідників вважає, що 
цього недоліка позбавлений такий результативний показник, як вартість валової 
продукції у розрахунку на одиницю земельної площі [5, с. 21]. 

Оскільки на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки зростає роль 
приватного сектора, визначають стійкість господарств населення з 
використанням відповідних коефіцієнтів. 

У літературних джерелах, як правило, передбачається система показників 
ефективності, значимість яких підтверджується практикою їх широкого 
використання в аналізі, доступністю для різних користувачів. Вибір локальних 
показників може варіюватися залежно від характеру діяльності підприємства, 
цільових установок аналізу та інших факторів [6]. 

На нашу думку, не всі запропоновані вченими показники враховують всі 
складові (фактори) процесу відтворення, спожиті ресурси, забезпечують 
зіставність показників різних суб’єктів господарювання – великих, середніх і 
малих підприємств. З методичної точки зору вищенаведені показники мають 
недоліки. Зокрема, показник собівартості не є всеохоплюючим показником 
ефективності, оскільки відображає лише одну із складових здійснення 
розширеного відтворення – витрати, не враховуючи кінцевих результатів 
виробництва. Цього недоліку начебто позбавлений показник рентабельності. 
Щоб зробити правильні висновки про порівняльну ефективність виробництва 
окремих видів продукції, галузей і господарств у цілому, отриманий прибуток 
зіставляють з витратами. Проте, протягом тривалого періоду майже третина 
суб’єктів господарювання в аграрній сфері мають збитки як загальної 
діяльності, так і окремих галузей і видів продукції. Тому показник 
рентабельності якщо і може використовуватися для оцінки ефективності, то 
тільки для прибуткових господарств. Практика свідчить, що незважаючи на 
збитковість, підприємства продовжують свою сільськогосподарську діяльність. 
Однак таке господарювання не є підприємницьким і не може бути об’єктом 
стратегічного розвитку сільського господарства. 

При оцінюванні ефективності діяльності суб’єктів підприємництва 
малого бізнесу малопридатним є показник прибутку, оскільки у них основним 
показником є підприємницький дохід, який не враховує заробітну плату 
підприємця. При цьому на величину прибутку суттєво впливають рівень 
реалізаційних цін, що може призвести до викривлення фактичного стану справ 
при порівнянні даних у часі. 

Чиста продукція підприємства може використовуватися для 
характеристики ефективності, але розбіжності в заробітній платі не дають 
змоги її рекомендувати як показник ефективності роботи окремих ланок. 

Для науковця велику роль відіграє проведення різного роду порівняльних 
досліджень, які заключаються у співставленні даних. При формуванні системи 
показників, які всестороннє характеризують діяльність різних за розмірами 
підприємств, слід враховувати вимоги, що пред’являються до неї, зокрема: 
показники повинні забезпечити необхідну точність відображення об’єкта; 
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обрані показники повинні характеризувати вивчаєме явище з різних сторін і з 
таким ступенем повноти, яка відповідає завданню порівнянь; для кожного 
вихідного показника повинно бути зазначено напрям його змін – від меншого 
до більшого, або від більшого до меншого; в системі показників не повинно 
бути дублюючих один одного [7, с. 11]. 

Ми поділяємо думку науковців про необхідність застосування системи 
показників для оцінювання ефективності сільськогосподарського виробництва. 
До складу найбільш значимих результативних показників з метою 
порівняльного аналізу різних за розмірами суб’єктів господарювання слід 
віднести: вартість валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, на 
середньорічного працівника, на одне господарство; виробництво продукції на 
100 га сільськогосподарських угідь (або ріллі); розмір виробничих витрат на 
100 грн. валової продукції, на 100 га сільськогосподарських угідь, на одне 
господарство; норма прибутку (чистого підприємницького доходу); окупність 
виробничих витрат; розмір доходу на 100 га сільськогосподарських угідь, на 
одне господарство. 

Усі ці показники разом взяті дають можливість повніше охарактеризувати 
ефективність всіх категорій господарств, відобразити рівень інтенсифікації та 
ефективності використаних ресурсів (землі, капіталу, праці), здійснювати 
порівняння даних різних суб’єктів підприємництва. Вважаємо, що представлена 
система показників забезпечить достовірні висновки про кількісні і якісні 
сторони процесів інтенсифікації виробництва суб’єктів ринку з метою 
прийняття тактичних і стратегічних рішень на різних рівнях управління. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
В сучасній концепції управління головним ресурсом є працівники 

підприємств. Саме персонал є невичерпним ресурсом, за допомогою якого 
компанія може вижити у складних умовах сучасності та забезпечити високі 
показники діяльності підприємства в цілому. Перетворення персоналу на 
стратегічний ресурс в умовах жорсткої конкуренції та необхідності підвищення 
ефективності виробництва компанії потребує формування сучасних підходів до 
стратегічного управління, що і обумовило актуальність дослідження. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та 
формулюванні пропозицій щодо побудови стратегічного управління кадровим 
потенціалом підприємства. 

Проблемам управління персоналом присвячені праці багатьох 
вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них можна особливо відзначити роботи 
М. Амстронга [4], Т.Пітерса, І.Ансоффа, П.Друкера та інші. Результати цих 
досліджень довели важливість стратегічного управління персоналом 
підприємства. Однак проблема розробки кадрової стратегії підприємства як 
одна з новітніх для вітчизняних фахівців (Онищенко Е. [2], Безсмертна В.В. [1], 
Білорус Т.В. [3] та інші) перебуває на стадії формування початкового 
методологічного підходу, що потребує більш детального вивчення. 

Кадровий потенціал підприємства є невід’ємним елементом системи 
управління підприємством. Під терміном «кадровий потенціал» мається на 
увазі сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечити ефективне 
функціонування організації [1, c. 48-53]. У перелік здібностей і можливостей 
зазвичай включають: професійні знання працівників, вміння та навички, 
компетентність, професійну мобільність, інноваційність, профорієнтованість і 
т.п. 

Стратегічне управління підприємством дає змогу допомогти працівнику 
компанії в адаптації до зовнішніх умов, передбачаючи не тільки формулювання 
стратегії розвитку підприємства, а й підвищення таких складових, як мотивація 
та зацікавленість всіх працівників у  реалізації розробленої стратегії.  

Виходячи з вищесказаного, стратегічне управління персоналом – це 
сукупність дій, що спрямовані на забезпечення  конкурентоспроможного 
кадрового потенціалу, підвищення ефективності його функціонування при 
умові прийняття  вчасних й відповідних дій на зміни середовища, головна мета 
яких сформувати ключові фактори успіху для підприємства [2, c. 137-144]. 

Процес стратегічного управління кадровим потенціалом підприємства 
включає наступні етапи (рис. 1). 
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Рис. 1. Процес стратегічного управління кадровим потенціалом  підприємства 

 

Першим етапом є визначення ключових установок з розробки кадрової 
стратегії, які базуються на положеннях місії і цілі компанії та визначенні 
обмежень та орієнтирів, обумовлених станом зовнішнього середовища 
підприємства, ринку праці і сильними і слабкими сторонами компанії.  

Формування ключових установок кадрової стратегії, в першу чергу, 
базується на положеннях місії компанії. З цієї причини місія може бути 
ефективна тільки в тому випадку, якщо вона сформульована як для зовнішніх, 
так і для внутрішніх користувачів. Поширеною помилкою багатьох керівників є 
перенесення акцентів виключно на користь зовнішній середовища. У той же 
самий час місія активно почне «працювати » тоді, коли вона буде донесена до 
персоналу, зрозуміла йому і співпаде з цілями і цінностями працівників. 

Однак, хоча більшість авторів вважають доцільним починати процес 
стратегічного управління з формулювання місії, деякі вчені вважають, що це не 
завжди правильно, так як місія підприємства не змінюється кожного року.  Так, 
на думку Білорус Т. В. , уявляється більш доцільним розпочинати процес 
розроблення стратегії управління кадровим потенціалом з вивчення тенденцій 
змін зовнішнього середовища (демографічні зміни, доходи населення, рівень 
зайнятості, рівень освіти тощо) та провідного досвіду і аналізу сильних і 
слабких сторін кадрового потенціалу підприємства. Сам процес виявлення 
сильних та слабких сторін автором пропонується здійснювати шляхом 
зіставлення своїх позицій з позиціями конкурентів та оптимальними 
значеннями [3, c. 36]. 

Другий етап являє собою формування ключових завдань кадрової 
стратегії, які випливають із змісту загальної стратегії розвитку підприємства. 
Успішність роботи підприємства на цьому етапі визначає подальшу 
ефективність кадрової стратегії в цілому, а тому є одним з найважливіших 
моментів у процесі розробки кадрової стратегії.  

Визначення обмежень і орієнтирів являє собою один з напрямів  аналізу 
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, його 
конкурентоспроможності, сильних і слабких позицій, з тією лише особливістю, 
що воно здійснюється з метою ефективного управління персоналом. Такий 
аналіз покликаний допомогти керівникам і фахівцям відповісти на питання про 
потенційні можливості управління рухом кадрами (наявність достатньо 
кількості кваліфікованих фахівців на ринку праці, порівняння кадрової 
політики конкурентів і контрагентів та умов праці на цих підприємствах, їх 
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орієнтовного кадрового потенціалу та активності його реалізації та т.д.). 
Загальна стратегія розвитку підприємства визначає орієнтири розробки 
кадрової стратегії і спільні цілі, які повинні бути досягнуті в ході реалізації 
останньої. 

І відповідно на третьому етапі здійснюється деталізоване планування 
реалізації кадрової стратегії. За своєю структурою воно аналогічно алгоритму 
загального стратегічного планування. Планування реалізації кадрової стратегії 
здійснюється на рівні чотирьох ключових підсистем: 

− аналізу поточної величини трудового потенціалу підприємства; 
− планування кадрів та управління їх рухом; 
− забезпечення реалізації трудового потенціалу підприємства; 
− управління розвитком кадрів [4, c. 112]. 

Кожна з позначених підсистем покликана забезпечувати вирішення 
певного кола завдань: 

1) досягти оптимального рівня персоналу компанії у відповідності зі 
стратегією діяльності підприємства; 

2) побудувати внутрішнє середовище таким чином, щоб культурні та 
ціннісні орієнтири створювали сприятливі умови для ефективної 
роботи персоналу компанії та реалізації стратегічних цілей 
підприємства; 

3) усунути конфліктні питання та протиріччя в структурі  управління 
персоналом підприємства. 

Таким чином, основна мета в стратегічному управлінні персоналом - це  
розробка такої стратегії управління кадровим потенціалом, яка у умовах 
функціонування підприємства є найбільш ефективною. Головними елементами 
мети стратегічного управління персоналом стає: раціональність розподілу 
посадових обов'язків; можливість професійного та посадового просування 
працівників за результатами оцінки їх діяльності та індивідуальних 
особливостей; систематичне підвищення кваліфікації фахівців; створення 
інших умов, що мотивують працівників до більш ефективної праці; планування 
кар'єри. 

Отже, ефективність процесу стратегічного управління персоналом 
підприємства залежить від великої кількості факторів. Це визначається 
взаємодією зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, кожне з 
яких накладає певні параметри на управлінські процеси. Відповідно кадрова 
стратегія повинна бути орієнтована на загальну стратегію підприємства і 
узгоджена з вмістом її окремих елементів, проте крім цього вона повинна 
самостійно враховувати умови зовнішнього середовища (і в першу чергу стан 
ринку праці, систем професійної підготовки, кадрові стратегії і дії щодо їх 
реалізації підприємств, функціонуючих на єдиному з нею ринковому полі). У 
такому випадку процес розробки кадрової стратегії відрізняється більш 
складною послідовністю, ніж розробка загальної стратегії розвитку 
підприємства. 
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ВИБІР МЕТОДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ «ЗАЛУЧЕННЯ, ВІДБІР, 
НАЙМ ПЕРСОНАЛУ»  

 
Ефективність діяльності підприємства багато в чому залежить від людей, 

які там працюють. Адже, людські ресурси – це фактор прибутку та рівня якості 
послуг, і одночасно – це ризики і істотні витрати. Вони виникають через людей, 
але і управляються людьми. Найважливіше завдання будь-якої установи – 
звести такий ризик до мінімуму. Суттєвим чинником мінімізації кадрових 
ризиків є доцільно організований та реалізований процес залучення, відбору та 
найму персоналу. При цьому у сучасних підприємств, які використовують 
процесний підхід, виникають додаткові труднощі з формуванням кадрового 
потенціалу, оскільки цей процес має бути достатньо динамічним і  
орієнтованим як на досягнення стратегічних цілей організації, так і своєчасно 
реагувати на зміни зовнішнього середовища. Тому, питання удосконалення 
процесу «Залучення, відбору на найму персоналу», а саме вибір методу 
удосконалення, для таких організацій має ключове значення. 

На сучасному етапі в літературі висвітлено багато методів удосконалення 
процесів, які існують в організації [1-4]. Вони помітно відрізняються 
методикою, витратами та умовами їх застосування. В ідеалі вибір інструменту 
повинен бути обумовлений специфікою організації та специфікою ситуації, в 
якій він буде застосовуватися. Однак на даному етапі розвитку наукових знань 
уявлення щодо чинників, які обумовлюють доцільний вибір, недостатньо 
узагальнені, і зокрема, існує потреба в систематизації підходів до вибору 
методу удосконалення одного з самих багатомірних процесів, яким є залучення, 
відбір та найм персоналу. 

Метою роботи є обґрунтування методу удосконалення процесу 
«Залучення, відбору та найму персоналу» в організаціях, які використовують 
процесний підхід до управління персоналом. 

В міжнародному стандарті ISO 9000:2000 термін «процес» визначають як 
«сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих видів діяльності, 
перетворюючих вхід у вихід, яка представляє цінність для клієнтів» [1, с. 14]. 
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Процес «Залучення, відбір та найм персоналу» є субпроцесом першого рівня 
процесу «Управління персоналом», який спрямований на забезпечення 
можливості виконання основного процесу. Головна мета цього процесу – 
забезпечити покриття потреби в персоналі у якісному та кількісному 
відношенні, ураховуючи місце, час та фінансові витрати, а також поєднання 
здібностей та інтересів працівника з вимогами роботи та цілями організації. 

Застосовуючи той чи інший метод важливо зрозуміти які результати 
можуть бути досягнені. Обираючи метод удосконалення, необхідно 
враховувати специфіку процесу, що необхідно покращити. При цьому слід 
зважувати на те, що на кожному рівні ієрархії існують суттєві відмінності у 
підходах до оцінки ефективності. На рівні субпроцесів необхідно піклуватися 
про забезпечення певного рівня їх ефективності, в основних – забезпечення 
цільового підвищення ефективності, на рівні мегапроцесів – пріоритетною є 
радикальна реорганізація процесу. Тому, вибираючи метод удосконалення 
необхідно ураховувати вид процесу. Також важливо розуміти, чи володіє 
організація ресурсами в достатній кількості для застосування обраного методу. 
Якщо чіткої відповіді не має, методи можна об’єднати, за ознакою очікувані 
потреби в ресурсах.  

Отже, вибір методу удосконалення процесу «Залучення, відбір та найм 
персоналу» повинен відповідати наступним критеріям: вид процесу, очікувані 
витрати, глибина змін.  

У вітчизняній та іноземній літературі по керуванню процесами поширені 
наступні методи удосконалення процесів: спрощення, ідеалізація, 
структурування функції якості, шість сигм, статистичні методи, реінжиніринг 
та бенчмаркінг, Fast аналіз [2, с. 167; 4, с. 15]. 

Для вибору методу пропонується використовувати матричну модель, що 
побудована на основі аналітичного дослідження ефективності методів 
удосконалення процесу [2-4]. Вибір здійснюється шляхом визначення цільових 
характеристик процесу за трьома критеріями та встановлення відповідності ним 
конкретного методу удосконалення. Матрицю вибору наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Матриця вибору методу удосконалення процесу  

«Залучення, відбір та найм персоналу» 
Метод удосконалення Вид процесу Очікувані витрати Глибина змін 

Спрощення Субпроцеси, основні Середні Суттєві 
Ідеалізація Субпроцеси, основні Невеликі Великі зміни 

Структурування функції 
якості 

Основні Середні Суттєві 

Статистичні методи Субпроцеси, основні Середні Незначні 
Шість сигм Субпроцеси, основні Середні Суттєві 
Реінжиніринг Мегапроцеси, основні Великі Великі зміни 
Бенчмаркетинг Мегапроцеси, основні Великі Великі зміни 

Fast аналіз Субпроцеси, заходи Невеликі Незначні 
 

Аналізуючи матрицю можна помітити, що певні сполучення критеріїв не 
дають змоги здійснити однозначний вибір. Для прийняття остаточного рішення 
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в такому випадку пропонується додатковий критерій: наявність можливостей 
для застосування методу. При цьому слід враховувати те, що суттєвим 
недоліком методу ідеалізації є складнощі в експертів при формулюванні 
ідеального процесу. Тобто додатковою умовою застосування цього методу є 
антиципативність та високий рівень компетентності експертів. 

Бенчмаркетинг ефективний за умови доступу до технологій, що 
застосовуються лідерами галузі. 

Реінжинірінг, на відміну від бенчмаркетингу, потребує наявності 
методики подолання опору персоналу змінам та високої креативності хазяїна 
процесу. 

Спрощення ефективне для процесів, що характеризуються 
багатоелементністю та значною кількістю міжелементних взаємозв’язків. 

Шість Сигм – ефективне за наявності постійного моніторингу та 
необхідності постійного підвищення якості процесу. 

Таким чином, використання матричної моделі вибору методу 
удосконалення процесу «Залучення, відбір та найм персоналу» надає 
можливість врахувати ситуаційні характеристики процесу та скоротити час на 
прийняття оптимального управлінського рішення шляхом їх 
полікритеріального співвіднесення з ресурсними можливостями підприємства. 
В подальших дослідженнях варто зосередити увагу на побудові математичної 
моделі управління процесом залучення, відбору та найму персоналу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО БАЗИСУ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
Досвід провідних країн світу свідчить, що саме ресурсний базис 

підприємства створює передумови для приросту обсягу продукції, розширення 
масштабів виробничо-господарської діяльності та, в кінцевому рахунку, для 
підвищення фінансово-економічних результатів. Особливого значення набуває 
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дослідження ресурсного забезпечення операційної діяльності стратегічно 
важливих галузей країни, до яких відноситься видобувна. 

Дослідженню результативності діяльності та позиціонуванню 
вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) на світовому та 
вітчизняному ринку ЗРП присвячені роботи Л.М.  Варави [1], В.Я.  Нусінова 
[2], О.А.  Темченко [3], А.М.  Турило  [4] та інших науковців. Забезпечення 
позитивного вектору розвитку ГЗК та створення умов для підвищення 
фінансово-економічних результатів їх діяльності вимагає ідентифікації 
напрямів ресурсної оптимізації у галузевому аспекті. 

Ресурси надр є на сьогодні певною домінантою ресурсного забезпечення 
ГЗК, що виступає, з точки зору економічної перспективи, одним з факторів 
подальшого збалансованого розвитку. Особливістю залізорудної мінерально-
сировинної бази ГЗК Криворізького залізорудного басейну є природно низька 
якість і більш складні умови розробки порівняно з аналогами у інших країнах, 
що веде до зростання витрат на видобуток гірничої маси. Аналіз статистичних 
даних свідчить, що незважаючи на належність до родовищ одного геолого-
структурного типу, ГЗК Кривбасу суттєво відрізняються між собою за 
показниками якості мінерально-сировинної бази. Результати використання 
апарату регресійного аналізу доводять високу залежність прибутковості 
діяльності комбінатів від стану мінерально-сировинної бази та високий вплив 
на ефективність її використання техніко-технологічних факторів. 

Технологічний рівень виробництва характеризує показник виходу 
концентрату. За цим показником ГЗК можна поділити на дві групи, в першу 
входить ВАТ «Південний ГЗК», породи якого характеризуються найвищим 
виходом концентрату. Виключення складають останні три роки, на протязі яких 
спостерігалося різке зниження цього показника, що дозволяє зробити висновок, 
що навіть при сприятливих гірничо-геологічних умовах, низький техніко-
технологічний рівень провокує зниження ефективності використання 
мінерально-сировинної бази. Другу групу складають Інгулецький, Північний і 
Центральний ГЗК. Позитивною тенденцією є зростання виходу концентрату на 
Інгулецькому та Північному ГЗК за останні роки, що зумовлено 
впровадженням інноваційних рішень у виробництво. 

Переоцінка вартості основних засобів, проведена останніми роками на 
ГЗК не дозволяє здійснити об’єктивний аналіз ступеню їх зносу. Це зумовлює 
виключну увагу до необхідності оцінювання технічних ресурсів з позицій не 
лише кількісної, а і якісної складової: коефіцієнту прогресивності технічних 
ресурсів, частки технологічного устаткування, що відповідає світовим 
аналогам, середній строк його експлуатації. За сукупністю всіх показників 
лідерами вибірки виступають ПАТ «Північний ГЗК» та ПАТ «Інгулецький 
ГЗК», аутсайдером – ВАТ «Південний ГЗК». Однак, варто відзначити, що 
жодний з комбінатів не досягає еталонних значень аналізованих показників. 
Для всіх підприємств характерний високий середній термін експлуатації 
технологічного устаткування при невідповідності рівня прогресивності 
основних засобів сучасним вимогам. 
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За рівнем техніко-технологічної складової та інноваційності  виробництва 
вітчизняні підприємства є аутсайдерами. Вищезазначене провокує збільшення 
витрат на виробництво ЗРП та не відповідає світовим тенденціям зростання 
попиту на високоякісну продукцію з підвищеним вмістом заліза. Нарощення 
обсягів виробництва ЗРП світових виробників відбувається більш стрімкими 
темпами, ніж вітчизняних, що призводить до зменшення їх частки на світовому 
ринку ЗРП і загрожує втраті конкурентних позицій. 

Варто також відзначити, що низький рівень прогресивності 
технологічних процесів та зношеність устаткування унеможливлюють 
підвищення якісних параметрів залізорудної продукції (ЗРП), що не відповідає 
тенденціям попиту на високоякісну продукцію. На сьогодні, вміст заліза у ЗРП 
ГЗК України нижче, ніж в аналогічній продукції зарубіжних 
гірничопромислових компаній. 

Аналіз структури витрат на оновлення активної частини основних засобів 
дозволяє зробити висновок про невиважену політику формування технічного 
базису виробництва. Переважна частина фінансових ресурсів спрямовується на 
капітальне будівництво та обслуговування об’єктів невиробничого 
призначення. Вищезазначене доводить необхідність комплексного, системного 
підходу до управління формуванням і використанням технічних ресурсів ГЗК 
на перманентній основі. 

За результатами досліджень Н.І. Рябикіної та О.Г. Рябикіної [6], 
встановлено, що технічний базис виробництва суттєво впливає на досягнуту та 
перспективну результативність діяльності ГЗК. Важливим моментом при цьому 
є забезпеченість пропорційності між технічним та технологічним рівнем 
виробництва, але ця умова не дотримується на жодному ГЗК Кривбасу. 
Найбільш збалансованим є техніко-технологічний рівень у ПАТ «Центральний 
ГЗК», найменш збалансованим - у ВАТ «Південний ГЗК». Таке становище 
унеможливлює максимально повне використання техніко-технологічних умов 
забезпечення прибутковості ГЗК. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про невідповідність 
структури активів галузевій специфіці діяльності ГЗК, що підтверджують 
статистичні дані, систематизовані на рис. 1. Диспропорційність формування 
ресурсів характерна для всіх, без винятку, комбінатів, що зумовлено 
переваженням частки фінансових ресурсів над часткою матеріально-технічних. 
В результаті нарощення капіталу ГЗК супроводжується нераціональним його 
розподілом, що призводить до зменшення частки ресурсів, що безпосередньо 
приймають участь у виробництві залізорудної продукції. 

Проведений аналіз вимагає звернути увагу на політику формування 
оборотних активів ГЗК задля досягнення збалансованості між матеріальними та 
фінансовими ресурсами, що необхідні для забезпечення довготривалої 
виробничої діяльності та нарощення фінансово-економічних результатів.  

Таким чином, на основі дослідження матеріально-технічного базису 
гірничо-збагачувальних підприємств України, пріоритетними напрямами його 
розвитку є: оптимізація структури активів, в першу чергу, за рахунок 
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зменшення обсягу дебіторської заборгованості та спрямуванням вивільнених 
коштів в оновлення основних засобів на інноваційній основі. 
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Рис. 1. Структурні пропорції ресурсного базису операційної діяльності ГЗК  
у 2011 році, % (розраховано автором) 

 
Це дасть можливість отримати мультиплікативний ефект: підвищення 

техніко-технологічного рівня виробництва сприятиме скороченню тривалості 
виробничого циклу, нарощенню обсягів виробництва, підвищенню якісних 
параметрів продукції та прибутковості діяльності. 
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ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Потенціал системи управління є стратегічною основою формування 
загального потенціалу підприємства. Основне управлінське завдання 
потенціалу системи управління підприємством полягає в забезпеченні 
можливості управління процесами інтеграції різних видів і рівнів потенціалів в 
систему з метою забезпечення функціонування і розвитку підприємства. 
Пріоритетна роль потенціалу системи управління в реалізації сукупності 
можливостей підприємства зумовлює необхідність розроблення підходу до 
його кількісного оцінювання, який базуватиметься на визначенні стану окремих 
складових елементів загального потенціалу системи управління підприємством. 

Відповідно до результатів досліджень автора відносно встановлення 
загальнонаукової та філософської сутності поняття «потенціал» [3], під  
потенціалом системи управління підприємством пропонується розуміти 
можливості ефективного управління процесами функціонування і розвитку 
підприємства, забезпечені управлінськими ресурсами і зумовлені здатностями 
індивідуального і соціально-психологічного характеру управлінського 
персоналу. В свою чергу, як було показано в роботі автора [2], потенціал 
системи управління підприємством визначається потенціалами її елементів, до 
яких пропонується віднести: функції управління, організаційну структуру 
управління, персонал управління, управлінську інформацію, технічні засоби 
управління, методи управління, технологію управління, управлінські рішення 
[2, с. 137]. 

З метою уникнення зайвої деталізації і підвищення якості дослідження 
потенціалу системи управління підприємством, доцільним є  виділення в 
структурі потенціалу системи управління певних блоків. Згідно з етимологією 
слова «блок» (від немецк. block – частина пристрою, механізму, приладу та ін., 
сукупність функціонально об'єднаних, однотипних елементів, що є [1]), в такі 
блоки пропонується об'єднати споріднені або взаємозалежні елементи 
однакової природи. Відповідно, пропонується виділити в структурі системи 
управління підприємством такі блоки: 

А) Інформаційно-технічний блок (об'єктивна складова) – визначає 
інформаційну і технічну забезпеченість системи управління підприємством. 

Б) Структурно-функціональний блок (об'єктивна складова) – характеризує 
ефективність організаційної структури системи управління підприємством і 
раціональність прийнятого функціонального розподілу праці. 

В) Блок управлінського персоналу (суб'єктивна складова) – характеризує 
ефективність діяльності суб'єктів управління, тобто працівників усіх рівнів 
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управління, які задіяні в процесі підготовки, прийняття і реалізації 
управлінських рішень. 

Г) Блок підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень 
(комбінована складова) – визначає ефективність здійснення взаємозалежних 
управлінських процесів, спрямованих на підготовку, прийняття і реалізацію 
управлінських рішень на підприємстві. 

Відповідно, визначення стану потенціалу системи управління 
підприємством може бути здійснене через оцінювання стану його складових у 
вигляді блоків елементів спорідненої природи. Реалізація цього завдання 
неможлива без створення єдиної інформаційної бази, початковим етапом 
формування якої є визначення сукупності характеристик, що дають уявлення 
про стан кожного з блоків потенціалу системи управління, і системи 
показників, що дозволяють здійснити кількісне оцінювання встановлених 
характеристик. Очевидно, що групи показників, що кількісно характеризують 
потенціал блоків системи управління підприємством, можуть бути визначені 
виходячи з характеристик, притаманних кожному з блоків системи. 
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СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 
 

Черговий етап розвитку як історичного і економічного, так і соціального 
впритул підвів українське суспільство до усвідомлення проблеми необхідності 
побудови громадянського суспільства. Хоча законодавча база передбачає 
діяльність недержавних організацій в Україні, дуже складна бюрократична 
система та досить недопрацьована законодавча основа ускладнюють їх 
діяльність. Законодавча база, яка регулює діяльність об`єднань громадян ще 
потребує вдосконалення. Болючим питанням залишається фінансова підтримка. 
Необхідним є створення системи єдиного вікна для спрощення системи 
реєстрації. Можливо, на сьогоднішній день це не найгостріше питання, але без 
сильного третього сектора не можливо побудувати демократичне суспільство. 
Міцна держава – це не тільки міць державної влади, це ще й розвинутий «третій 
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сектор», багатоманітність громадських організацій, які захищають різни 
верстви населення. 

На рівні закону досить складно вести мову про якусь специфіку 
недержавних організацій саме в галузі освіти, оскільки у цьому питанні закон 
досить універсальний для кожного різновиду організацій третього сектору.  

Якщо вже звернутись до маркетингової складової діяльності, то тут 
можемо відштовхуватись від мети маркетингу – підвищення якості товарів і 
послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до 
підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя. Оскільки 
недержавні організації є об’єднаннями громадян заради відстоювання своїх 
інтересів, то очевидним є, що застосування маркетингових технологій є 
необхідним оскільки сама мета їх застосування переплітається з завданнями, які 
ставлять для себе ті чи інші недержавні організації. Маркетинг займає 
настільки важливе місце тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а 
ресурси організацій обмежені. Кожен суб'єкт має свої потреби, задовольнити 
які не завжди якісно вдається. До кожного необхідний свій індивідуальний 
підхід. В теперішніх умовах найбільш ефективно зможе діяти та організація яка 
чітко усвідомлює потреби суспільства та може віднайти найкоротші шляхи 
діяльності для задоволення цих потреб  Цьому і сприяє  маркетинг. Недержавні 
організації в галузі освіти, враховуючи предметного кола діяльності повинні 
відповідно спрямовувати і маркетингову стратегію. Далі ми детальніше 
розглядаємо механізми функціонування та реалізації маркетингових стратегій і 
стан маркетингової складової в недержавних організаціях, проте вже і зараз 
зрозуміло, що маркетингові стратегії діяльності повинні займати не останнє 
місце в роботі організацій. 

Маркетингове планування є невід’ємною частиною планування 
діяльності організації взагалі. Такий вид планування як маркетинговий дає 
основу для стратегічного планування діяльності всієї організації. Якщо в 
організація комерційного спрямування це вивчення ринку, конкурентів, 
потенційних покупців, цінової політики тощо, то при діяльності недержавних 
організацій ⎯ це в першу чергу орієнтація на потреби громадськості. Нажаль 
не завжди громадськістю усвідомлюється необхідність тих чи інших дій, 
заходів, далеко не завжди очевидною є перспектива розвитку та напрямок 
розвитку. Особливо жорсткі вимоги слід ставити до недержавних організацій в 
галузі освіти, оскільки освіта закладає фундамент майбутньої особистості, а як 
наслідок і фундамент громади. Кожна особистість є важливою складовою 
громадськості і приймає участь у її формуванні. Саме тому слід проводити 
маркетингові дослідження навіть на самому початку створення організації, хоча 
би заради того аби зрозуміти доцільність створення, та правильність обраного 
напряму. Такі заходи входять до стратегічного планування діяльності 
організації. Проте не слід забувати, що розроблений організацією план 
маркетингової діяльності, потребує регулярного, систематичного 
спостереження, в порівнянні фактично досягнутих із запланованими. Контроль 
і маркетинговий аналіз діяльності організації дозволяє розробити систему дій, 
що коректують, на керовані чинники, дати рекомендації по адаптації діяльності 
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організації до дії неконтрольованих чинників. В результаті контролю 
маркетингу проводитися велика аналітична робота, результати якої дозволяють 
відмовитися від неефективних методів управління маркетингом, внести 
необхідні корективи. 

Дослідження маркетингової складової діяльності недержавних 
організацій в Україні показали, що на даному етапі розвитку недержавних 
організацій методи та засоби, а як наслідок і результати маркетингового 
планування використовуються по мінімуму Це призводить до того, що 
ефективність діяльності цих організацій різко падає оскільки вони діють 
фактично «в сліпу», збираючи поверхневу інформацію, не заглиблюючись в 
аналіз, що призводить та буде призводити у майбутньому до негативних 
наслідків, які можна було передбачити при належному плануванні.  

Враховуючи вище сказане, ми спробували розробити модель недержавної 
організації в галузі освіти на базі вже діючої комерційної освітньої організації. 
При побудові даної моделі ми намагались врахувати саме елементи 
маркетингової складової управління. 

Створена на базі школи вивчення англійської мови «Оксфорд Клас», 
компанія «Майстер Клас» досі базується саме на цій школі (яка в процесі 
розвитку відокремила дитячу школу «ОКєшкін клуб» та «І-клас»), а не 
трансформувала лише в один з підрозділів. В даному випадку мається на увазі, 
що основна клієнтська база, та основна діяльність ТОВ «Майстер Клас» як 
освітньої організації будується завдяки школі іноземних мов. Не були 
розвинені на стільки ж потужні проекти в культурній сфері діяльності компанії. 
У зв’язку з цим є пропозиція закріпити позиції цієї школи, задля підтримки і 
подальшого розвитку інших проектів компанії. Це можна реалізувати шляхом 
збільшення клієнтської бази, і заповнення всіх вікових сегментів серед клієнтів. 
На даному етапі вбачається проблематика в тому, що майже не входить 
студентство як група до клієнтів даної школи. В минулому році у відділі по 
роботі з громадськістю були введені посади, які передбачали роботу саме зі 
студентством та їх заохочення до навчання у цій школі. Було запропоновано 
вивчити потреби та можливості даної групу безпосередньо «з середини» та за 
рахунок діалогу де не компанія диктує умови, а потенційний клієнт описує свої 
можливості, на основі чого і будуються умови надання послуг. 

Для реалізації даної пропозиції було обрано декілька напрямів діяльності: 
1. Робота зі студентством через профспілки та студентські самоврядування, 

активістів серед студентів.(«з середини) 
2. Робота через соціальні мережі та спеціалізовані форуми. 
3. Вивчення пропозицій конкуруючих організацій.  

Відповідно до обраних напрямків було зроблено наступні кроки: 
1) Відбулися зустрічі з представниками студентства, зокрема з 

профоргами, членами студентського самоврядування та декількома активістами 
КНУ ім. Тараса Шевченка. Було роз’яснено цілі та напрямки мотивації до 
співпраці. Дані представники, маючи таку можливість, повинні були як під час 
спеціальних зібрань, так і під час повсякденної діяльності проводити відповідні 
опитування чи спонукати студентів до діалогу та формуванню пропозицій. У 
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подальшому, на основі отриманих даних планувалося розробити відповідний 
інструментарій. 

2) В соціальних мережах та на спеціалізованих форумах були залишені 
повідомлення  з відповідними закликами та контактною інформацією. 

Було проаналізовано конкурентні організації шляхом вивчення рекламних 
буклетів, відповідної інформації на сайтах та під час телефонних дзвінків. 

Припускаючи, що заходи для підвищення доходу школи англійської мови 
«Оксфорд клас» досягли своєї мети, наступним кроком є діяльність на інших 
напрямки функціонування організації.   

Якщо наша модель передбачає те, що наша організація є недержавною, 
неприбутковою, громадською, то вона повинна виконувати відповідні функції. 
У даному випадку, враховуючи специфіку реально існуючої організації 
«Майстер клас», ми передбачаємо діяльність у сфері освіти та культури. 
«Майстер клас» виступає посередником між носіями культури (акторами, 
музикантами, режисерами, композиторами, художниками, майстрами, 
викладачами тощо) та населенням, що є зацікавленим у такого роду знанні. 
«Майстер Клас» формує культурну та просвітницьку «пропозицію», що дає 
людям змогу обрати для себе корисне і цікаве, а також те, що є потренованим і 
отримало визнання у всьому світі. 

На сьогоднішній день діяльність освітніх шкіл та програм допомагає ТОВ 
«Майстер клас» виправдовувати своє існування у фінансовому плані, проте не 
дає можливість в повній мірі розкрити весь потенціал, як культурного значення 
(досить широке коло зв’язків з діячами культури  яке є в наявності у Майстер 
Класу може надати таку можливість) так і популяризувати Майстер Клас як дім 
освіти та культури. Наявність повністю обладнаної концертної зали (зала на 350 
осіб з досить великою сценою на котрій може виступати симфонічний оркестр)   
може зробити дім освіти та культури «Майстер Клас» одним з центрів 
музичного життя академічної та джазової сцени. Саме вливання коштів зі 
сторони Школи англійської мови «Оксфорд клас» допоможе розкрити даний 
потенціал, що задовольнить нас як авторів моделі розвитку недержавної 
організації, оскільки призведе до виконання поставлених цілей. 
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ПРОЦЕС КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ КРЕАТИВНИХ ІДЕЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Процес комерціалізації креативних ідей та результатів інноваційної 

діяльності можна розглядати на макро- та мікрорівні. На макрорівні 
комерціалізація інновацій здійснюється в межах національної інноваційної 
системи, яка складається з таких функціональних блоків як: організація 
наукової сфери, яка продукує креативні ідеї та інновації, на основі вивчення 
потреб ринку, спеціалізовані інноваційні організації, що покликані 
трансформувати затрачені ресурси у  результати  творчої діяльності колективів 
та окремих індивідів, інноваційні та інноваційно активні фірми виробничої 
сфери, які здійснюють процес переведення ідеї у інновацію, інфраструктура 
інноваційної діяльності, що включає в себе виробничу, ринкову та наукову 
складові, що приймають безпосередню участь у комерціалізації результатів 
творчої діяльності на підприємствах та інституціонально-функціональний блок. 
Для поєднання та ефективного функціонування всіх блоків національної 
інноваційної системи використовують консалтингові організації. Основним 
завданням консалтингу у складі національної інноваційної системи є 
накопичення та трансмісія знань, а також  комерціалізація кінцевих та 
проміжних результатів інноваційного процес. 

 Здійснення оцінки доцільності ефективності процесу комерціалізації 
інноваційних ідей дозволить зменшити ризики втрати фінансових ресурсів та 
дозволить оцінити перспективи розвитку ринку товарів і послуг. Завданням 
оцінювання ідей є визначення їхніх сильних та слабких сторін, пошук 
ефективних шляхів подолання недоліків та можливостей покращення переваг. 

Комерціалізація креативних ідей здійснюється у вигляді реалізації об’єкта 
авторського права, що захищає лише форму, а не зміст ідеї. 

Процес комерціалізації результатів наукових досліджень та ідей 
інноваційного розвитку в ідеалі полягає у продажі прав інтелектуальної 
власності,  ліцензій на право користування об'єктом інтелектуальної власності, 
внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу 
новостворюваного підприємства. Комерціалізація креативної ідеї як об’єкта 
інтелектуальної власності здійснюється  на умовах укладання договорів між  
співавторами патенту, між власником патенту та автором в зв’язку з виплатою 
винагороди за використання об’єкта інтелектуальної власності, між власниками 
патенту в процесі комерційної реалізації інтелектуального продукту. Договори 
про передачу права власності слід  укладати письмово  і зареєструвати у 
чинному порядку. 

Згідно із чинним законодавством України про охорону прав 
інтелектуальної власності, комерційну реалізацію прав на результати 
інтелектуальної діяльності, в том числі на креативні ідеї розвитку товарного 
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портфелю чи бізнесу в цілому - власник  охоронного документа здійснює в 
повному обсязі, чи частково шляхом передачі прав власності, чи видачі дозволу 
на його використання, шляхом укладання ліцензійного договору. За 
ліцензійним договором власник  патенту (ліцензіар) надає своєму контрагенту 
(ліцензіату) право на використання патенту в зазначених межах своїх прав. 
Залежно від обсягу переданих прав розрізняють договори виключної і 
невиключної ліцензії. 

При наданні виключних прав застосовується тріада правочинностей — 
володіння, користування і розпорядження. Оскільки результати  
інтелектуальної власності мають нематеріальний характер то, ряд спеціалістів 
розглядають власність на об'єкти творчої діяльності не як класичну тріаду 
правочинностей власника, а чи буде присутня правочинність лише з 
використання (розпорядження). Це є особливо важливим концептуальним 
моментом, коли  потрібно враховувати, що право на інтелектуальну власність є 
внеском до статутного фонду в обмін на корпоративні  права. Комерціалізація 
відносин інтелектуальної власності набуває інституціонального оформлення у 
відповідних ринкових угодах, які становлять основу ринку інтелектуальної 
власності. 

Існує два підходи до комерціалізації технології: лінійний та ринковий. 
Лінійний підхід полягає у шляху, який проходить ідея від розробки до 
виробництва, включаючи всі етапи науково дослідних та дослідно- 
конструкторських робіт. Ринковий підхід враховує маркетингові аспекти 
вивчення перспектив збуту інноваційного продукту. Розглянемо основні  
моменти, як лінійного, так і ринкового підходів в розрізі основних видів робіт 
та задіяних об’єктів інфраструктури.  

Комерціалізація результатів науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт  полягає у формуванні робочого та ескізного проектів, 
конструкторської документації, виготовленні випробовування промислових 
зразків, тобто у  реалізації об’єктів інтелектуальної власності, зокрема об’єктів 
авторського права.  Вагомою складовою процесу комерціалізації результатів 
наукових досліджень  на етапі передачі технології є укладання ліцензійних 
договорів на продаж технологій, причому ліцензія вже є складовою 
ліцензійного договору. До складу технологій входить технічна та технологічна 
документація, технологічне обладнання, технічна допомога та навчання 
персоналу, а також після продажне обслуговування технологій. 

Грошовий потік від продажу технології за результатом  обумовленим 
ліцензійним договором  може надходити ліцензіару у вигляді платежів: роялті, 
паушального або комбінованого. Комерціалізація технологій повинна 
базуватися на оцінці таких її аспектів, як наявність альтернативних 
конкурентних винаходів, завершеність технології та її новизна, наявні 
стандарти. 

Основними суб'єктами відносин комерціалізації інтелектуальної 
власності в сучасних економічних умовах є: автори тобто творці 
інтелектуальних продуктів; трудові колективи, організації, діяльність яких 
пов'язана зі створенням та використанням об'єктів інтелектуальної власності; 
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органи державного управління національною інноваційною системою; 
інвестори, що фінансують створення та використання об'єктів інтелектуальної 
власності; виробники та споживачі інтелектуальної продукції. Інтереси до 
результатів інноваційного та креативного процесів формуються на підставі 
комерційних  плані кожного суб’єкта. Так індивідуальні інтереси до 
комерціалізації креативної ідеї  полягають збереженні своїх конкурентних 
позицій та підвищенні якості продукції для розширення частки ринку. Малі та 
середні підприємства при цьому є рушійною силою формування і використанні 
креативних інноваційних ідей, оскільки можуть реалізувати їх з меншими 
витратами та швидшою адаптацією. 

Представниками колективних інтересів є великі підприємства та компанії, 
а також об’єднання підприємств, вони є споживачами нових ідей організації 
виробництва, є власниками значних фінансових ресурсів, які спрямовують на 
інвестування значних інноваційних проектів.  

Регіональні інтереси громад представлені органами місцевого 
самоврядування  стосуються комерціалізації креативних ідей в аспекті  захисту 
довкілля, залучення капіталовкладень до реалізації соціально спрямованих 
проектів, та ідей поглиблення міжрегіональної та міжнаціональної кооперації та 
спеціалізації. 

Державні інтереси в сфері комерціалізації креативних ідей представлені 
необхідністю реалізації масштабних, радикальних інноваційних проектів та 
ідей, які зумовлять забезпечення державі пріоритетні позиції в світовому 
економічному просторі. Для цього держава повинна забезпечувати 
фінансування фундаментальних та прикладних сфер науки. 

Наймасштабнішим є національний інтерес громадян держави в цілому, 
що виявляється у формуванні науково – технічного інтелекту нації  та 
креативного потенціалу кожної людини (Заблоцький). 

Процес комерціалізації самого виробництва можливий з двох причин:  
при завершенні справи і при  перепродажі бізнесу великим компаніям, які 
зацікавленні в усуненні конкурента та поглиненні менших формацій, при зміні 
напряму діяльності чи при модернізації виробництва. 

Факт наявності  прав інтелектуальної власності не є достатньою умовою 
для отримання власником комерційних результатів. 

Процес комерціалізації всіх вищезазначених складових інноваційного 
процесу вимагає таких основних складових:  технічних зусиль для 
перетворення ідеї у інноваційних продукт, бізнес – менеджменту та маркетингу 
для виявлення  потреб ринку та споживачів, та  їхнього потенційного попиту   
на результат інноваційного процесу, їх аналізу  та кількісного виміру та 
врахування  наявності та кількісних обмежень факторів виробництва, 
необхідних для  реалізації результатів прийнятих інноваційних рішень. 

Отже потреби споживачів у інноваційних товарах, методах збуту та  
інших креативних ідеях визначають потенційні обсяги виробництва та 
комерціалізації. Результат комерціалізації є тим економічним інтересом, що 
забезпечить формування нових креативних ідей. 
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ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Ефективна діяльність підприємства неможлива без налагодженої системи 
управління кадрами. Кадри є одним з основних ресурсів підприємства, а 
ефективна реалізація його потенціалу вимагає спеціальних рішень залежно від 
конкретних виробничих завдань, що вирішуються кожною групою постійних 
робітників або окремим працівником. Для підтримання кадрів в продуктивному 
стані необхідно проводити постійну оцінку кадрових процесів та розробляти 
пропозиції з підвищення кадрового потенціалу підприємства, що в системі 
управління персоналом визначається як кадровий аудит. 

Проблеми удосконалення управління підприємством на основі кадрового 
аудиту розглядаються у дослідженнях таких вчених: Г.В. Назарова,               
А.А. Шелягов, С.В.Поважний, О.О. Гетьман, Т.В. Давидюк, В. Жуковська,   
Н.А. Поночевна, Ю.Г. Одегов, В.В. Немченко, Л.Н. Калашнікова [1-8]. Однак, 
актуальність подальших досліджень зумовлена потребою у визначенні 
ключових напрямків аналізу системи управління персоналом при проведенні 
діагностики кадрових процесів на підприємстві та необхідністю покращення 
методичного забезпечення кадрового аудиту. 

Метою статі є дослідження та аналіз структурних елементів та 
змістовного наповнення етапів кадрового аудиту на українських підприємствах. 

Результати теоретичного аналізу дозволяють стверджувати, що сьогодні 
існують різні підходи до визначення поняття «кадровий аудит». Так, кадровий 
аудит визначають як: 1) систему аналітичної оцінки, експертизи структурного 
та кадрового потенціалу фірми її цілям і стратегії розвитку з метою підготовки і 
прийняття відповідних рішень в майбутньому; 2) інструмент, що дозволяє 
керівництву суб’єкта господарювання отримати інформацію про те наскільки 
система управління персоналом відповідає цілям і завданням, що стоять перед 
нею [2]. 
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Правомірність використання поняття «кадровий аудит» визначена низкою 
нормативно-правових документів. Стаття 13 Закону України «Про охорону 
праці» N 5459-VI  від 16.10.2012 р. містить вказівку на те, що роботодавець 
організує проведення аудиту охорони праці. Відповідно до ст. 3 Закону України 
«Про аудиторську діяльність», аудит – це перевірка даних бухгалтерського 
обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою 
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих 
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень бухгалтерського 
обліку або інших правил згідно із вимогами користувачів [8]. Аудит може 
проводитися з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, 
передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Згідно зі ст. 22 
Закону України «Про аудиторську діяльність» аудитори й аудиторські фірми 
мають право самостійно визначати форми й методи аудиту на основі чинного 
законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, 
професійних знань і досвіду [2]. Крім того, вони мають право одержувати 
необхідні документи, що пов’язані з предметом перевірки і перебувають як у 
замовника, так і у третіх осіб. 

Так, на першому етапі кадрового аудиту відбуваються такі процеси: 
формалізація ідеї проведення аудиторської перевірки; визначення її цілей, для 
ефективності організації; підбір персоналу для організації перевірки, його 
навчання; розробка внутрішньо-фірмового документу (наказу, розпорядження), 
що регламентує строки, завдання, виконавців, учасників перевірки, надання 
програми збору  та розгляду аналізованої інформації [4].  

Для ефективного проведення кадрового аудиту необхідне інформаційне 
забезпечення аудиторів. Основними джерелами інформації є звітність про 
працю та внутрішні документи: звіт про кількість працівників їх якісний склад і 
професійне навчання; поточні: звіт з праці та звіт про використання робочого 
часу, журнали реєстрації відпусток, документи з військового обліку, особові 
справи; трудові книжки; журнал обліку руху трудових книжок і вкладишів до 
них; табель використання робочого часу [6], а також результати анкетування  та 
інтерв’ю з керівним складом підприємства і фахівцями відділу по роботі з 
персоналом.  

На наступному етапі відбувається обробка та аналіз інформації, тобто 
безпосередньо процес аудиту. Так, за змістом кадровий аудит поділяється на 
три напрями: організаційно-правовий аудит персоналу; функціональний аудит; 
аудит кадрового потенціалу. Кадровий аудит необхідно проводити разом із 
організаційним, оскільки бізнес-процеси на підприємстві тісно взаємопов’язані. 
Комплексна діагностика підприємства дозволяє значно підвищити ефективність 
кадрового аудиту.  

Організаційно-правовий аудит персоналу передбачає перевірку наявності 
документів, що регламентовані нормативно-правовими актами, їх належне 
оформлення є обов’язковим для організації [7]. Метою організаційно-правового 
кадрового аудиту є убезпечити підприємство від можливих санкцій за 
порушення трудового законодавства, а керівників від адміністративної та 
кримінальної відповідальності.  
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Формалізація ідеї проведення аудиторської перевірки;  визначення її 
цілей; підбір персоналу для організації перевірки. 

Етапи кадрового аудиту 

1. Підготовчий етап 
аналіз організаційно-штатної структури і штатного 
розкладу;аналіз положень про структурні підрозділи;  
аналіз якості і ефективності посадових інструкцій;   
аудит організаційної (корпоративною) культури;  
аналіз механізмів взаємодії між структурними підрозділами;  
аналіз статистичних даних руху персоналу (коефіцієнти звороту 
по прийому і вибуттю персоналу, аналіз текучості кадрів, 
коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства).  
 Аудит організаційної  

структури 

Аудит обліку кадрових  
документів 

Аудит статистичної  
звітності персоналу 

2. Етап збору інформації 

журнали реєстрації відпусток; документи з військового 
обліку; особові справи; трудові книжки;  
журнал обліку руху трудових книжок і вкладишів до них 
(форми П9, П10, П11); табель використання робочого часу 
(форми П12, П13, П14, П15, П16). 

звіт про кількість працівників їх якісний склад і професійне 
навчання (річна 6ПВ);    
поточні: звіт з праці (термінова місячна 1ПВ);  
звіт про використання робочого часу (кварт-ний 3ПВ).

2.1.Організаційно-правовий  
аудит персоналу 

2.2.Функціональний аудит  
(за підсистемами) 

Аудит кадрових процесів 
 (функцій) 

Аудит функцій служби  
управління персоналом

 кадрове планування; маркетинг персоналу; відбір та 
адаптація; розвиток персоналу; навчання персоналу;  
охорона та умови праці; системи стимулювання;  
мотивування; службово-посадове просування, кар’єра. 

аудит системи управління персоналом (принципи, порядок, 
методи, інструменти); аналіз ефективності нарад (форма, 
вміст, час, що витрачається, кількість учасників); аудит 
системи оплати праці, її відповідність ринковій ситуації. 2.3.Аудит персоналу 

Аудит компетентності 
персоналу оцінка діяльності управлінської команди, підрозділів; 

 аналіз структури комунікацій, виникнення конфліктів; 
оцінка соціально-психологічного клімату 

Аудит групової ефективності 
 та результативності Якісна оцінка персоналу: професіоналізм: інноваційна-

творчість; особистісний потенціал. 
Кількісна оцінка: чисельноість працівників;  професійно-
кваліфікаційний склад кадрів; продуктивність праці; 
статево-віковий склад; середній вік працівників; стажу 
роботи на підприємстві посаді; укомплектованості 
підприємства кадрами . формалізація даних у вигляді 

таблиць,  схем, графіків.

3. Обробка та аналіз інформації 

4. Етап узагальнення й подання результатів, висновків і 
рекомендацій 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Послідовність етапів кадрового аудиту на підприємстві 
 



 87

На заключному етапі узагальнення й подання результатів формулюються 
висновки і рекомендації. На основі отриманих результатів визначаються: 
потреба у навчанні та підвищенні кваліфікації наявних працівників, можливості 
залучення нових, реорганізації неефективних кадрових структур, процесів, 
функцій, формується чи уточнюється кадрова стратегія відповідно до заданих 
цілей аудиту [6].  

Результати узагальнення досвіду проведення кадрового аудиту на 
підприємствах дозволяють виділити певну послідовність етапів його     
реалізації (рис.1). 

Таким чином, поетапна реалізація процесу кадрового аудиту дозволяє 
виявити основні проблеми у кадровій роботі на всіх рівнях менеджменту 
персоналу, сприяє реальній оцінці ринкової вартості кадрового потенціалу 
підприємства. Це дозволяє прийняти ефективне управлінське рішення щодо 
проблемних аспектів в управлінні персоналом на підприємстві; оптимізувати 
витрати та підвищити ефективність управління персоналом підприємства. В 
подальших дослідженнях варто зосередити увагу на визначенні методичного 
забезпечення кожного етапу проведення кадрового аудиту та визначенні 
критеріїв його використання.   
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Основне завдання планування та управління витратами - це пошук шляхів 

їх зниження. В умовах сучасної економічної ситуації скорочення витрат 
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набуває життєво важливе значення і є одним з головних резервів підвищення 
ефективності діяльності підприємств та економіки в цілому. 

Традиційно найважливішим шляхом зниження витрат є економія всіх 
видів трудових і матеріальних ресурсів, споживаних у виробництві. 

Можна виділити такі напрямки зниження витрат [2, c.21: 
- пряме зниження витрат виробництва за рахунок пошуку внутрішніх 

резервів (наприклад,  скорочення управлінських витрат, зниження 
матеріальних витрат, підвищення продуктивності праці тощо); 

- відносне зниження витрат виробництва (головним чином у частині 
умовно-постійних витрат) за рахунок збільшення обсягів виробництва 
продукції -  на одиницю готової продукції витрачається менша кількість 
коштів. 
У структурі витрат на виробництво продукції матеріальні ресурси 

займають до 3/5 від загального обсягу. Тому важливим є економія цих ресурсів, 
раціональне їх використання. Першочерговим виступає застосування 
ресурсозберігаючих технологічних процесів, а також підвищення вимог щодо 
застосування вхідного контролю за якістю сировини і матеріалів, 
комплектуючих виробів і напівфабрикатів. 

Підвищення фондовіддачі – основного показника ефективності 
використання основних виробничих засобів – можливо лише при досягненні   
збільшення інтенсивності їх використання. 

На закордонних підприємствах прийнято розглядати наступні чинники 
зниження витрат на виробництво продукції: визначення і дотримання 
оптимального розміру  партії закупівлі матеріалів, оптимального розміру серії 
виробництва продукції, вирішення питання щодо самостійності виготовлення 
окремих компонентів або комплектуючих. 

Відомо, що чим більше партія сировини і матеріалів, що закуповуються, 
тим більше середньорічний запас і більше витрати, пов'язані зі складуванням 
(орендна плата за складські приміщення, втрати при тривалому зберіганні, 
втрати,  які пов'язані з інфляцією та ін.) Разом з тим придбання сировини і 
матеріалів великими партіями має переваги: знижуються витрати, пов'язані з 
розміщенням замовлення, із прийманням цих товарів, контролем за 
проходженням рахунків. Тобто виникає необхідність визначення оптимального 
обсягу сировини і матеріалів, які необхідно  закуповувати [3, c.59]. 

У структурі витрат на виробництво продукції на підприємствах 
розвинутих країн порівнянно високу частку займають витрати на оплату праці -  
приблизно 20-25 %, а на промислових підприємств України вони складають 13-
14%. Досягнення рівня розвинутих країн можливе у тому числі й при  зростанні 
продуктивності праці на підприємствах нашої країни [4, c.553]. 

На українських підприємствах внутрішньовиробничі резерви зростання 
продуктивності праці поділяються на резерви зниження трудомісткості, 
поліпшення використання робочого часу, економії матеріальних ресурсів.  
Внутрішньовиробничі резерви зростання продуктивності праці виявляються і 
реалізуються безпосередньо на підприємстві. До їх числа можна віднести [5, 
c.143]: 
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- зниження трудомісткості виготовлення продукції (технологічної, 
виробничої та повної); 

- поліпшення використання робочого часу (впровадження наукової 
організації праці, зміцнення трудової дисципліни, скорочення плинності кадрів, 
використання передового досвіду, поліпшення виробничої санітарії та охорони 
праці, ліквідація виробничого браку та інших виробничих витрат); 

- резерви поліпшення структури, підвищення компетентності кадрів і 
кращого використання робочої сили (механізація і більш ефективне 
використання праці допоміжних робітників, відносне вивільнення працівників, 
зниження питомої ваги адміністративно-управлінського персоналу, поліпшення 
психологічного клімату в трудовому колективі); 

- вдосконалення технологій і використовуваних технологічних процесів 
виробництва продукції; 

- раціоналізації організаційної структури, штатного розкладу, системи 
управління та посадових обов'язків; 

- підвищення кваліфікації виконавців на всіх рівнях і їх зацікавленості в 
результатах своєї праці, а також особистої відповідальності; 

- створення ефективної системи стимулювання співробітників, як 
морального, так і матеріального. 

Важливе значення для підвищення продуктивності праці має належна її 
організація:  підготовка робочого місця, повне його завантаження, застосування 
передових методів і прийомів праці [1, c.21]. 

За часом використання резерви зростання продуктивності праці  
поділяються на поточні та перспективні. Поточні резерви можуть бути 
реалізовані в найближчому періоді, вони, як правило, не вимагають значних 
одноразових витрат. До їх складу можна віднести ефективність використання 
обладнання, ліквідацію або скорочення браку, застосування найбільш 
раціональних і ефективних систем оплати праці, вдосконалення організації 
праці на підприємстві і його нормування. Перспективні резерви зростання 
продуктивності праці зазвичай потребують перебудови виробництва, 
впровадження нових технологій і т. д. Для цього необхідні додаткові капітальні 
вкладення і значні терміни здійснення робіт. 

Питання про зниження витрат важливе для кожного підприємства. Але  
не можливо застосовування ідентичних  типових методів зниження витрат для 
конкретного підприємства. Ефективні методи зниження витрат для кожного 
підприємства унікальні, оскільки у кожного - свої корпоративні цінності, цілі, 
стиль управління. 

У рамках методик управління виробничими витратами також значна 
увага приділяється особливостям обліку та формуванню управлінської 
інформації про витрати. Кожна система використовує в своїх цілях різні 
класифікації, тому важко надати єдину прийнятну для всіх підприємств 
методику. Однак наявність  системи управління витратами, в свою чергу, 
створює на підприємстві певний запас міцності і підвищує ефективність його 
функціонування, а отже, посилює його здатність до захисту своїх ринкових 
інтересів і можливість за інших рівних умов отримати більший прибуток. 
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Вибір конкретного методу зниження витрат залежить від конкретного 
типу підприємства. Але традиційно основним шляхом зниження витрат є 
економія всіх видів трудових і матеріальних витрат підприємства,  підвищення 
продуктивності праці.  
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МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМІВ І СПОСОБІВ 
РОЗШИРЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ 

 
Для сучасного етапу економічних відносин властиве посилення ролі 

міжнародних зв’язків, які здійснюють суттєвий вплив як на економіку України 
в цілому, так і на можливості розвитку кожного підприємства зокрема. 
Зростання конкуренції на внутрішньому ринку спонукає суб’єктів 
господарювання до пошуку нових ринків збуту. Основні методи для досягнення 
конкурентоспроможності підприємств вичерпують себе протягом певного 
періоду і для стійкого збереження  конкурентних позицій підприємствам 
необхідно постійно вдосконалювати, змінювати способи реалізації та 
розширювати ринки збуту. 

З даної теми було розглянуто роботи таких авторів як Котлер Ф., Кандиба 
А.М., Дідівський М.І., Корінько М.Д., Циганкова Т.М. що детально описують 
різні методи виходу на міжнародні ринки. Проте всіх їх можна віднести в групу 
так званих „класичних” методів, використання яких в сучасних умовах не може 
забезпечити повну реалізацію конкурентних переваг підприємств. Це спонукає 
до пошуку нових більш прогресивних методів виходу на міжнародний ринок, 
одним з яких є диверсифікація. 

Аналіз робіт вчених, які досліджують проблеми маркетингу, комерційної 
діяльності підприємства, привели до висновку про відсутність єдиного підходу 
щодо визначення категорії «збут». Результатом цих досліджень стала така 
класифікація точок зору на проблему трактування категорії «збут» із позиції 
маркетингу: 
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а) збут як процес продажу товару. Такий підхід асоціюється з 
безпосередніми стосунками продавця і покупця в момент здійснення ними 
угоди купівлі – продажу.  

Так, В.П. Хлусов стверджує, що «збут – це різноманітна діяльність, за 
допомогою якої продавець спілкується з покупцем» [1, с.96].  

б) збут як процес товароруху від виробника до покупця. Даний напрям 
визначення сутності збуту як однієї з категорій маркетингу представлено 
переважною більшістю вчених.  

Й.С. Завадський збутову діяльність визначає як «просування товарів від 
місця виробництва до місця споживання і збутові операції (складування, 
зберігання, доробку, розфасування, комплектування партії товарів, 
транспортування, тощо)» [2, с.195]. 

в) збут як сукупність маркетингових заходів та діяльності з продажу 
продукції. Такий підхід до визначення збуту наведений А.Кусом. Вчений 
розглядає збут не лише як діяльність із самого продажу, що має за мету 
реалізувати вироблену підприємством продукцію чи послугу та досягти 
певного прибутку, а й різноманітну підготовчу діяльність з вигідного 
формування та розвитку відносин підприємства з потенційними клієнтами, 
включаючи інформацію про ринки збуту [3, с.139].  

Управління збутом слід розглядати як інструмент для досягнення 
поставлених збутових цілей і стратегій, або, іншими словами, для досягнення 
завдань збутової політики. Збутові цілі і стратегії носять оперативний характер 
відносно маркетингових цілей і стратегій та формуються на рівні 
маркетингового інструментарію. У системі менеджменту підприємства збутові 
цілі належать щонайменше до категорії менеджменту середнього рівня і 
підпорядковуються стратегічним цілям організації. Управління збутом, 
реалізуючи збутові цілі і стратегії, формує нову площину діяльності відносно 
збутової політики як інструменту маркетинг-міксу [4, с. 57-59]. 

В наш час глобалізація та інтернаціоналізація світових економічних 
процесів підштовхує підприємства України до виходу на міжнародні ринки. 
Виходячи з цього особливий інтерес становлять основні проблеми збуту у 
зовнішньоекономічній діяльності підприємств, з якими воно стикається при 
виході на зовнішній ринок. Одним з першочергових завдань фірми при виході 
на зарубіжні ринки є формування збутової політики, що є необхідною умовою 
для досягнення успіху в умовах жорсткої міжнародної конкуренції. 

Аналіз збутової діяльності повинен здійснюватися на двох рівнях. На 
рівні відділу маркетингу збутова діяльність аналізується в рамках загальної 
оцінки поточного стану підприємства. Завдання полягає в тому, щоб на основі 
аналізу макро- і мікросередовища виявити можливості розширення збуту, 
визначити загрози, що виникають на цьому шляху, сильні і слабі сторони 
існуючої системи збуту. 

Аналізуючи ефективність діяльності власної служби збуту, необхідно 
звернути особливу увагу на рівень підготовки і мотивацію збутового апарату, 
впевнитися в тому, що система мотивації справедлива і допомагає 
підприємству одержувати потрібні результати, стимулюючи продаж більш 
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рентабельних виробів. Разом з маркетинговим аналізом мікро- та 
макросередовища це дає можливість розкрити весь комплекс проблем, 
обмежень і можливостей у сфері збуту. І навіть тоді, справи йдуть добре, 
виконуються заплановані обсяги продажу, то все ж за умов систематичного 
здійснення контролю знайдеться те, що можна хоч трохи поліпшити. 

Стратегія диверсифікації застосовується в тому випадку, коли організація 
знаходить привабливі для себе можливості поза традиційною сферою 
діяльності. В деяких випадках диверсифікація є необхідністю. Наприклад, коли 
ринок збуту, на якому діє організація, має тенденцію до скорочення, організація 
змушена освоювати нові види діяльності.  

Диверсифікація є такою концепцією, якій не можна дати однозначного 
визначення. Диверсифікація (від латин. Diversus – різний і facer – робити) – 
розширення асортименту, зміна виду продукції, що виробляє підприємство, 
фірма, освоєння нових видів виробництв з метою підвищення ефективності 
виробництва, отримання економічної вигоди, запобігання банкрутству [5, 
с.581].  

Отже, диверсифікація – це стратегія виходу організації на нові для неї 
сфери діяльності. 

Диверсифікація дає змогу підприємствам «триматися на плаву» при 
складній економічній кон’юнктурі за рахунок випуску широкого асортименту 
продукції і послуг: збитки від нерентабельних виробів(тимчасово, особливо по 
нових) перекриваються прибутком від інших видів продукції. 

Переваги методу диверсифікації: 
1. Налагоджений бізнес – не потрібно все починати «з нуля». Не 

витрачається час та фінанси на підбір персоналу, закупівлю техніки та 
впровадження виробництва. 

2. Бренд або торгова марка – може бути як перевагою так і недоліком, в 
залежності від репутації компанії. Репутація компанії позитивна, коли її 
діяльність є стабільною, надійною тощо. Якщо компанія отримала негативну 
репутацію, тобто продукція чи послуги, що пропонувались компанією не 
відповідали обіцяним результатам, в цьому випадку бренд або торгова марка є 
недоліком. 

3. Обмін технологіями та досвідом – при придбанні існуючої компанії є 
можливість дізнатись невідомі технології або секретні компоненти продукції.  

4. Конкурентоспроможність – отримання нових видів товарів, послуг. 
5. Зниження ризиків основної діяльності – розподіл ризиків на основні 

види діяльності та різні ринки збуту. 
Поряд з наявністю значної кількості переваг не позбавлений даний метод 

певних недоліків, зокрема: 
1. Невідомі наслідки – не має 100% гарантії, що новий бізнес буде 

прибутковим. 
2. Зменшення кількості обігових коштів – щойно придбаний бізнес 

потребує значних інвестицій на початку своєї діяльності. 
3. Бренд або торгова марка – якщо репутація компанії є негативною.  
4. Складність в управлінні великою кількістю персоналу. 
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Цей процес торкається насамперед переходу до нових технологій, ринків і 
галузей, до яких раніше підприємство не мало ніякого відношення; крім того, 
сама продукція (послуги) підприємства повинна бути також абсолютно новою, і 
завжди передбачаються нові фінансові інвестиції. Диверсифікація пов’язана із 
різноманітністю застосування продуктів, що випускаються компанією, і робить 
ефективним функціонування компанії в цілому, незалежною від життєвого 
циклу окремого продукту, вирішуючи не стільки завдання виживання компанії, 
скільки забезпечення стійкого поступального зростання. Якщо продукти 
компанії мають дуже вузьке застосування, то вона є спеціалізованою; якщо 
вони знаходять різноманітне застосування, то це – диверсифікована компанія. 

Усі причини застосування диверсифікації викликані одним – підвищити 
ефективність діяльності підприємства не лише на сьогодні та в найближчому 
майбутньому, але й на тривалу перспективу [20, с.136]. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ВМОТИВОВАНОСТІ ДО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Доцільність впровадження професійного навчання персоналу на 
підприємстві не викликає сумнівів. Це обумовлено розумінням швидкого 
старіння знань та вмінь, а також зміни вимог до них у зв’язку зі значними 
темпами науково-технічного прогресу та глобалізаційних перетворень, які 
докорінно трансформують бізнес-процеси. Тому організація професійного 
навчання стає однією із основних функцій управління персоналом. Однак, у той 
же час існую ряд перешкод в отриманні бажаного ефекту від навчання, за яким 
очікувані результати перекривали би витрати на його організацію та 
проведення. Головною причиною неможливості досягнення цього є в першу 
чергу низький рівень мотивації самих працівників до навчання, тобто 
відсутність розуміння його необхідності у майбутньому, а також незначний 
ступінь відповідності навчання існуючим потребам людини. Іншими слова 
працівник не зацікавлений у проходженні професійного навчання через 
відсутність сенсу або особової користі. У зв’язку з цим актуальним є 
дослідження сутності «рівня вмотивованості працівника до навчання», 
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показників, які його характеризують, методичних рекомендацій щодо його 
оцінки  та надання пропозицій щодо конкретних дій в залежності від даного 
рівня. 

Під рівнем вмотивованості працівника до навчання слід розуміти ступінь 
зацікавленості людини у формуванні та розвитку знань, вмінь та навичок з 
урахуванням розуміння нею доцільності використання їх у майбутньому та 
відповідності можливої користі від навчання певним очікуванням та 
пріоритетним потребам працівника. 

Було запропоновано виокремлення такої додаткової класифікаційної 
ознаки як «за рівнем мотивації до навчання», згідно з якою виділяються: 

1) методи немотивованого навчання; 
2) методи мотивованого навчання; 
3) самонавчання. 
Відповідно до даного розподілу можна зробити висновок, що доцільним 

також є виокремлення наступних рівнів вмотивованості до навчання: 
1) немотивоване (або слабомотивоване) навчання; 
2) мотивоване навчання; 
3) високомотивоване навчання. 
Визначити рівень вмотивованості до навчання доволі складно через 

неможливість підбору показників, які б мали однакову розмірність та однакову 
значимість при розрахунку даного рівня. У той же час на рівень вмотивованості 
мають вплив безліч факторів, які можна згрупувати наступним чином (рис. 1). 

Згідно з рис. 1, усі фактори, які впливають на рівень вмотивованості до 
навчання, можна умовно розділити на три групи: 

1) особистісні фактори; 
2) фінансово-економічні фактори; 
3) соціальні фактори; 
4) організаційно-правові фактори. 
Враховуючи вплив приведених факторів, рівень мотивації до навчання 

можна представити через суму показників, які характеризують дані фактори, за 
допомогою наступної формули: 

 , (1) 

де Кос – показник, який характеризує особисту складову; 
Кфін – показник, який характеризує фінансово-економічну складову; 
Ксоц – показник, який характеризує соціальну складову; 
Корг – показник, який характеризує організаційно-правову складову. 
wос, wфін, wсоц, wорг – вагові коефіцієнти відповідних показників Кос, Кфін, 

Ксоц, Корг, які розраховуються за допомогою методу експертних оцінок та 
відображають значимість кожного з цих показників у визначенні рівня 
вмотивованості до навчання працівника. 
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Наступним кроком є визначення можливих діапазонів значень 
показників, які характеризують особисту, фінансову, соціальну та 
організаційно-правову складові.  

Враховуючи визначений вище розподіл рівнів вмотивованого навчання 
логічним буде встановлення наступного діапазону самого показника рівня 
вмотивованості: 

 ,  (2) 
де відповідно РМ=0 відповідає абсолютно немотивованому навчанню, 

тоді як РМ=2 – навпаки найвищому рівню вмотивованого навчання 
(самонавчанню). 

У зв’язку з цим, показники, які складають рівень вмотивованості до 
навчання, також мають змінюватися в діапазоні від 0 до 2 (формула 3). 

,                                      (3) 
Коефіцієнт, який характеризує особисту складову, є комплексний та 

враховує вік працівника, рівень його освіти, досвід, усвідомлення цілей 
підприємства як власних тощо. Ці показники неможливо привести до єдиної 
систему координат, у зв’язку з цим для визначення його значення доцільно 
знову скористатися опитуванням безпосередньо у людини, яка має підлягати 
навчанню. Для цього працівнику необхідно у спеціально розробленій анкеті 
відповісти на питання, кожен з яких має максимальний бал 2. За результатами 
анкети знаходиться середньоарифметичне значення за всіма питаннями, яке 
також буде знаходитися в діапазоні від 0 до 2. 

За таким же принципом розраховуються інші три показники, які 
характеризують фінансово-економічну, соціальну та організаційно-правову 
складові. 

Таким чином, визначення рівня вмотивованості до навчання дає змогу 
оцінити зацікавленість людини в отримані нових знань та вмінь, розвитку 
необхідних компетентностей для досягнення як цілей підприємства, так і цілей 
даного працівника. 

Так, головною метою визначення рівня вмотивованості працівника до 
навчання є прийняття рішення щодо актуальності здійснення професійного 
навчання даного співробітника та вибору оптимального методу навчання для 
досягнення максимального результату. Однак, для прийняття такого рішення 
використання одного даного показника є недостатнім. Для розробки певних 
заходів доцільним є також врахування рівня компетентності працівника. 

Пропонується розподіл працівників на три групи за рівнем 
компетентності: 

1) некомпетентні; 
2) достатньо компетентний;  
3) компетентні. 
Таким чином, для надання певних рекомендацій щодо можливих дій 

стосовно реалізації професійного навчання персоналу на підприємстві  слід 
скористатися квадратною матрицею «Рівень вмотивованості до навчання – 
рівень компетентності». 
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В даній матриці враховано два критерії, які було описано вище (рівень 
вмотивованості до навчання окремого працівника та рівень його 
компетентності).  

Кожен з цих критеріїв розподілений на 3 діапазони, які характеризують 
того чи іншого працівника. В результаті цього сформовано 9 квадрантів, за 
кожним з яких сформовано рекомендації стосовно проведення професійного 
навчання персоналу підприємством. 

Таким чином, розроблена методика оцінки рівня вмотивованості до 
навчання персоналу, а також побудована квадратна матриця «рівень 
вмотивованості до навчання – рівень компетентності», дозволяє визначити 
працівників, здійснення професійного навчання яких дозволить підприємству 
досягти максимального результати та отримати позитивний ефект, а також 
надати практичні рекомендації щодо можливих дій стосовно працівників з 
різним рівнем вмотивованості та компетентності. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ 
 

Украина, как и многие другие страны, стоит перед серьёзными 
стратегическими экономическими вызовами. В последние годы стратегии 
экономического развития стран, прежде всего развитых западных стран, 
подтверждают необходимость совершенствования и развития  инновационной 
экономики и экономики знаний, как следующего высшего этапа развития. 
Главным фактором формирования данного типа экономики является 
человеческий капитал. Украина сильно отстаёт от передовых стран по многим 
ключевым показателям, что грозит замедлением темпов экономического 
развития и закреплением неэффективной модели экономического развития. 
Таким образом, данная проблема нуждается в своевременном решении. 

В значительной степени разрешить данную ситуацию может 
целенаправленная политика государства, ориентированная на увеличение 
инвестиций в человеческий капитал - в воспитание, образование, здоровье, 
науку, информационное обеспечение труда, в безопасность граждан и бизнеса, 
экономическую свободу, а также в культуру, искусство и другие составляющие 
[2, с. 56]. По Индексу развития человеческого капитала 2013 года (Human 
Capital Index 2013), который был опубликован аналитической группой 
Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина занимает 63 место (среди 
122 стран) [5]. Соответственно показатели образования, здравоохранения, 
трудоустройства, инфраструктуры и занятости значительно ниже, чем у многих 
других стран. Доказательства обозначенного тезиса можно обнаружить как в 
теоретической, так и в практической областях знаний. 
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Известный ученый-экономист Саймон Кузнец на первое место из 
факторов, определяющих удачное применение накопленного опыта передовых 
стран, поставил достаточность стартового накопленного человеческого 
капитала. Качество накопленного человеческого капитала необходимы для 
ускоренного осуществления институциональных реформ, трансформации 
государства, технологического обновления производств, а также рыночных 
преобразований экономики. Таким образом, главной доминантой стабильного 
роста душевого ВВП и экономики страны в целом является – высокий уровень 
человеческого капитала [4, с.80]. По мнению американского экономиста 
Денисона, экономический рост определяется не столько количеством 
затраченных факторов, сколько их качеством. На первое место было 
поставлено качество рабочей силы. Из анализа экономического роста США за 
1929-82 гг. Денисон сделал вывод, что определяющим фактором 
производительности труда является образование, являющееся важнейшей 
составляющей человеческого капитала [1]. Нобелевский лауреат по экономике, 
Т. Шульц, занимавшийся исследованиями в области человеческого капитала, 
рассчитал, что вклад образования в обеспечение экономического роста в 1929-
1956 годах в США в 17,9%. Таким образом, исследования многих учёных  
подтверждают ключевую роль инвестиций в человеческий капитал, в 
частности, в его образовательную и научную компоненту в достижении 
экономического роста. 

При выработке долгосрочных стратегий развития, развитые страны 
уделяют колоссальное внимание развитию человеческого капитала. Прежде 
всего, это относится к масштабным вложениям в НИОКР, которые отражаются 
в Рейтинге стран мира по уровню расходов на НИОКР (Research and 
Development Expenditure) [6]. Показатели данного рейтинга рассчитываются 
как общий объем государственных и частных расходов на НИОКР, 
выраженный в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). В 
соответствии с рейтингом, Украина занимает 36 место (среди 91) после таких 
стран как Сербия, Южная Африка и Тунис. Таким образом, Украина  тратит на 
НИОКР 0,86% от ВВП (1,5 млрд. долларов от 176,2 млрд. долларов ВВП)[7]. 
Для сравнения, США занимает 8 место в рейтинге стран по уровню расходов на 
НИОКР (2,9% от ВВП) и данный показатель составляет около 450 млрд. 
долларов от 15,8 трлн. долларов. Условием повышения качества национального 
человеческого капитала также является – индекс экономической свободы. По 
данным Индекса экономической свободы 2013 года, Украина занимает 161 
позицию (на 0,2 показателя меньше, чем в 2012 году), что говорит о 
несвободной экономике страны [8].  

Для достижения международной конкурентоспособности и высоких 
темпов экономического роста в ближайшие годы в Украине необходимо 
осуществить ряд шагов в области инвестиций, прежде всего, в научную 
составляющую человеческого капитала. В данный период времени 
фундаментальные исследования в области химии, биологии, генетики не имеют 
ярко выраженного и понятного результата, и возникают проблемы с 
финансированием со стороны частного сектора. Поэтому правительству 
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необходимо повышать государственные инвестиции в эти сферы. Государство 
должно создать такие условия, когда любой учёный, исследователь или просто 
человек, у которого есть идеи, - могут заниматься фундаментальными 
исследованиями без помощи частного сектора. Финансирование на себя должно 
брать именно государство, понимая важность этой области. Мнение некоторых 
экономистов о том, что в западных странах (в частности, в США) 
фундаментальная наука финансируется в большей степени частным сектором, 
не находит подтверждения: так, например, в 2009 году правительство Б. Обамы 
увеличило расходы на фундаментальные исследования на 18,3 миллиарда 
долларов [3]. Государство должно стимулировать развитие инновационной 
экономики и инновационной системы: совершенствовать законодательную 
базу, создавать центры трансфера технологий, технопарки, инновационные 
центры, кластеры, а также венчурный бизнес. Помимо этого должна быть 
поддержка инновационной промышленности, реализующей новшества.  
Усиливая внимание к инновационным отраслям, к науке и фундаментальным 
исследованиям, параллельно должна идти серьёзная работа по 
усовершенствованию защиты интеллектуальных прав. Необходимо 
формировать культуру инноваций и науки и повышать престиж последней. 

Осуществив данные шаги, Украина сможет сократить колоссальное 
отставание от развитых стран и получить экономическое преимущество в 
будущем. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ 
 

 В економічній науці останніх десятиріч одним з надзвичайно 
вагомих досягнень стало створення людського капіталу. З середини ХХ ст. 
відбувається перехід економічно розвинених країн від індустріальної до 
постіндустріальної стадії розвитку. 
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Еволюція економічних формацій на кожному з етапів формування 
продуктивних сил, виробничих і суспільних відносин логічно піднімає питання 
пошуку ключових рушіїв, механізму господарської та соціально-економічної 
взаємодії. Еволюція суспільних формацій супроводжувалась розробкою 
економічних теорій та концепцій, проте набуває поширення використання 
таких понять, як робоча сила, трудові та людські ресурси, трудовий і людський 
потенціал, персонал, людський капітал. 

Перераховані поняття близькі за суттю, інтерпретують схожі напрями та 
області економічних досліджень і в кінцевому результаті через зміну дослідних 
пріоритетів еволюціонують в людський капітал з наданням останньому власних 
ознак, інтерпретацій, інструментів аналізу, механізмів управління та 
регулювання. 

Виникнення і значне поширення в економічній науці альтернативних та 
інших концепцій людського капіталу викликане існуючими реаліями ринкової 
економіки, які останніми роками стають усе помітнішими і в нашій країні.   

 Серед учених поки що не склалося єдиної думки про внутрішній зміст 
людського капіталу. Щодо цього є дві основні позиції. Згідно з першою, що 
бере свій початок з класичної політекономії, капіталом є не лише знання і 
здібності людини, а й вона сама як фізична істота. Доцільно вважати 
правильною іншу позицію, згідно з якою людина, як жива істота, не є 
капіталом, оскільки на ринку продається не вона сама, а лише послуги її праці. 

Теорія людського капіталу виникла на основі попереднього розвитку 
економічної науки. В історії економічної науки не одне століття обговорюється 
питання особливої долі людини в процесі розвитку суспільства. На думку 
багатьох науковців капітал – це сукупність засобів виробництва, які мають 
здатність приносити дохід своєму власнику. Різниця у визначенні категорії 
«капітал» між класиками буржуазної політичної економії та сучасними 
західними економістами полягає у тому, що останні значно розширили діапазон 
запасів, видів нагромаджених матеріальних благ, що можуть бути залученими 
до виробничого процесу з метою отримання прибутку.  

Дослідження людського капіталу, який є стійким економічним явищем, 
розпочалося в 60-х роках ХХ ст. Це питання багатогранне, актуальне й займає 
одне з головних місць у вітчизняній науці. Кожен етап у дослідженні людського 
капіталу супроводжується новими, часто суперечливими пропозиціями щодо 
трактування базових понять та положень, засад, підходів і засобів управління. 

До перших основоположників і дослідників можна віднести таких як: Г. 
Беккер, Дж. Кларк, Т. Шульц та ін. Серед українських науковців, які 
досліджували сутність, необхідність, результативність інвестування в людський 
капітал та зробили вагомий внесок у сучасну теорію розвитку людського 
капіталу є О. Грішнова, Л. Шевчук, Б. Генкін, І. Петрова, М. Ніколайчук та ін. 

Найбільш уживаним трактуванням людського капіталу (Human Capital) є 
виробничі знання, уміння і професійна підготовка, якими володіє окрема 
людина. Йдеться про вартість, що створюється в результаті затрат на навчання, 
освіту, зміцнення здоров’я [3, с. 21]. Хоча на певних етапах еволюції 
економічної думки існували й інші підходи. Наприклад, Дж. Кларк капітал 
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ототожнював з самою людиною, а вдосконалення вмінь, отримання освіти та 
навичок – з нагромадженням капіталу [4, с. 41]. І. Фішер разом з Л. Вальсаром у 
ході дослідження проблеми визначив заробітну плату як відсоток на людський 
капітал, що може нагромаджуватися подібно до фізичного капіталу [5, с. 38] 
(табл. 1).                                                                                                          

                                                                                                              Таблиця 1 
Трактування основних понять і категорій оцінки та управління людським 

капіталом 
Визначення 

Дж. Кларк [3, с. 21] 
1. Людський капітал – людина. Нагромадження людського капіталу – вдосконалення вмінь, 
отримання освіти та навичок 

Г. Беккер [10, с. 86] 
2. Людський капітал – виробничі знання, уміння і професійна підготовка, які має особа. 
Вартість, яка утворюється в результаті витрат на навчання, освіту, здоров’я 

Т. Шульц [11, с. 28] 
3. Людський капітал – сукупність знань, вмінь, навичок, що використовуються для 
задоволення всебічних потреб людини і суспільства в цілому 

О. Грішнова [2, с. 17] 
4. Людський капітал – сукупність сформованих і розвинутих внаслідок інвестицій 
продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій поведінки індивідів, що перебувають  
у їх власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню 
продуктивності праці і впливають завдяки цьому на зростання доходів свого власника і 
національного доходу 
5. Людський фактор – спектр рис особи: індивідуальних і колективних, біологічних і 
суспільних, але лише в аспекті економічної ефективності відтворювальних процесів 

Л. Шевчук [8, с. 14; 9, с. 17] 
6. Людський капітал – капітальні ресурси суспільства, вкладені у людей, людину, чи як 
можливість людини брати участь у виробництві, творити, будувати, створювати цінності 
7. Людський потенціал – стратегічна складова людських ресурсів підприємства, оскільки 
він створює потенційні можливості розвиватися й адаптуватися до ринкових 

Б. Генкін [1, с. 124] 
8. Робоча сила – здатність людини до праці, тобто сукупність її фізичних та інтелектуальних 
здібностей, які можуть бути використані у виробництві. Загальна кількість осіб 
працездатного віку від 16 років і до прийнятого в країні пенсійного віку, працюючих чи 
безробітних 
9. Трудовий потенціал – частина потенціалу людини, яка формується на основі природних 
даних (здібностей), освіти, виховання, життєвого досвіду 

І. Петрова [7, с. 219] 
10. Людський капітал – це сформований або розвинений у результаті інвестицій і 
накопичений людьми (людиною) певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, 
мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері суспільного 
виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання 
доходів (заробітків) його власника 

М. Ніколайчук [6, с. 8] 
11. Людський капітал – економічна категорія – актив, що конвертує набутий людський 
потенціал у вигоди та комерційні ефекти діяльності суб’єктів господарювання, соціально-
економічні ефекти – для держави та статусні і матеріальні ефекти – для носіїв людського 
потенціалу 
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Тематика дослідження людського капіталу набула в останні десятиліття 
великої актуальності, тому логічно, що перелік поданих визначень та підходів 
до його трактування можна продовжити. Але очевидно, що наведені та інші 
існуючі підходи за всіх отриманих переваг дослідження поставленої проблеми 
не гарантує ефективного управління людським капіталом. 

Поява теорії людського капіталу відобразила роль нематеріального 
нагромадження в розвитку людства, що зростала протягом останніх років. Під 
людським капіталом слід розуміти сукупність продуктивних здібностей, 
особистих рис характеру та мотивацій людини, що були сформовані й 
розвинуті внаслідок певних інвестицій, перебувають в особистій власності 
індивіда, використовуються ним в економічній діяльності та мають здатність 
впливати на збільшення власних заробітків, доходів фірм і збільшення 
національного доходу.  

Підсумовуючи різні підходи до дослідження і визначення категорії 
людський капітал, можна дати таку його дефініцію: людський капітал – це 
економічна категорія, яка характеризує сукупність сформованих і розвинених 
внаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистісних рис і мотивацій 
індивідів, що перебувають у їхній власності, використовуються в економічній 
діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому 
впливають на зростання доходів свого власника та національного доходу. 

Таким чином, людський капітал – це категорія, що на сучасному етапі 
найповніше відображає наукові погляди на роль і місце людини в економічній 
системі суспільства, має посісти належне місце у вітчизняній економічній 
літературі. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ - ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 

 У ринковій економіці проблема якості є найважливішим фактором 
підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість 
є завданням номер один в умовах ринкової економіки, де відбулися справжні 
революції в цій області. Саме з допомогою сучасних методів менеджменту 
якості передові закордонні фірми домоглися лідируючих позицій на різних 
ринках. Українські підприємства поки ще мають відставання в області 
застосування сучасних методів менеджменту якості. Підвищення якості 
неможливо без зміни відносини до якості на всіх рівнях. Заклики до 
підвищення якості не можуть бути реалізовані, якщо керівники різних рівнів не 
стануть відноситися до якості як стилю життя.  

За результатами досліджень встановлено, що дієвим засобом подолання 
наявної економічної кризи та забезпечення національного відродження країни 
виступає вдосконалення структурно-функціональної системи управління 
процесами підвищення якості. Великий внесок у розробку теорії управління 
якістю внесли закордонні і вітчизняні вчені В. Віткін, Г. Воронін, А. Глічев, П. 
Калита, Ю. Койфман, Д. Коршунов, В. Лемінг, В. Павлов, В. Танигін, М. 
Шаповал та ін. Проте проведені дослідження потребують подальшого 
визначення поняття якості, реформування корпоративної культури на 
принципах загального менеджменту якості та вдосконалення системного 
підходу до управління якістю продукції. 

Метою дослідження є розгляд та узагальнення кращої зарубіжної та 
вітчизняної практики управління якістю та виробництвом шляхом розробки, 
впровадження та вдосконалення систем управління якістю на підприємстві. 

Якість – комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін 
діяльності: розробки стратегії, організації виробництва, маркетингу і 
найважливішої складової всієї системи якості є якість продукції. У сучасній 
літературі і практиці існують різні трактування поняття якість. Міжнародна 
організація по стандартизації визначає якість як сукупність властивостей і 
характеристик  продукції чи послуги, що додають їм здатність задовольняти 
обумовлені чи передбачувані потреби [1]. Вимоги до якості на міжнародному 
рівні визначені стандартами ISO серії 9000. Якість – категорія всеохоплююча 
[2, с.52]. 
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Говорячи про проблему якості, варто відзначити, що за цим поняттям 
завжди стоїть споживач. Саме він вибирає найкращі властивості. Якість у 
виробника і споживача – поняття взаємозалежні. Виробник повинен виявляти 
турботу про якість на протязі усього періоду споживання продукту. Крім того, 
він повинен забезпечити необхідне після продажне обслуговування. Особливо 
це важливо для товарів, що відрізняються складністю експлуатації, програмних 
продуктів.  

У командно-адміністративній економіці якість трактується з позиції 
виробника. У ринковій економіці якість розглядається з позиції споживача. 
Якість виробу може виявлятися в процесі споживання. Поняття якості продукту 
з позицій його відповідності вимогам споживача склалося саме в умовах 
ринкової економіки. Якість продукції не з'являється сама – нею потрібно 
управляти [3, с.59]. 

Управління якістю неминуче оперує поняттями: система, середовище, 
мета, програма та ін. Розрізняють керуючу і керовану системи. Керована 
система представлені різними рівнями керування організацією (фірмою й ін. 
структурами). Керуюча система створює і забезпечує менеджмент якості.  

Багато з  підприємств до цих пір вважають: це їхня справа, яким чином 
вони забезпечують якість. Але так відбувається до тих пір, поки не з'являються 
конкуренти. І тоді однієї декларації про здатність стабільно забезпечувати 
гарну якість своєї продукції стає недостатньо. Потенційні замовники хочуть 
мати незалежне й об'єктивне підтвердження такої здатності, чим, починаючи з 
кінця 80-х років, у всьому світі є сертифікація системи менеджменту якості на 
відповідність спеціальним нормам, що містять мінімальні вимоги до таких 
систем. Підвищення якості – завдання довгострокове і безперервне. Економічні 
перетворення, необхідність інтеграції національного господарського комплексу 
у світову систему, торгівельні інтереси, вимоги екології та безпеки потребують 
принципово нового ставлення до якості [4, с.43]. 

Змінити таке положення в Україні й інших країнах СНД можна, якщо 
змінити зі сторони керівників підприємств методи керівництва діяльністю в 
області якості, обумовлені розвитком у цих країнах повноцінних ринкових 
відносин. Суттєве значення при цьому буде мати і та промислова політика, яку 
приймуть для себе в якості стратегії розвитку уряди цих країн. 

Фірма, у тім числі і українська, може стати якісною лише в результаті 
радикального реформування своєї корпоративної культури на принципах 
загального менеджменту якості - TQM. 

Зазначимо, що системний підхід до управління якістю продукції почав 
здійснюватись ще з 1955 року, коли на машинобудівних підприємствах 
Саратова було розроблено і впроваджено низку заходів щодо забезпечення 
якості продукції у виробництві, які надалі отримали назву «Система 
бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення» або 
Саратовська система «БВП». Вона була першою системою забезпечення якості 
виробів, керованими параметрами яких стали показники якості праці — 
відсоток здачі продукції з першого пред'явлення. 
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Однак багаторічний досвід застосування системи «БВП» показав, що вона 
далеко не універсальна. Управління якістю продукції за допомогою лише 
одного показника не завжди є ефективним. 

Розв'язувати проблему поліпшення якості продукції стає все більш 
складно — необхідний комплексний, системний підхід, який можна здійснити 
лише на основі посилення ролі стандартизації в підвищенні якості технічних 
пристроїв. 

Підприємства розвинутих країн уже багато років впроваджують і 
вдосконалюють системи загального управління якістю. Ці системи, відомі під 
назвою TQM (Total Quality Management), націлені на постійне поліпшення 
якості продукції та підвищення кваліфікації всього персоналу підприємства. З 
цього приводу В. Окрепілов зазначає: «Загальне управління якістю — 
концепція, що передбачає всебічне, цілеспрямоване та добре скоординоване 
застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності від 
досліджень і розробок до післяпродажного обслуговування за участю 
керівництва й службовців усіх рівнів та при раціональному використанні 
технічних можливостей» [5, с.101]. 

На думку Н. Окрошко, до основних принципів системи TQM можна 
віднести такі [6, с.84]: 

− мета роботи — нуль дефектів; 
− правило роботи — запобігання дефектам, а не їх усунення; 
− розвинута система самоконтролю;  
− всі виробничі відносини між персоналом будуються як відносини між 

споживачами та постачальниками; 
− постійне навчання персоналу. 
У межах TQM управління якістю тісно пов'язане з управлінням іншими 

аспектами діяльності підприємства — фінансами, ресурсами, роботою з 
охорони навколишнього середовища персоналом. 

Підприємствам України, які вирішили впроваджувати системи 
управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000 і концепції 
TQM, можна запропонувати такий критерій визначення результатів, досягнутих 
у процесі постійного поліпшення якості [7, с.84] - відданість керівництва 
культурі якості. За словами видатного американського фахівця з питань 
управління якістю Дж. Харрінгтона, процес поліпшення роботи 
«розпочинається з керівництва вищої ланки, прогресує залежно від його 
зацікавленості та швидко припиняється після втрати до нього інтересу з боку 
керівників» [8, с.84]. 

В умовах переходу до ринкових відносин завдання підприємницьких 
структур полягає в подальшому розвитку управління якістю з використанням 
нагромадженого вітчизняного і світового досвіду. Вирішальними напрямами 
такого розвитку мають стати: орієнтація на задоволення вимог споживачів; 
відповідальність за якість керівників вищої ланки; здійснення ретельних 
маркетингових досліджень, організація обліку та аналізу витрат на якість, 
покладання відповідальності за якість продукції на конкретних виконавців; 
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стеження за матеріалами і комплектуючими виробами протягом всього процесу 
виробництва; постійне навчання персоналу; використання широкого арсеналу 
методів TQM.  
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РАСЧЕТ ИННОВАЦИОННЫГО ЗАПАСА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 

В современных условиях развитие предприятий становится более 
зависимым от эффективного использования нововведений. Именно эти 
инновационные внедрения способствуют экономичному росту и повышению 
конкурентоспособности предприятий. При всем этом нужно эффективно 
использовать инновационный потенциал.  

Инновационный потенциал это совокупность ресурсов и условий 
деятельности предприятия, которые формируют готовность к инновационной 
деятельности. Потенциал предприятия – это главный критерий его 
существования. Если идет  развитие потенциала – также развивается 
организация и ее подразделения, а также все элементы системы. В свою 
очередь инновационный потенциал зависит от инновационного запаса. 

Инновационный запас представляет собой определенный период времени 
или диапазон параметров, в течение которого инновация имеет активную 
жизненную силу и приносит производителю и/или продавцу прибыль или 
другую реальную выгоду. 

Инновационный запас – диапазон параметров, который обеспечивает 
необходимую эффективность. За пределами диапазона не эффективно 
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изготавливать насосы, так как их энергоэффективность при этом довольно 
низкая. 

Важным показателем эффективного функционирования и развития 
предприятия является количество инноваций с учетом уровня их новизны, 
который измеряется по полученной информации о новой продукции, с которой 
предприятие выходит на рынок. 

Оценку инновационной деятельности предприятия можно осуществлять, 
используя такие показатели, как внедрение новых технологических процессов, 
автоматизация производства и освоение новых видов продукции. Однако 
использование количества инноваций как показателя, характеризующего 
инновационную деятельность предприятия, затруднено в связи с 
невозможностью его расчета. 

Необходимость в надежном и простом насосном оборудовании для 
перекачки как чистых, так и гидросмесей возникает в целом ряде отраслей 
промышленности: нефтедобывающей и перерабатывающей, химической, 
пищевой, биотехнологии, медицине, энергетике и др. 

В современных гидравлических системах наиболее используемым 
является насосное оборудование гидродинамического принципа действия, 
рабочий процесс которого является недостаточно изученным даже при работе 
на чистых (без примесей) жидкостях. 

Относительно перекачки газожидкостных смесей, то знания о работе 
насосного оборудования в данных условиях практически отсутствует 

На практике довольно часто встречаются случаи, когда работа 
динамического насоса проходит в условиях перекачки газожидкостных смесей, 
влияющим на эффективность работы такого насоса, в основном, в сторону 
ухудшения. 

Снижение эффективности работы приводит, в свою очередь, к 
значительному увеличению расходов эксплуатирующей организации. Так что 
изучение рабочего процесса динамических насосов на газожидкостной смеси 
является важной и актуальной задачей. 

Особый интерес представляют исследования центробежных насосов на 
газожидкостных смесях. Работа в данном направлении проводятся много лет, 
но вопрос остается нерешенным. По мнению автора, одним из главных 
направлений исследований в рамках данной темы является выявление 
инновационного запаса, как рыночного товара. 

Для того чтобы проанализировать перспективы развития технической 
системы, спланировать на определенный период выпуск или приобретение 
продукции, а также для планирования качества самой инновации и анализа в 
будущем информации о том, на какой стадии инновационного запаса находится 
инновация и каковы ее перспективы на будущее, необходимо осуществлять 
проектирование инновационных свойств. 

Каждое предприятие имеет три инновационных свойств: научно-
техническая новизна, производственная применимость, коммерческая 
реализуемость. Коммерческий аспект определяет инновацию как 
экономическую необходимость, осознанную через потребности рынка.  
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По данным американских исследователей (Хим и др.) установлено, что из 
каждых 5-ти новых моделей технических систем, которые находятся на рынке 
без достаточного исследования их инновационных свойств, только одна из пяти 
приносит предприятию прибыль, т.е. отсутствие таких исследований 
представляет большой риск для «молодых» предприятий. 

Нужно отметить, что многие работы, которые касаются перекачки 
газожидкостных смесей, направлено на исследование актуальных для всех 
лопастных насосов случаев потери роботоспособности (срыва параметров), 
возникает вследствие перекачки газожидкостных смесей. 

В то же время мало исследуемым остается факт роста параметров 
лопастных машин на начальной стадии газонасыщения перекачиваемой 
жидкости. При этом известно, что интенсивность роста параметров 
центробежных насосов увеличивается с уменьшением количества лопастей 
рабочего колеса. 

По результатам наших предыдущих исследований установлено, что 
инновационная способность центробежных насосов для перекачки 
газожидкостных смесей имеют насосы с малой количество лопастей (1-3 
лопасти), а с дальнейшим увеличением количества лопастей ( в наших опытах 
до 7) закономерность уменьшает инновационную способность таких насосов. 

 
Нараєвський С. В. 

НТУ «Київський політехнічний інститут» 
 

ВПЛИВ МІСЦЕВОЇ СКЛАДОВОЇ НА РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ УРАЇНИ 

 
Історія окремих підприємства, які працюють сьогодні в галузі сонячної 

енергетики в Україні нараховує десятки років. Першим в Україні виробником 
готових сонячних панелей є ПАТ «Квазар». Тривалий час переважна більшість 
продукції підприємства (97-99 %) відправлялась на експорт через відсутність 
попиту на вітчизняному ринку. В Україні сонячні панелі використовувались 
переважно в дослідницьких цілях. Розвиток сонячної енергетики, як і більшості 
інших напрямів альтернативної енергетики, в промислових масштабах в 
Україні розпочався з прийняття Верховною Радою України у 2009 р. Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення 
«зеленого» тарифу». Зміни було внесено до двох законів: Закону України «Про 
електроенергетику» та Закону України «Про альтернативні джерела енергії» 
[1]. 

Прийняття відповідних законодавчих змін та затвердження одних з 
найвищих «зелених» тарифів серед європейських країн призвело до 
динамічного розвитку сонячної енергетики в подальші роки: 2010 р. введено в 
експлуатацію об’єктів сонячної енергетики загальною потужністю 8,1 МВт, 
2011 р. – 187,5 МВт, 2012 р. – 317,8 МВт, за першу половину 2013 р. – 494 МВт 
[2]. За підсумками 2013 р. загальна встановлена потужність об’єктів сонячної 
енергетики в Україні становила 778,3 МВт [3]. 
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З другої половини 2013 р. відбулося значне згортання робіт з подальшого 
введення об’єктів сонячної енергетики в Україні. Така ситуація пов’язана з 
черговими змінами українського законодавства, які передбачають збільшення 
частки місцевої складової до 30 % загальної вартості введення в дію об’єкту 
альтернативної енергетики з 1 липня 2013 р. та до 50 % з 1 липня 2014 р. [4]. 
Більшість компаній, що працюють у галузі сонячної енергетики в Україні 
намагались завершити будівництво своїх станцій до 1 липня 2013 р., що дало 
можливість забезпечити рекордні показники першої половини 2013 р. та спад 
чи навіть зупинку у введенні нових потужностей у другій половині 2013 р. 

Першим і на сьогодні єдиним підприємством в Україні, яке самостійно 
може виконати умови 30 % місцевої складової є компанія «Activ Solar». 
Завдяки виробництву полікремнію на власному підприємстві, ПАТ «Завод 
напівпровідників» (м. Запоріжжя), компанія «Activ Solar» будує власні сонячні 
електростанції використовуючи китайські сонячні панелі на основі полікремнію 
українського виробництва, досягши таким чином локалізації виробництва в 
Україні на рівні 32 %. Загальний обсяг встановлених потужностей на сонячних 
електричних станціях (СЕС) компанії «Activ Solar» за підсумками 2013 р. 
становив 544,69 МВт, що складає 70 % від загальних обсягів введених 
потужностей (778,3 МВт) в Україні і робить її беззаперечним лідером 
вітчизняної сонячної енергетики [3; 5]. Також, компанія є помітною і на 
загальносвітовому ринку сонячної енергетики. До 50 найбільших сонячних 
електростанцій світу входять чотири українські сонячні електричні станції 
побудовані компанією «Activ Solar», а на момент введення в дію (2012 р.) СЕС 
Перово (АР Крим) була найпотужнішою у світі (105,56 МВт) [6]. 

Інші учасники ринку сонячної енергетики України для виконання умов 
про місцеву складову змушені кооперуватися. На сьогодні єдиним прикладом 
такої кооперації є спільна робота київських підприємств, АТ «Піллар» 
(виробництво кремнієвих пластин) та ПАТ «Квазар» (виробництво сонячних 
елементів та складання готових сонячних панелей). Перше із зазначених 
підприємств, АТ «Піллар», є одним зі світових лідерів та найбільшим 
підприємством у Східній Європі, що спеціалізується на виробництві моно та 
мультикристалічних кремнієвих пластин для сонячних елементів. Річна 
виробнича потужність підприємства становить 145 МВт кремнієвих пластин 
для сонячних батарей. Друге підприємство, ПАТ «Квазар» є єдиним 
українським підприємством, що виробляє готові сонячні перетворювачі. 
Спільна робота цих підприємств дозволяє їм досягти локалізації виробництва 
на рівні 36 % [3; 7; 8]. Завдяки цьому тандему в жовтні 2013 р. в м. Севастополь 
розпочалось будівництво СЕС потужністю 3,2 МВт з урахуванням змін в 
українському законодавстві [3]. 

Окрім зазначених підприємств виробництвом кремнієвих пластин в 
Україні займаються ТОВ «Пролог Семікор» (м. Київ) та ТОВ «Силікон» (м. 
Світловодськ, Кіровоградська обл.), а складанням готових фотоелектричних 
модулів американська компанія «Progeny Solar» (м. Миколаїв, Львівська обл.) 
[3; 9]. 
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В питанні про місцеву складову розглядаються два можливих варіанти 
змін законодавства: фіксація 30 % місцевої складової на тривалий час, 
зниження місцевої складової до 25 % (пропозиція Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України) [3]. 

Підприємства, які працюють в галузі сонячної енергетики в Україні, 
охоплюють весь цикл виробництва фотоелектричних модулів [3; 10]: 

- виробництво полікремнію (ПАТ «Завод напівпровідників» (м. Запоріжжя) 
компанії «Activ Solar»), становить 17,5 – 23 % загальної вартості 
фотоелектричного модуля; 

- виробництво кремнієвих пластин (АТ «Піллар» (м. Київ), ТОВ «Пролог 
Семікор» (м. Київ) та ТОВ «Силікон» (м. Світловодськ, Кіровоградська 
обл.)), 27,6 – 28,2 % загальної вартості; 

- виробництво сонячних елементів (ПАТ «Квазар» (м. Київ)), 20,7 – 22,3 % 
загальної вартості; 

- складання фотоелектричних модулів ((ПАТ «Квазар» (м. Київ), «Progeny 
Solar» (м. Миколаїв, Львівська обл.)), 31 – 32 % загальної вартості. 
Відповідно, при поглибленні кооперації, вони могли б виконати умови 

місцевої складової не лише на рівні 30 %, а й 50 % також. Так, керівники ПАТ 
«Квазар» в інтерв’ю Інтернет-виданню «Українська правда» висловили своє 
схвалення переходу до 30 % місцевої складової, що має забезпечити 
підприємство додатковими замовленнями [11]. 

Зниження вимог по місцевій складовій з 30 % до 25 %, навпаки, буде 
кроком у зворотному напрямі. Це може призвести до переносу в Україну 
виробництв зі складання фотоелектричних модулів з дешевих китайських 
компонентів (субсидуються китайським урядом), що підтверджує приклад 
американської компанії «Progeny Solar». Такі виробництва відносяться до 
складальних. Їх навряд чи можна назвати високотехнологічними, але вони 
можуть спричинити значні труднощі з реалізацією продукції для існуючих 
українських виробників кремнієвих пластин і негативно позначитись на ринку 
сонячної енергетики України в цілому. 
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ІНФOРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

У сучасних умовах господарювання керівнику підприємства доводиться 
приймати рішення в умовах невизначеності та ризику, що змушує його 
постійно тримати під контролем різні аспекти діяльності підприємства. Ця 
діяльність відображена у великій кількості документів, які містять різнорідну 
інформацію. Відповідно відсутність достовірних даних може призвести до 
неправильного управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних збитків для 
всього підприємства. Система управління не може функціонувати без 
достовірної, оперативної, релевантної інформації та її аналітичного 
опрацювання, що складає систему інформаційного забезпечення менеджменту 
підприємства. Створена інформаційна система відіграє важливу роль у 
функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію 
різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 

Проблемам адаптації міжнародного досвіду управління та формування 
вітчизняної школи управління в цілому й управління інформаційними 
системами в умовах недостатньої інформації для прийняття рішень зокрема, 
присвятили свої роботи такі зарубіжні науковці: Андрієнко В. М., Бланк І. О., 
Булєєв І. П., Герасимчук В. Г., Гейць В. М., Клебанова Т. С., Ковальчук К. Ф., 
Корольков І. І., Наконечний С. І., Пушкарь О. І., Ситник В. Ф., Шарапов О. Д., 
Чумаченко М. Г., Ястремський О. І. та інші [3, c. 65]. 

Водночас багато питань все ще залишаються нерозкритими і потребують 
поглибленого розроблення теоретичних і методологічних аспектів щодо 
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інформаційного забезпечення менеджменту підприємства, передовсім 
поліпшення забезпечення керівників і спеціалістів необхідною інформацією. 

Метою даної статті є обґрунтування теоретичних положень та розробка 
практичних рекомендацій щодо необхідності запровадження інформаційних 
систем і технологій у системі управління підприємством, визначення основних 
етапів впровадження інформаційних систем на вітчизняних підприємствах. 

Сутність інформаційного забезпечення управлінської діяльності 
формується за рахунок сукупності інформаційних ресурсів, які сприяють 
ефективному проведенню процесу управління, зокрема розробленню та 
реалізації управлінських рішень. Інформаційне забезпечення – це якісне 
інформаційне обслуговування управлінського персоналу підприємства шляхом 
створення динамічної системи збору даних, їх обробки, зберігання та 
перетворення на достовірну, своєчасну, точну, актуальну інформацію для 
ефективного ведення процесу управління та прийняття відповідних 
управлінських рішень. 

Причини, що спонукають організації впроваджувати інформаційні 
системи, з одного боку, зумовлюються прагненням збільшити продуктивність 
повсякденних робіт чи уникнути їх повторного проведення, а з іншого боку – 
бажанням підвищити ефективність управління діяльністю підприємства, 
приймаючи оптимальні та раціональні управлінські рішення [1, c. 132].  

Основне завдання інформаційної системи управління полягає у 
підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів головним цілям організації. Для 
цього необхідно скоординувати процеси, пов’язані з діяльністю організації, так, 
щоб вони максимально забезпечували виконання поставлених завдань в 
єдиному інформаційному полі. Тільки тоді інформаційна озброєність 
організації починає безпосередньо впливати на ефективність її діяльності. 

Для сучасних умов характерне застосування високоефективних 
внутрішньофірмових систем інформації, що ґрунтуються на використанні 
найновіших інформаційних технологій, зокрема єдиної локальної комп’ютерної 
мережі. Управлінська внутрішня інформаційна система – це сукупність 
інформаційних процесів для задоволення потреб в інформації на різних рівнях 
прийняття рішень. Інформаційна система містить компоненти обробки 
інформації, внутрішні й зовнішні канали передачі. 

Ефективність використання інформаційних систем підвищує наскрізна 
структура і сумісність інформаційних систем, які усувають дублювання і 
забезпечують багаторазове використання інформації, встановлюють визначені 
інтеграційні зв’язки, обмежують кількість показників, зменшують обсяг 
інформаційних потоків, підвищують рівень використання інформації.  

Сучасна інформаційна система в заданій сфері діяльності дає змогу 
забезпечити вирішення таких завдань: 

1) прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точну 
інформацію про хід управлінського процесу в просторі та часі); 

2) ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне 
поширення різноманітних повідомлень; 
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3) виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів всіх ланок 
на такі високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за 
рахунок зменшення часу на малопродуктивну діяльність; 

4) використання якісно кращої технології системного аналізу та 
проектування оперативного управління на нижній та середніх ланках 
управління. 

Процес впровадження на підприємстві системи інформаційного 
забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій є досить складним і 
важливим етапом процесу стратегічного управління підприємством і потребує 
системного підходу з боку керівництва підприємства. Технологія впровадження 
інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах відповідно має 
значні відмінності у порівнянні із зарубіжними підприємствами. Що в свою 
чергу обумовлює необхідність індивідуального підходу керівників 
підприємства щодо впровадження інформаційних систем управління на 
власному підприємстві відповідно до сучасних умов господарювання 
управління [2, c. 187].  

Таким чином, на основі узагальнення зарубіжного досвіду впровадження 
інформаційних систем управління в організаціях та особливостей 
функціонування вітчизняних підприємств автором статті виділено наступні 
етапи впровадження нового інформаційного забезпечення управління 
підприємством:  

1. Розробка та затвердження стратегії (концепції) впровадження 
інформаційних систем управління. Варто розуміти, що впровадження 
автоматизованої системи управління не є одноразовим заходом, орієнтованим 
на підвищення тих або інших показників системи управління підприємством. 
Це стратегічне рішення націлене на комплексні перетворення та на підвищення 
ефективності діяльності підприємства у довгостроковій перспективі. У зв’язку з 
цим виникає необхідність у розробці стратегії, яка дасть змогу визначити 
перелік цілей та завдань управління та, що є найбільш важливим, чіткий план 
та інструкції щодо їх досягнення. Розроблена та ухвалена стратегія дасть змогу 
знизити ризики, які обов’язково виникатимуть в процесі реалізації проекту, та 
слугуватиме основою для прийняття управлінських рішень у корпоративному 
середовищі.  

2. Навчання персоналу. Цей етап є дуже важливим, адже якщо управлінці 
різних рівнів (топ-менеджери, менеджери середньої та нижньої ланки) не 
будуть усвідомлювати свою власну роль та функції у новій системі управління 
підприємством, її ефективність буде низькою, а використання не адекватним. За 
цих умов слід прикласти максимальних зусиль для того, аби працівники чітко 
розуміли свою роль та мали необхідні для виконання додаткових функцій 
навички – уміли ідентифікувати, планувати та розробляти процеси, аналізувати 
та контролювати показники процесів управління підприємством.  

3. Затвердження єдиних підходів до управління підприємством. На 
даному етапі визначаються методики та інструменти аналізу, управління та 
моделювання бізнес-процесів управління підприємством. 
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4. Впровадження та контроль інформаційної системи. Як вже було 
зазначено, ефективна та повноцінна система управління підприємством в 
сучасних умовах господарювання не може нормально функціонувати без 
належного програмного забезпечення, адже умова автоматизації потоків робіт 
та контролю показників власниками процесу повинна обов’язково 
виконуватись.  

Використання запропонованих етапів впровадження інформаційних 
систем дозволить підвищити ефективність процесів управління підприємством і 
забезпечить досягнення не тільки поточних, але і довгострокових планів 
розвитку підприємства.  

Таким чином, автором статті було обґрунтовано необхідність 
запровадження інформаційних систем і технологій у системі управління 
підприємством, визначені основні етапи впровадження інформаційних систем 
на вітчизняних підприємствах.  
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ФОРМУВАННЯ КОМАНДНОГО СТИЛЮ ЛІДЕРСТВА ЧЕРЕЗ 
ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Лідерство є найбільш помітним і, водночас, найменш зрозумілим явищем 

у світі. Великі лідери обезсмертили себе в історії, вони вирішували долі армій і 
націй, проявляли себе в науці, політиці тощо. Сьогодні суспільство говорить 
про лідерів організацій, соціальних груп, націй, лідерів спорту і бізнесу. 
Лідерство зароджується і функціонує в системі суспільних та виробничих 
відносин й проявляється у впливі, який здійснює одна особа - лідер - на решту 
членів групи чи трудового колективу. Відповідно вони виступають у ролі 
послідовників чи ведених. Цей вплив є переважно психологічним і він 
зумовлює зміни у поведінці ведених, міняє їхні особисті риси, установки та 
мотивацію. Кінцева мета впливу лідера - орієнтація людей на вирішення нових 
завдань, які стоять перед групою (трудовим колективом). Але при цьому 
необхідна одна умова - в якості лідера людину повинні сприймати переважна 
більшість членів групи, серед яких виокремлюється команда однодумців, що 
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стає згодом командою лідерів. Рівень зрілості послідовників стає настільки 
високим, що між ними і лідером налагоджується новий тип взаємовідносин, 
який підносить їх на значно вищий рівень. У них формується новий тип моралі 
і мотивації, взаємна відповідальність і довір'я. 

Діяльність кожної фірми, підприємства орієнтована на досягнення певної 
мети, як короткострокової, так і стратегічних цілей. Для того, щоб ефективніше 
і швидше виконати поставлені завдання, досвідчені й авторитетні керівники 
залучають підлеглих до обговорення мети життєдіяльності підприємства, до 
планування і прийняття управлінських рішень. Відповідно, в середовищі 
найближчого оточення керівника повинні бути люди, які є 
висококваліфікованими фахівцями, віддані йому та інтересам організації і не 
дуже потребували заохочення та «підштовхування». Іншими словами, для 
успішного функціонування підприємства його керівник повинен бути лідером 
як за своїми особистими якостями, так і в сприйнятті й розумінні своєї ролі 
підлеглими. Він повинен так впливати на окремих індивідів і групи людей, щоб 
вони йшли за ним, прикладали всі зусилля на досягнення цілей підприємства. 

Успішний і авторитетний керівник засобом особистого лідерства 
здійснює координацію індивідуальних зусиль членів колективу, організовує їх 
діяльність, іноді в значній мірі програмовано, а іноді - спонтанно управляє 
ними. Такі відносини складаються поступово і переважно на основі 
міжособистісних стосунків. Значна частина чи більшість підлеглих заслужено 
сприймають керівника як лідера. Вони сприймають його програму дій, 
розділяють методи роботи і високі цілі організації, бачать задоволення своїх 
інтересів у досягненні загальної мети. Тим самим між керівником-лідером і 
підлеглими відбувається своєрідний обмін цінностями як матеріальними, так і 
нематеріальними. Обмін цінностями відбувається перш за все на діловій основі, 
в процесі розвитку офіційних і неофіційних відносин. 

Керівник першою чергою налагоджує комунікації із головними 
спеціалістами, керівниками підрозділів, які підтримують його і яким він 
найбільше довіряє. Ціннісний обмін та формування команди однодумців 
відбувається в міру вирішення членами команди поставлених лідером завдань 
чи взятих ними, завдяки особистій ініціативі. Висунення в команду головним 
чином відбувається на основі оцінки внеску члена колективу в ефективність 
його функціонування. Це - головна умова формування команди лідерів. 

Другий важливий чинник має переважно емоційний характер, оскільки 
він зумовлюється різними формами міжособистісного спілкування, яке не 
завжди залежить від вирішення виробничих завдань. Емоційний чинник більше 
пов'язаний з інтуїцією, психологічними характеристиками особистостей. Тому 
ефективність команди лідерів залежить і від її вдалого підбору керівником, від 
нав'язування і формування якісних характеристик. При підборі команди 
керівник може застосувати тестування працівників та визначення 
соціометричних індексів взаємності й згуртованості, методику Фідлера по 
визначенню особистих якостей керівника (метод НБС - найменш бажаний 
співробітник), оцінку компетенцій методом факторного аналізу. Для 
забезпечення злагодженої роботи в команді лідерів необхідна чітка взаємодія 
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між всіма членами команди, між керівником і підлеглими на основі єдності 
стратегічної мети організації та інтересів працівників, зацікавленості кожного у 
високих результатах. 

Метод делегування повноважень вперше був запроваджений у середині 
60-х рр. ХХ ст. завдяки розробкам вчених Академії управлінських кадрів у м. 
Бад-Гарцбург (ФРН). «Модель Гарцбурга» швидко поширилась на німецьких 
підприємствах і дала високі результати. В її основу була покладена ідея 
передачі права приймати управлінські рішення менеджерам нижчого рівня, які 
є найбільш компетентними з відповідного питання на основі рівності в правах і 
взаємодії всіх співробітників. Головним завданням керівника або спеціальної 
консультаційної ради було визначення цілей та встановлення індивідуальних 
завдань кожному працівникові. Відповідно до принципів моделі кожен 
працівник міг діяти самостійно у межах наділених йому повноважень, які 
близькі чи належать до його функціональних обов'язків. 

Розглядувана модель дотримується принципу делегування повноважень 
кожній посаді, що виявляє здатність працівника самостійно діяти і приймати 
рішення відповідно до посадових обов'язків. Але, на наше переконання, 
повноваження делегуються не посаді, а конкретній людині. Тому необхідно 
враховувати суб'єктивний фактор: емоційний стан людини, рівень її 
відповідності даному завданню і відповідальності. Під відповідальністю слід 
розуміти усвідомлення індивідом свого обов'язку, сприйняття крізь призму 
обов'язку суті і значення своїх вчинків, результатів діяльності та узгодження їх 
із обов'язками і завданнями. Поведінка людини і відповідна відповідальність, 
яка формується у залежності від зовнішніх чи внутрішніх чинників, називається 
локусом контролю. Більш детальніше локус контролю - це якість, яка 
характеризує схильність людини приписувати відповідальність за результати 
своєї роботи зовнішнім силам чи власним здібностям і зусиллям [7, с. 186]. 
Компетентність, професіоналізм управлінця, якому делеговані повноваження і 
відповідальність, мобілізовують його на якісне їх виконання або пошук нових 
підходів до вирішення поставлених завдань. Командна діяльність базується на 
усвідомленні всіма учасниками спільної відповідальності. Своєю чергою, вона 
підсилюється різними психологічними чинниками: груповою мотивацією, 
прагненням пізнати нові види діяльності, ситуативною поведінкою, готовністю 
до ризиків тощо. 

Делегування повноважень орієнтоване на підвищення ефективності 
управління, на розвиток творчих здібностей та управлінських навиків 
керівників різних рівнів. Передача частини управлінських завдань спеціалістам, 
керівникам підрозділів мобілізує їх на високопродуктивну працю, і, водночас, 
вона вивільняє значну частину робочого часу керівника підприємства. Цей час 
він може використати для вирішення більш загальних стратегічних завдань. 
Але існує аксіома, пов'язана з делегуванням повноважень: загальну 
відповідальність керівник не має права делегувати. З іншого правила витікає, 
що будь-яке делегування вимагає контролю за двома моментами: термін 
виконання делегованого завдання чи проекту згідно встановлених 
домовленостей; професійну чесність (якість виконання роботи).  
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Механізм управління з делегуванням повноважень сприяє реалізації 
творчих здібностей спеціалістів та управлінців, дає їм свободу вибору у 
прийнятті рішень, але не звільняє від відповідальності. Оптимальним способом 
розподілу ролей в команді лідерів є запропонована схема. Але розподіл має 
бути строго індивідуалізованим і невимушеним. Лідер команди повинен 
здійснювати контроль за виконанням делегованих повноважень і завдань, разом 
з тим він не має забувати давати позитивні оцінки за досягнуті успіхи. Завдяки 
делегуванню мобілізуються приховані людські ресурси, підвищується 
ефективність функціонування підприємства і підсилюється ідентифікація 
співробітника з колективом, командою. Керівник одержує значно більше 
вільного часу для координування і коригування дій членів команди. 

Водночас делегування повноважень і відповідальності може мати 
непередбачувані або негативні наслідки. Тому необхідно добре знати людину, 
якій керівник делегує повноваження, не допустити шантажу або зловживань 
владою. Необхідно бути дуже обережним при делегуванні, пам'ятати про 
відповідальність, оскільки за неправильні дії підлеглих відповідальність несе 
керівник. Повноваження слід детально обговорити з членом команди, вияснити 
доцільність та деталізувати умови делегування. Результати делегування слід 
оцінювати на основі співставлення реального з бажаним. Варто обов'язково 
передбачувати ризики від делегування. Врахування цих моментів не гарантує 
уникнення можливих помилок, але прискорить досягнення успіху 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК 
МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ 

 
Економічна дезінтеграція, соціальна диференціація, зміна соціально-

економічних відносин у суспільстві призводять до напруження зв’язків, що 
формуються на різних рівнях ринкових відносин та гальмують процеси 
формування єдиного транспортно-економічного простору та загального ринку 
транспортних послуг.  

В даних умовах забезпечити ефективний розвиток процесів економічних 
перетворень в Україні без кардинальних змін в функціонуванні  суб’єктів 
господарювання в сфері транспорту дуже складно.  

Поряд з самостійністю в розподілі ресурсів і управлінні фінансово-
економічними результатами діяльності підприємства окремих видів транспорту 
характеризуються високим рівнем монополізму, що в умовах недостатності 
обсягів  бюджетного фінансування обертається низькою якістю транспортних 
послуг і їх неконкурентоспроможністю на міжнародному ринку перевезень. 

Змінити умови діяльності підприємств різних видів транспорту на краще  
можливо шляхом розвитку мережевої взаємодії між ними та іншими 
економічними агентами [1].  

Досягнути ефективності взаємодії суб’єктів транспортної діяльності в 
складі тих чи інших мережевих структур без розгляду їх через призму 
взаємопов’язаних економічних та соціальних факторів практично неможливо. 

Соціально-економічні фактори являють собою багатоаспектне поняття, 
оскільки характеризують весь спектр взаємовідносин, взаємовпливу та 
взаємозв’язків, що виникають між різними суб’єктами транспортної діяльності. 
Дані фактори поєднують особистісні та матеріальні елементи транспортного 
процесу, забезпечуючи тим самим підвищення рівня економічної стійкості та 
конкурентоспроможності взаємодіючих підприємств різних видів транспорту. 

Зазвичай  економічні фактори передбачають позитивні і негативні зміни, 
які відбуваються  в процесі здійснення транспортної діяльності під впливом 
науково-технічного прогресу, зміни зовнішньоекономічної кон’юнктури, стану 
транспортної інфраструктури тощо. Натомість соціальні фактори більше 
сконцентровані на формах взаємовідносин окремих акторів та індивідів, які 
соціоструктурно пов’язані з  діяльністю підприємств різних видів транспорту, 
виступаючи в ролі управлінських, регулюючих або контролюючих органів, 
суб’єктів трудових колективів, домогосподарств та населення в цілому. 

Дослідження причино-наслідкових зв’язків, що виникають в процесі 
мережевої взаємодії підприємств різних видів транспорту між собою та  
іншими суб’єктами ринкових відносин дозволяє виділити основні соціально-
економічні фактори [2],  які можуть як перешкоджати активізації даних 
процесів, так і навпаки, їх прискорювати (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Соціально-економічні фактори розвитку мережевої взаємодії підприємств 

транспорту 
Рівні Дія Індивідуальні Локальні Системні Глобальні 

Зміна потреб споживачів 
транспортних послуг 

Перехід на інноваційно-
інвестиційну модель 
розвитку економіки 

Розвиток механізмів 
державно-
приватного 
партнерства, лізингу 

Розвиток мережі 
міжнародних 
транспортних 
коридорів 

Підвищення рівня освіти 
і кваліфікації робітників 
підприємств транспорту 

Інструменти забезпечення 
економічної безпеки та 
життєдіяльності  
підприємств 

Активізація процесів 
приватизації на 
залізничному та 
авіаційному 
транспорті 

Поглиблення 
міжнародної 
виробничої кооперації і 
координації діяльності 
різних видів 
транспорту 

Гармонізація інтересів 
вантажовласників, 
вантажоотримувачів, 
пасажирів та 
підприємств-
перевізників 

Налагодження тісних 
транспортно-економічних 
зв’язків між 
підприємствами на різних 
рівнях  ринкових відносин 

Спрощення 
процедур перетину 
державного кордону 

Розвиток  міжнародних 
інтеграційних процесів 
в економічній, 
транспортній, 
інформаційній сферах 

Збільшення чисельності 
населення, рівня його 
зайнятості, доходів, 
культури, мобільності 

Підвищення 
інвестиційного рейтингу 
держави, регіонів, 
суб’єктів господарювання 

Стабілізація 
фінансово-
кредитної, 
податкової, 
бюджетної систем 

Зростання обсягів 
світової торгівлі і 
товарообміну 

Культура 
міжособистісних 
стосунків, ділові 
традиції, службова і 
професійна етика 

Розвиток сфери туризму і 
курортів 

Гармонізація 
національної 
нормативно-
правової бази з 
міжнародними 
вимогами 

Посилення співпраці з 
міжнародними 
організаціями та 
інститутами 

П
ри
ск
ор
ю
ю
ча

 

Здатність керівництва і 
працівників 
підприємства до 
ефективної взаємодії з 
іншими суб’єктами 
господарювання  

Соціально-економічний 
розвиток адміністративно-
територіальних одиниць, 
на території яких 
сконцентровані 
підприємства різних видів 
транспорту 

Врахування фактору 
часу та застосування 
альтернативних 
видів паливно-
енергетичних 
ресурсів при 
здійсненні 
транспортно-
економічної 
діяльності 

Посилення глобальної 
конкуренції на 
міжнародному ринку 
транспортних послуг 

Помилки в  підборі 
персоналу та 
управлінської команди 
підприємств 

Високий рівень зносу 
основних засобів 
підприємств 
промисловості та 
транспорту 

Податкові, митні, 
кредитні, тарифні та 
торговельні 
обмеження 

Загрози національній 
економічній безпеці 

Невідповідність 
кількісного і якісного 
складу людського 
капіталу потребам 
економіки та суб’єктів 
господарювання 

Збільшення вартості 
матеріально-технічних 
ресурсів, що 
споживаються  у 
виробничому і 
транспортному процесах  

Фінансова 
нестабільність і 
банкрутство 
підприємств 

Фінансово-економічна 
нестабільність, яка 
спричиняє виникнення 
світових кризових явищ 

Га
ль
му

ю
ча

 

Зниження 
платоспроможності 
потенційних споживачів 
транспортних послуг 

Зниження 
конкурентоспроможності 
національної продукції та 
послуг по причині 
зростання транспортної 
складової 

Відставання 
інформаційно-
логістичних систем 
від потреб суб’єктів 
господарювання 

Торговельні війни між 
країнами 
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Наведені в таблиці  фактори є взаємозалежними та такими, що прямо або 
опосередковано впливають  на можливості ефективної взаємодії підприємств 
транспорту. 

Врахування дії даних факторів дозволить ефективно використовувати 
наявні резерви та нарощувати потенціал співробітництва між підприємствами 
різних видів транспорту з метою інтеграції технологій транспортного 
обслуговування потреб економіки та населення, оптимізації територіальної та 
цінової доступності транспортних послуг, скорочення витрат і часу на 
транспортування та зберігання продукції тощо. Це дасть змогу підвищити 
конкурентоспроможність, фінансово-економічні результати діяльності даних 
підприємств, розширити межі і збільшити обсяги вантажо- і 
пасажироперевезень. 

Під впливом наведених соціально-економічних факторів повинна 
відбутися зміна парадигмальних підходів до мережевої взаємодії суб’єктів 
транспортної діяльності та  побудови на їх основі   ефективних моделей 
співпраці підприємств в складі тих чи інших мережевих структур на транспорті. 
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ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМТВ В УКРАЇНІ 
 

Експедиційна діяльність і транспортно-експедиційні послуги є 
невід’ємною частиною підприємницької діяльності, транспортних перевезень 
та зовнішньоекономічної діяльності. Враховуючи сучасні умови суб'єктів 
господарювання, що характеризуються конкурентною боротьбою, які змушені, 
утримуючи свій високий статус, проводити моніторинг факторів, що впливають 
на результати їхньої діяльності, аналізувати нові тенденції в сфері надання 
транспортно-експедиційних послуг та забезпечувати клієнтів відмінним 
сервісом. 

Значний внесок у формування наукових засад транспортно-експедиційної 
діяльності підприємств та логістики зробили провідні вчені-економісти, серед 



 121

яких: А. Балабанов, М. Дмитриченко, А. Кальченко, Є. Крикавський, В. 
Курганов, Л. Міротін, В. Сергєєв, І. Сокур, И. Ташбаєв, К. Фесенко та інші. 

Метою проведення даного дослідження є визначення особливостей 
експедирування як комплексної послуги на промисловому ринку,за допомогою 
якої реалізуються економічні інтереси суб’єктів ринку та визначається позиція 
даної послуги у сучасній системі ринкових відносин. 

Слід зазначити те, що транспортно-експедиційна діяльність є частиною 
підприємницької діяльності із надання транспортних послуг з організації  та  
забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших 
вантажів [1]. 

В умовах ринкової економіки транспортно-експедиційна діяльність 
підприємств відіграє важливу організуючу та системоутворюючу роль в 
процесі формування логістичних технологій, як при реалізації їх 
зовнішньоторговельних зв'язків, так і при організації транзитних потоків 
вантажів і транспортних засобів через територію України. 

Очевидним є той факт, що під час здійснення транспортно-експедиційної 
діяльності у суб’єктів господарювання відбувається взаємодія з значною 
кількістю учасників транспортного процесу для організації перевезення. Велика 
кількість контактів із зовнішнім середовищем зумовлюють підприємства 
здійснювати постійне дослідження впливів чинників та ступеня схильності 
транспортно-експедиційних компаній до ризиків зовнішнього походження.  

До чинників зовнішнього середовища, що мають безпосередній вплив на 
транспортно-експедиційну діяльність підприємств відносять: 

− позитивну динаміку розвитку ринку транспортно-експедиційних послуг в 
країні (регіоні) на основі загального зростання світової торгівлі;  

− постійність обсягів морських перевезень та процесу контейнеризації 
генеральних вантажів;  

− стабільні політичні, законодавчі та економічні умови в країні (регіоні) 
функціонування компаній [2]. 
В сукупності дані чинники мають позитивний вплив на формування умов 

для сталого та ефективного функціонування транспортно-експедиційної 
діяльності підприємств в Україні. 

По всій території нашої держави функціонує значна кількість 
транспортно-експедиційних компаній, зокрема: ТОВ «Мітрідат Одеса», ТОВ 
«Геотранс сервіс», ТОВ «Логістична компанія «Євротермінал»», ТОВ 
«Морський транспортний центр», ТОВ «Глобалтранслогістика», ТОВ 
«Портмарін Груп», які надають своїм споживачам широкий спектр послуг, 
зокрема таких як-от: 

− міжнародні морські контейнерні перевезення; 
− перевезення залізничним транспортом; 
− міжнародні автомобільні перевезення; 
− внутрішньо портове експедирування контейнерів; 
− митне оформлення вантажів; 
− перевезення всередині країни; 
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− складська логістика; 
− перевезення негабаритних, великовагових вантажів. 

Дослідження показало, що сьогодні в Україні більш ніж 80% перевезень, 
використовуючи різні види транспорту, здійснюються шляхом безпосередньої 
участі міжнародних експедиторів. Транспортно-експедиційна діяльність 
відноситься до посередницьких функції між експортером і імпортером, чим 
суттєво поліпшує здійснення зовнішньоторговельних операцій. Транспортно-
експедиційні послуги надаються замовнику при експорті та імпорті, транзиту 
по території України або іншими державами, а також при перевезеннях в межах 
України [3]. 

У табл.1 наведені результати дослідження щодо транспортних перевезень 
вантажів за січень – листопад 2013 року. 

Отже, за результатами табл. 1. спостерігаються, в порівнянні із 2012 р., 
темпи спаду обсягів транспортних перевезення вантажів, як в межах України, 
так і транзитних. 

Дієвою особою в процесі здійснення ефективної транспортно-
експедиційної діяльності підприємств є експедитор, який є не тільки 
посередником між власником вантажу і перевізником, він веде активну 
маркетингову діяльністьна ринках транспортних послуг, приймаючи участь у 
підготовці вантажів до перевезень, супроводжуючи їх на шляху 
транспортування, забезпечуючи вимоги відправників відносно доставки 
вантажів від пункту призначення до місця прибуття, виконуючи функції 
операторів при здійсненні міжнародних перевезень [4]. 

Таблиця 1 
Транспортні перевезення вантажів за січень-листопад 2013 року 

Примітка: розраховано авторами на основі [5]. 
 
Таким чином, транспортно-експедиційна діяльність підприємств в 

Україні є важливою формою логістичного сервісу, що включає в себе процеси 
планування, організації, виконання і контролю перевезень вантажів та надання 
при цьому комплексу супутніх послуг, спрямованих на вирішення усіх питань в 
процесі логістичних комунікацій. Успішна діяльність транспортно-
експедиційної компанії залежить від професійної компетентності кожного 

Перевезення 
Транзитні В межах України 

Перевезено вантажів Вантажооборот Види 
транспорту 

млн. т 

темпи 
зростання 
(спаду) до 
2012 р., % 

млн. т 

темпи 
зростання 
(спаду) до 
2012 р., % 

млн. 
т/км 

темпи 
зростання 
(спаду) до 
2012 р., % 

Всього: 88,348 -7,7 689,2 -2,6 344613,3 -4,5 
Залізничний 24,128 -21,1 404,6 -4,0 204047,2 -6,7 
Автомобільний 4,043 -12 166,6 1,1 36758,2 -2,5 
Морський 1,207 -2,5 5,8 -20,4 4237,3 -13,5 
Трубопровідний 58,439 -0,8 112,1 -19,4 99322,3 -1,6 
Авіаційний 0,00055 -76,6 0,1 -1,3 248,3 -24,6 
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експедитора. Заохочуючи та мотивуючи своїх працівників, компанія може 
зміцнити свої позиції на ринку. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПЕРСОНАЛУ   

МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
 

Удосконалення практики підбору і розстановки кадрів, стимулювання 
праці, просування працівників, підвищення кваліфікації робітників пов'язано з 
об'єктивним, побудованим на науковій основі діловим оцінюванням персоналу 
підприємства як цілеспрямованого процесу встановлення відповідності якісних 
характеристик персоналу (здібностей, мотивації і властивостей) вимогам 
посади або робочого місця [1]. В умовах детермінованого стану портів та з 
метою подолання існуючих невизначеностей особливої актуальності набуває 
формування механізму оцінювання якості персоналу порту. В існуючих 
теоретичних і методичних положеннях з менеджменту мотивація праці 
розглядається з економічної, соціологічної, психологічної та математичної 
точок зору. Результати відомих досліджень показують, що механізми 
оцінювання якості персоналу покращуються від об'єднання об'єктивних і 
суб'єктивних методів вимірювання умов та обставин мотивації праці. Зазначене 
поліпшення механізмів відбувається, якщо формування їх якості проводиться за 
рахунок підвищення достовірності результатів і обґрунтованості висновків. 
Наприклад, розроблена в роботі [2] методика оцінки ефективності реалізації 
мотиваційних заходів, яка використовує  методологію  можливостей 
системного підходу та кореляційно-регресійного аналізу, дозволяє  
проаналізувати закономірності у зміні рівня мотивації трудової діяльності під 
впливом різних критеріїв і чинників стратегії управління персоналом.  Але 
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зазначені цінності методик не завжди можуть знайти своє застосування на 
підприємствах морегосподарського комплексу України, тому що не враховують 
якісну різнорідність чинників трудової мотивації. Такий стан призводить до 
необхідності розробки методики бальної оцінки за шкалами видів трудової 
діяльності. В подібних методиках механізми оцінювання передбачають 
зведення різнорідних часткових показників в балах, що представляють собою 
множення скоригованих значень та їх вагових коефіцієнтів. В морських портах 
України оцінка якості персоналу має ряд особливостей, які торкаються 
підвищення посадових кваліфікаційних рівнів,  пов’язаних з трудовою 
активністю та її мотивацією. Закон України «Про морські порти України», який 
визначає економічно-правові та організаційні основи діяльності в морських 
портах, передбачає оптимізацію організаційної структури портів шляхом 
розподілу функцій державного адміністрування і господарської діяльності, 
створення на базі морських портів філій Державної адміністрації морських 
портів України і суто приватних підприємств з надання портових послуг [3]. 
Якість системи управління в цілому безпосередньо впливає на рівень 
раціональності використання потенціалу портів, особливе місце в якому 
займають кваліфікація та мотивація їх персоналу. Виконавці послуг порту 
повинні відповідати вимогам, що пред'являються посадовими обов'язками, 
змістом і характером праці, а також бути спроможними організувати ефективне 
надання специфічних послуг з використанням найбільш раціональних методів 
роботи і технічних засобів.  

Оцінюванню підлягають не просто потенційні можливості працівника, 
його професійна компетентність, але і реалізація цих можливостей у ході 
виконання доручених обов'язків [4]. Робітник  повинен відповідати процесу 
надання послуг, певній ідеальній моделі, конкретним умовам виконання послуг, 
а результати праці – нормативним вимогам, запланованим показникам і 
поставленим цілям. 

Визначення якості персоналу має безпосереднє відношення до 
підвищення ефективності діяльності компанії, оскільки за його результатами 
з'являється можливість: удосконалювати розстановку кадрів шляхом підбору 
найбільш гідних кандидатур на ту чи іншу посаду; поліпшувати використання 
кадрів, здійснювати їхнє службово-кваліфікаційне просування; виявляти 
спрямованість підвищення кваліфікації працівників; стимулювати трудову 
діяльність персоналу за рахунок забезпечення більш тісного ув'язування оплати 
праці з результатами праці; формувати позитивне відношення до праці. 

На результатах оцінювання якості персоналу базуються рішення  
наступних  управлінських проблем портових господарств: 

- підбір персоналу (оцінка кваліфікації і особистих якостей претендентів);  
- визначення ступеня відповідності займаній посаді (переатестація 

працівників; аналіз раціональності розставлення працівників; оцінка 
повноти і чіткості виконання посадових обов'язків); 

- з'ясування внеску працівників у результати роботи; організація 
заохочення працівників (посилення матеріальних і моральних стимулів, 



 125

забезпечення взаємозв'язку оплати і результатів праці, організація 
преміювання); 

- просування та необхідність підвищення кваліфікації працівників.  
Вимогами до проведення  оцінювання персоналу з надання портових 

послуг є наступні критерії: 
- об'єктивність – використання достатньо повної системи показників для 

характеристики трудової активності працівникa, використання 
достовірної інформаційної бази для кількісного розрахунку показників, 
охоплення досить тривалого періоду роботи і урахування динаміки 
результатів діяльності протягом цього періоду; 

- оперативність – своєчасність і швидкість оцінювання, регулярність його 
проведення; 

- гласність – широке ознайомлення працівників з порядком і методикою 
проведення оцінювання, доведення його результатів до всіх зацікавлених 
осіб; 

- єдність вимог оцінювання для усіх працівників однорідної посади; 
- простота, чіткість і доступність процедури оцінювання; 
- результативність – обов'язкове та оперативне застосування діючих 

заходів стимулювання за результатами оцінювання; 
- максимально можлива  комп’ютеризація  процедури оцінювання. 

Механізм оцінки трудової активності працівників базується на створеній 
спеціальній комп’ютерній програмі обробки відповідей на питання особистого 
опитувальника СТА-30. Він складається з п’ятьох шкал стилів  трудової 
активності: «Організованість» (О) - питання, що стосуються дисципліни і 
самодисципліни, вміння складання чітких графіків і обов’язкового їх 
дотримання; «Дієвість» (Д) - питання, які характеризують здібність проявити 
себе; «Продуктивність» (П) - питання відносно вміння людини використати 
свої сили і реалізувати можливості, які закладені в ньому; «Інноваційність» (І) - 
питання постійного вдосконалення знань і технологій, які дозволяють 
підтримувати конкурентоспроможність, і «Квалітативність» (К) - питання, які 
відносяться до якості виконуваних робіт; з  шістьма номерами тверджень у 
кожній шкалі.  За позитивну відповідь «ТАК»  номерам питань «СТА-30» 
виставляється 1 бал, за негативну «НІ» - 0 балів,  а сума балів підраховується за 
шкалами згідно з твердженнями, які до них відносяться. Показниками оцінки  
приймаються рівень готовності до виконання робіт,  самовіддача   щоденної   
праці   та    трудова   активність. Стандартом оцінки являється   значення   
показника   трудової  активності,   ступінь   відповідності якого ідентифікується  
в процесі оцінки. Комп’ютерна програма за спеціальними формулами 
розраховує чисельні значення рівня готовності до виконання роботи, 
самовіддачі щоденної праці та трудової активності кожного працівника, 
причому завдяки застосуванню апаратно-програмних засобів виключається 
можливість несанкціонованого доступу до отриманих результатів. Володіючи 
даними показника трудової активності працівника і порівнюючи його зі 
стандартами оцінки («недостатня», «низька», «середня» та «висока» трудова 
активність), керівництво приймає рішення по матеріальному стимулюванню 
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праці конкретної людини (окладу чи премії) з врахуванням компетентних 
підтверджень експертів в об’єктивності результатів на рівні підрозділу. 
Тестування працівників згідно опитувальника «СТА-30» може проходити і при 
періодичних професійних атестаціях особового складу організації. За 
результатами проведеного тестування атестаційна комісія підприємства  
приймає рішення про подальше використання кадрового потенціалу, а саме про 
відповідність або невідповідність працівників займаній посаді або виконуваній 
роботі. Рекомендації комісії з відповідним обґрунтуванням, затверджені 
наказом керівника підприємства, доводяться до відома працівників та в  
письмовій формі отримуються від них підтвердження про  ознайомлення з цим 
документом. Ефективність використання сформованого механізму оцінювання  
обумовлена можливістю визначення параметрів трудової діяльності людини, 
встановленням залежностей між показником активності  та  зазначеними 
стилями  роботи, а також можливістю кількісної оцінки рівня матеріального 
стимулювання праці людини у відповідності з встановленими стандартами, 
причому її впровадження забезпечить визначення внеску працівників у 
досягнення цілей підприємства; виявлення ступеня відповідності ділових і 
особистісних якостей працівників, кількісних та якісних результатів їх праці 
встановленим вимогам; дозволить  підвищити  конкурентоспроможність 
підприємства. Результати оцінки трудової активності працівників 
слугуватимуть не тільки підґрунтям визначення розміру матеріальних 
винагород, а й основою  удосконалення корпоративної культури, раціоналізації 
організаційної та управлінської структур порту.   
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ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ресурсна парадигма управління підприємством все більше набирає 

популярності у наукових колах. Наука уже давно прийшла до того, що для того, 
щоб ефективно управляти системою необхідно достатньо приділяти увагу її 
елементам. Розглядаючи підприємство як сукупність ресурсів, ми відображуємо 
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їх основну системо утворюючу функцію та безпосередній зв'язок із 
результативністю діяльності системи-підприємства. 

Узагальнення наукових праць з теорії результативності та ефективності 
дозволяють визначити результативність управління ресурсами підприємства як 
систематичний та об’єктно-орієнтований процес, основною метою якого 
виступає ідентифікація кількісних характеристик (у абсолютному чи 
відносному виразі) повноти досягнення цілей, економічності трансформаційних 
процесів, наслідків використання і стабільності отриманих результатів [1, с. 
225]. 

Існує доволі велика кількість концепцій визначення ефективності 
управління ресурсами підприємства.  Розглянемо нижче основні із них. 

1. Вартісно-витратний підхід.  
Мабуть найбільш популярна та практична концепція у визначенні 

ефективності управління ресурсами підприємства. Згідно даної концепції 
основною метою діяльності суб’єкта господарювання буде збільшення вартості 
бізнесу при помірних (розумних) витратах його ресурсів. А, отже, цілком 
можна прослідкувати наступну залежність: ресурс→продукт→прибуток→ 
→капіталізація. В даному випадку під капіталізацією будемо вважати 
збільшення вартості активів підприємства, а отже і самого бізнесу.  

Мних О.Б. [2, с.68] виділяє у вартісному підході до визначення 
ефективності управління ресурсами два види ефективності: функціональну 
ефективність вартісно-орієнтованого управління підприємством – це 
доцільність витрат ресурсів для отримання очікуваного ефекту зростання його 
вартості; економічна ефективність вартісно-орієнтованого управління означає 
співвідношення вартісного зростання майна підприємства із понесеними 
витратами ресурсів, які забезпечили таке зростання.  

Вартісно-витратний підхід більше орієнтований на фінансовий результат 
ніж на чисту «економічну ефективність», за і отримав іншу поширену назву 
«фінансова ефективність». 

2. Аллокативна ефективність 
Фаррелл розділив ефективність на два види – технічну і аллокативну [3, 

с.184]. Технічна ефективність вказує на можливість підприємства досягти 
максимального виходу кінцевого продукту із заданою кількістю вхідних 
факторів виробництва. Аллокативна ефективність вказує на можливість 
підприємства комбінувати вхідні та вихідні фактори в оптимальних пропорціях 
відносно поточних цін. 

Тобто, під аллокативною ефективністю розуміють оптимальну 
комбінацію продуктів, отриману за допомогою найбільш ефективної комбінації 
ресурсів. При цьому, під оптимальною комбінацією продуктів мається на увазі 
випуск продуктів, обираних споживачами на конкурентних ринках за ціною, що 
відбиває реальні витрати виробництва. Під ефективною комбінацією ресурсів 
мається на увазі виробництво цих продуктів з найменшими альтернативними 
витратами. Таким чином, в основі аллокативної ефективності лежить уявлення 
про альтернативні витрати, а сама ефективність пов'язана з ефективним 
виробництвом, використанням факторів виробництва, споживанням, обміном. 
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Даний вид ефективності представляє собою зіставлення очікуваних 
результатів із одержаними. Аллокативну ефективність можна представити по 
ефективності окремо взятих ресурсів або факторів виробництва. Наприклад, 
ефективність основного, оборотного, людського,  та інших видів капіталу . Крім 
того , важлива оцінка розподілу (розміщення)і заміщення факторів. 

Отже,  для досягнення аллокативної ефективності вихідною вимогою є 
раціональне розміщення та комбінування ресурсів підприємства, а оцінити таку 
ефективність можна зіставляючи фактичну ефективність кожного окремого 
ресурсу із плановою [4, с.153].  

3. Х-ефективність Г. Лейбенстайна 
Американський економіст Г. Лейбенстайн [5, с. 86] встановив своє 

поняття ефективності і назвав її «X-ефективність». Лейбенстайн піддав критиці 
загальне поняття ефективності, яке передбачає умовну максимізацію. Йому 
вдалося встановити, що якщо фактичні витрати фірми для даного обсягу 
виробництва більші, ніж мінімально можливі середні витрати, пов'язані з 
виробництвом цього ж обсягу, то має місце явна неефективність – тобто погане 
управління функціонуючою системою [6, с.70].  

X-ефективність – це не ефективність в справжньому значенні, а, швидше, 
невикористаний ресурс, який фактично закладає в функціонування системи 
невипущений продукт (недоотриманий дохід) [7, с. 34]. Іншими словами, якщо 
б врахувати всі можливості, то випуск та / або ефективність була б вище. Але, 
даний резервний (не використаний) ресурс необхідно іще знайти і правильно 
використати. Як же зрозуміти чи приносить нам використання х-ресурса 
ефективність? Суть вирішення проблеми в тому, що втрати від не  
використання х-ресурсу є вищими, ніж при його використанні.  

Отже, Х-ефективність, це по суті «додаткова» ефективність, яка може 
бути отримана за умови використання резервного х-ресурсу. Крім того, 
величина отриманого ефекту залежить не тільки від використання самого 
ресурсу, а й від ефективності діяльності самої системи.  

4. Синергетична ефективність. 
Під синергетикою будемо розуміти загальну теорію не рівноважного 

динамічного стану системи, яка володіє певними характерними властивостями. 
Системну ефективність логічно визначити як ефективність синергетичну. Тоді 
цей вид ефективності характеризує загальну ефективність нелінійної взаємодії 
різних структурних елементів системи. Таким чином, синергетична 
ефективність, по суті, являє собою спосіб обліку загальної ефективності 
системи, що складається зрізних видів ефективності, коли неможливо 
підсумувати різні ефективності або перемножити їх. О.С. Сухарєв [4, 6] пише, 
що синергетична ефективність « … це загальна ефективність системи, оскільки 
процеси, що відбуваються в системі, є і лінійними , інелінійними». 

 Отже, синергетичну ефективність (ES) згідно О.С. Сухарєва можна 
записати так: 

ES = EL + EN, 
де:EL - лінійна складова ефективності; 
EN - нелінійна складова ефективності. 
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При сенергетичній ефективності ефективність управління окремими 
ресурсом не розглядається відокремлено від інших складових ресурсної бази 
підприємства. А показує тільки загальний ефект від управління усією 
системою.  

5. Соціальна ефективність.  
Існує ряд теоретичних напрацювань у сфері соціальної ефективності 

управління ресурсами. Критерієм оцінки соціальної ефективності виступає 
соціальна справедливість. Тобто, не достатньо просто досягти певних 
економічно обґрунтованих показників, а й так званого «соціального блага». 
Так, наприклад,  у сучасних умовах глобального потепління, та масового 
знищення природи, цілком раціональним є екологічне використання ресурсу, 
його економія. 

Коваль З.О. виділяє соціальну складову у загальній ефективності 
управління підприємством, зазначаючи, що «…дослідження якої дає 
можливість оцінити взаємовідносини та зв’язки між складовими систем 
управління підприємством та зовнішнім середовищем (рівень задоволення 
потреб споживачів, соціальна відповідальність тощо)». 

Однією із найбільш поширених є концепція ефективності управління на 
основі досягнення «балансу інтересів». Згідно даної концепції діяльність 
підприємства спрямована на задоволення очікувань, сподівань і потреб усіх 
індивідуумів та груп, що взаємодіють в організації та з організацією. 
Ефективність управління характеризує ступінь досягнення балансу інтересів 
усіх зацікавлених у діяльності організації індивідуумів і груп.  
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FACTORS OF INFLUENCE ON THE INNOVATIVE ACTIVITY OF 
ENTERPRISE 

 
In the modern business environment innovation is an effective means of 

competition the successful use of which allows to maintain stable dynamics of the 
enterprise’s activity in a positive direction through attracting investments, creating 
new operation’s positions, opening up of new markets etc. However innovation is 
quite a complex process. Moreover, at present theorists and practicians of 
management of innovation businesses faced with the additional problem that is due to 
the fact that the concept of innovation rather quickly obsolete. In this connection it is 
necessary to use innovative approach to the innovations. Prerequisites for this are 
constantly increasing mobility of experienced and professionally trained specialists, 
increasing level of education of workers, growing role of private venture capital, 
reducing term of the life cycle of goods and services. 

An important factor in the innovative development is an innovative activity 
that characterizes the processes of enterprise that directly affect its development. The 
activity of innovative development of enterprise depends on external and internal 
factors of the production system. Thus, the main cause of the dynamics of innovative 
activity of enterprises is the impact of external and internal factors. Therefore the 
studying of these factors and taking into account their possible impact may be the key 
to predicting cyclical fluctuations of innovative activity that will allow to make 
effective management decisions to identify areas for further innovations. 

Based on the feasibility of forming for modern enterprises business model of 
open innovations which is characterized by an active interaction with the external 
environment and review of the literature [1; 2; 3; 4], it is reasonable distribution of all 
the factors influencing the innovative activity of enterprises on the basis of 
environmental impact into two groups. They are factors which act within the 
enterprise (internal components) and factors which operate outside the enterprise 
(external components). 

The internal factors influencing the innovative activity of enterprises leading 
scientists and economists refer to all the internal variables that motivate employees to 
create business innovations. These factors are primarily dependent on the 
characteristics of enterprise, employees, individual working conditions, strategy and 
structure of the enterprise. Among the internal factors it is advisable to name the 
production, marketing, finance, investments, innovations, staff, organization of 
production and its preparation, organization of labor and management. The external 
factors influencing the innovative activity of enterprise include the state of the 
economy, the market in which the company operates, position of suppliers, tax 
policy, the state of financial and credit system, intensity of scientific and 
technological progress, dynamics of the legal base, international economic relations. 
During the evaluation of innovative activity of enterprise it is necessary to investigate 
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primarily the factors of its internal environment because it can actively influence each 
of them in an effort to achieve the desired result. Internal factors are interrelated. 
Their resultant effects may contribute to both increase and decrease the overall level 
of innovative activity of enterprise. 

The analysis for determination of the composition of external and internal 
factors that influence the innovative activity of enterprise revealed common factors. 
To specify them it is important practical study using economic and mathematic 
methods and models [5; 6]. It will determine areas of increasing innovative activity of 
enterprises and identify some reserves on the basis of management actions targeting 
the internal and external environment of the enterprise. 

As a result of using factor analysis to study the innovative activity of 
enterprises formed factors can be interpreted as some areas of increasing activity and 
their values indicate the importance of each area in the management of innovations. 

The task was carried out by factor analysis using STATISTICA package based 
on indicators describing the results of innovation activity of nineteen mechanical 
engineering enterprises of Kharkiv region (Ukraine) for a period of five years. The 
obtained results of factor analysis are presented in table. 1. 

Table 1 
Description of factors 

Factor Eigenvalue Total variance, % Cumulative variance, % 
1 3.649554 3.649554 30.41295 
2 1.845452 5.495006 45.79172 
3 1.570512 7.065518 58.87932 
4 1.191367 8.256885 68.80738 
5 1.057087 9.313972 77.61644 

 
According to the rules of factor analysis only the factors explaining at least 

70 % of the cumulative variance involve in subsequent studies. So for analyzed 
enterprises were selected five factors explaining 77.6 % of cumulative variance. Each 
of the obtained factors contains in the structure meaningful indicators that point to the 
importance of certain type of innovation activity of enterprises in the internal and 
external environment which increase the validity of appropriate management 
decisions. 

According to the results of factor analysis of the innovative activity of 
enterprises the following results were obtained. 

For the analyzed mechanical engineering enterprises most significant is the 
first factor which explains 30.4 % of the cumulative variance. In this factor the most 
important are the following indices: X1 (part of expenses for research and 
development (excluding depreciation) in total expenses for innovations), X4 (part of 
investments of domestic investors in the total expenses for innovations), X5 (part of 
investments of foreign investors in total expenses for innovations) and X12 (part of 
inventors and innovators in total number of workers). In this regard, the first factor 
can be interpreted as investment activity of research and development work from 
outside sources. 
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The second significant factor explains 15.4 % of cumulative variance. In its 
composition the greatest significance has following indices: X2 (part of expenses for 
machines, equipment and software associated with the introduction of innovations in 
the total expenses for innovations) and X3 (part of proper investments for 
technological innovations in the total expenses for innovations). Thus, the second 
factor characterizes the activity of investing technical and technological base of 
innovation activity by enterprises from their own sources. 

Such indices as X6 (part of shipped innovative products in total sales), X11 
(part of new products set for export in total volume of new products) are the most 
significant within the third factor (13.1 % of variance). So this factor is regarded as 
active selling of innovative products through the development of foreign markets. 

In the fourth factor explaining 9.9 % of the cumulative variance greatest weight 
is gained by X7 (part of shipped products which has undergone significant 
technological change or re-introduced within last three years in the total volume of 
shipped products), X8 (part of shipped products for which technological process of 
manufacturing has been improved in total volume of shipped products) and X10 (part 
of new technologies transferred abroad in the total number of transferred 
technologies). Thus, this factor indicates activity of sales of products which have 
undergone some technological improvements at foreign markets of innovations. 

The fifth in importance factor (8.8 % of cumulative variance) contains in its 
structure the most significant indicator X9 (part of transmitting new technologies in 
Ukraine in the total number of transmitting technologies) allowing it to be interpreted 
as activity of process of technology transfer. 

Thus, the listing of factors characterizes a whole innovative activity of 
enterprises in the external (factors 3, 4, 5) and internal (factor 2) environment noting 
their relationship and interdependence (factor 1). This confirms the feasibility of 
forming business model of open innovations in modern business that will increase the 
activity of innovative development. 

The grounded factors generally characterize the innovation lifecycle from 
initial stage of creation to sales and profit. This is the basis for further study of certain 
areas of technical, technological, product and management improvements for 
enterprises to increase their innovative activity. 
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ВПЛИВ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
 

Однією з особливостей формування фінансових відносин в умовах 
ринкової економіки в акціонерному товаристві є наявність корпоративного 
управління, що передбачає тісний взаємозв'язок фінансового менеджменту та 
акціонерних відносин власності, який виявляється в управлінні власниками й 
уповноваженими особами стратегією у галузі фінансів корпорації, що 
забезпечує насамперед фінансову стійкість товариства, ефективне 
використання фінансових ресурсів, формування фондів грошових ресурсів у 
визначених розмірах, контроль за використанням і збереженням майна тощо.  

У сучасному ринковому середовищі правильне здійснення 
корпоративного управління в акціонерному товаристві забезпечить йому цілий 
ряд переваг на конкурентному ринку, порівняно з іншими суб'єктами 
господарювання, а саме: полегшення доступу до ринку капіталів, збільшення 
вартості товариства, підвищення ефективності господарської діяльності та 
іміджу підприємства на ринку за рахунок правильної організації 
внутрігосподарських відносин між власниками підприємства та їх учасниками.  

Корпоративне управління виступає як стимулюючий чинник 
національного розвитку та необхідна вимога існування в умовах міжнародного 
конкурентного середовища. Впровадження ефективного корпоративного 
управління неможливо без розуміння сутності цього терміну у сучасній 
економічній науці. 

Корпоративне управління – це форма управління підприємством для 
врегулювання відносин (встановлення взаємозв'язків, збалансування сил та 
врахування інтересів) всіх учасників (акціонерів, менеджерів, директорів, 
зацікавлених осіб) за умови дотримання норм законодавства та правил ведення 
бізнесу, спрямована на залучення та раціональне використання ресурсів при 
здійснені відповідного керівництва та контролю для підвищення ефективності 
функціонування корпоративного підприємства, з метою отримання прибутку у 
вигляді дивідендів відповідно до частки власності у статутному капіталі [1]. 

Забезпечення здійснення ефективного корпоративного управління в 
акціонерному товаристві  є одним з ключових завдань фінансового 
менеджменту, який виявляє резерви фінансування, що забезпечують зростання 
обсягів виробництва і реалізації продукції, зменшення витрат, отримання 
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прибутку, збалансування матеріальних і фінансових ресурсів, підвищення 
фінансової стійкості.  

Ефективність корпоративного управління досягається з урахуванням 
інтересів всіх учасників корпоративних відносин, до яких належать власники 
підприємства – акціонери, наймані менеджери – правління акціонерного 
товариства, а також інвестори і кредитори. Проаналізуємо основні інтереси 
учасників корпоративних відносин за допомогою рис. 1. 

 
Рис. 1. Сукупність інтересів учасників корпоративних відносин акціонерного 

товариства 
 
Ефективність корпоративного управління неможливо досягти без певних 

компромісних рішень між усіма категоріями учасників корпоративних 
відносин: акціонерами, управлінцями та кредиторами. Проаналізуємо сутність 
їх інтересів в процесі здійснення господарської діяльності акціонерного 
товариства. 

Акціонери зацікавлені в максимізації сукупного доходу від володіння 
акціями, що включає отримані дивіденди та доходи від зростання курсової 
вартості акцій. Якщо перший вид доходу визначається акціонерами на 
загальних зборах, то величина доходу від ринкової капіталізації підприємства 
залежить певним чином від ефективності роботи правління.  

В свою чергу управлінці зацікавлені перш за все в розвитку підприємства і 
максимізації реінвестування прибутку, що надає додаткові можливості для 
кар'єрного росту та підвищення заробітної плати, в той час як виплати 
дивідендів лише скорочують фонд розвитку підприємства та зменшують власні 
інвестиційні ресурси.  
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Ефективність роботи найманих менеджерів визначається стабільністю 
роботи підприємства, тому вони намагаються підтримувати на підприємстві 
стійкий фінансовий стан та зміцнювати конкурентні позиції на ринку. 
Дивідендні виплати можуть погіршити ліквідність і платоспроможність 
підприємства при дефіциті платіжних засобів, а знижуючи розмір 
нерозподіленого прибутку, а відповідно й власного капіталу, при низькому 
значенні коефіцієнту автономії, – послабити фінансову незалежність 
підприємства. Незадоволенні дивідендною політикою акціонери можуть 
продати свої акції на фондовому ринку, що може призвести до зміни кола 
найвпливовіших осіб серед власників, що зумовить й переобрання членів 
правління.  

У зв’язку з цим, можна стверджувати, що вимоги різних груп учасників 
корпоративних відносин до розподілу прибутку та інших важливих питань 
підприємства досить суперечливі. Тому реалізація корпоративного управління 
має бути здійснена на основі взаємодії акціонерів, правління та зовнішніх 
інвесторів і кредиторів та збалансуванні їх інтересів. Це і є основним завданням 
організації правильного корпоративного управління в акціонерному товаристві. 

Ефективність корпоративного управління стає одним із вирішальних 
факторів успішної роботи товариств в ринковій економіці. Однак у вітчизняних 
акціонерних товариствах не сформовано досконалої системи корпоративного 
управління, яка б забезпечила ефективне функціонування та розширене 
відтворення господарської діяльності організацій з врахуванням інтересів 
власників та прав усіх учасників корпоративного бізнесу [2, с. 9]. 

На сьогоднішній день спостерігається ситуація, коли формування системи 
корпоративного управління ускладнюється дією низки чинників, а саме:  

- недосконала система захисту прав та законних інтересів акціонерів; 
- недосконала система розкриття та обмеженість інформації про 

фінансовий стан діючих акціонерних товариств; 
- неврахування законних інтересів зацікавлених осіб; 
- зростання інвестиційних ризиків, що пов'язане з економічною, 

політичною нестабільністю і недосконалістю нормативно-правової 
бази, що регулює процес створення і функціонування акціонерних 
товариств України; 

- порушення правил забезпечення рівноправності акціонерів тощо. 
Враховуючи сутність і зміст ключових проблем вітчизняного 

корпоративного управління й природу першоджерел їх виникнення та 
позитивні здобутки, можна запропонувати перелік першочергових заходів, які 
сприятимуть подоланню негативів й підвищенню ефективності корпоративного 
управління в Україні загалом: 

1) врегулювання нормативно-правової бази, яка сприяла б захисту прав 
дрібних акціонерів, чіткому розподілу повноважень між суб'єктами 
корпоративного управління, окресленню механізмів першочергового права у 
разі додаткових емісій, забезпечення інформаційної прозорості тощо; 

2) активізація розвитку фондового ринку та формування на його базі 
системи індикаторів реальної ринкової вартості компанії; 
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3) обумовлення обов'язкової частки прибутку, призначеної на виплату 
дивідендів; 

4) підвищення рівня кваліфікації керівних кадрів; 
5) цивілізоване вирішення корпоративних конфліктів; 
6) формування, впровадження та реалізація гнучкої й ринково адекватної 

корпоративної політики як за структурними аспектами, так і в цілому 
відповідно до умов вітчизняного корпоративного сектора економіки держави та 
до вимог стратегічного блоку корпоративного менеджменту. 

Дедалі більше українських акціонерних товариств намагаються 
підвищити якість корпоративного управління з метою: підготовки товариства 
до первинного публічного розміщення акцій та похідних цінних паперів, що 
потребує забезпечення відповідності між рівнем корпоративного управління та 
вимогами до нього з боку відповідної фондової біржі; забезпечення зростання 
інвестиційної привабливості; впровадження моделі бізнесу, зорієнтованої на 
максимізацію ринкової вартості підприємства тощо. 

Тому ефективність корпоративного управління стає вирішальним 
фактором успішної роботи компаній в ринкових умовах. Для багатьох 
компаній, фінансових інститутів, бірж і урядів країн ця вимога ринку є на 
сьогодні однією з головних. За відсутності ефективної структури, що визначає 
взаємини ради директорів, виконавчого органу та акціонерів, українські 
компанії та економіка в цілому будуть постійно стримуватися в своєму 
розвитку нестачею капіталу. 
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НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
Досягнення стабільного соціально-економічного розвитку держави 

вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, послідовного збільшення частки 
капітальних вкладень в основні засоби підприємств, розширення інвестиційних 
джерел і оптимізації напрямів їх вкладення. Для цього необхідно забезпечити 
реалізацію довгострокової стратегії розвитку та ефективного використання 
інвестиційного потенціалу вітчизняних підприємств. Нині для збільшення 
кількості високопродуктивних основних засобів, передбачається інтенсивне їх 
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оновлення на засадах удосконалення амортизаційної політики і створення умов 
для отримання підприємствами прибутку, всебічного розвитку системи лізингу 
машин і устаткування; вилучення з експлуатації фізично зношених основних 
засобів.  

Впроваджувана інноваційна модель розвитку економіки України 
ґрунтується, перш за все, на стимулюванні інвестиційного процесу в окремих 
регіонах. Вплив на інвестиційний процес за принципами протекціонізму 
передбачає надання: інвестиційних премій за споруду об’єктів, поліпшуючих 
економічну структуру, стан навколишнього середовища; пільгових кредитів для 
інвестування, гарантій на позики, допомоги у виділенні земель під будівництво; 
податкових і амортизаційних пільг для структуризації перебудови економіки 
регіону; а також створенням територіальних консорціумів, акціонерних 
товариств для закінчення розпочатого будівництва [1; 5]. 

Водночас для загального розвитку економіки країни, комплексної 
реалізації структурних перетворень необхідне поступове нарощування 
інвестиційних можливостей вітчизняних підприємств. Вони формуються під 
впливом політичних, економічних, соціальних та інших чинників, що 
визначають умови інвестиційної діяльності підприємств у певному регіоні і 
ступінь ризику інвестицій.  

Основними напрямами підвищення рівня інвестиційного забезпечення 
відтворювання основного капіталу підприємств повинне стати, по-перше, 
подальше поліпшення відтворювальної структури інвестицій, зростання частки 
витрат на технологічне переоснащення і реконструкцію діючих підприємств за 
рахунок зменшення нового будівництва; по-друге, вдосконалення технологічної 
структури інвестицій, збільшення в їх складі частки витрат на устаткування і 
скорочення витрат на будівельно-монтажні роботи; по-третє, зміна галузевої 
структури інвестицій на користь галузей, визнаних пріоритетними в процесі 
структурної перебудови. 

Перспективними є також напрями удосконалення нормативно-правової 
бази регулювання інвестиційної діяльності, серед яких найважливіше значення 
мають наступні: надання більшої чіткості визначенню термінів у чинному 
інвестиційному законодавстві з метою усунення подвійності їх тлумачення; 
доповнення заставної бази забезпечення інвестиційної діяльності для 
розширення можливості залучення інвесторів; страхування інвестицій, що 
мають технологічно обумовлений значний лаг віддачі капіталу; випуск 
державних позик для реалізації інвестиційних проектів, що забезпечують вихід 
підприємств з економічної кризи. Усунення розбіжностей у законодавчому 
забезпеченні відтворювальних процесів дасть змогу створити умови активізації 
інвесторів і підвищити загальні результати господарювання підприємств і 
регіонів [2].  

Активна державна і регіональна інвестиційна політика має бути 
спрямована на стимулювання інвестиційної діяльності підприємств і загальне 
нарощування обсягів промислового виробництва при додержанні помірної 
інфляції шляхом вирішення наступних завдань:  
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– зменшення податкового тиску (кількість та нормативи оподаткування) 
на підприємства з метою розширення фінансових можливостей підприємств для 
саморозвитку;  

– розширення можливостей для саморозвитку підприємств шляхом 
регулярної індексації амортизаційного фонду з урахуванням зростання цін на 
устаткування, відмови від вилучення частини амортизаційного фонду на 
централізовані потреби держави, активного проведення політики прискореної 
амортизації у пріоритетних сферах виробництва;  

– застосування пільг при оподаткуванні прибутків, що спрямовані на 
інвестиційні цілі, на НТП;  

– розширення довгострокового кредитування у розвиток виробничо-
технічної бази шляхом зниження процентної ставки за кредит, збільшення 
кредитних ресурсів, які Нацбанк передає комерційним банкам на інвестиційні 
цілі, зменшення податків на доходи комерційних банків у залежності від обсягу 
довгострокових кредитів, що надаються підприємствам;  

– розширення товарного кредитування у формі лізингу машин і 
обладнання, вексельного обігу, утворення в регіоні комерційних структур та 
громадських організацій по сприянню розвитку банківського і товарного 
кредиту;  

– державного обмеження рівня цін на нову техніку, що випускається 
підприємствами-монополістами, з урахуванням економічних інтересів 
споживачів;  

– залучення до виробничого інвестування коштів муніципальних 
бюджетів, регіональних позабюджетних фондів і спеціальних інвестиційних 
фондів;  

– мобілізації на інвестиційні цілі грошових коштів населення через 
систему Ощадбанку та муніципальних позичкових операцій.  

Досвід розвинених країн переконливо свідчить, що використання таких 
фінансово-кредитних важелів, як податкові пільги, прискорена амортизація, 
надання державних гарантій у податкових кредитах, пільгове страхування 
ризиків, пільгове кредитування інвестиційних проектів, а також пряме 
бюджетне фінансування інвестиційного забезпечення відтворювання основного 
капіталу, надає можливість досягти високого рівня інвестиційної активності 
підприємств, а також сприятиме покращенню стратегічних позицій України. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Організація управління дебіторської заборгованості на підприємстві будь-
якої форми власності має важливе значення, оскільки в ринкових умовах 
господарювання наявність значних розмірів дебіторської заборгованості знижує 
ліквідність активів підприємства, негативно впливає на фінансову 
платоспроможність, а також відволікає грошові кошти. 

Однак  наявність певного обсягу дебіторської заборгованості є 
необхідним результатом господарської діяльності підприємства, а оптимізація її 
обсягу — одним із найважливіших завдань, які повинен вирішувати фінансовий 
менеджер у процесі управління оборотним капіталом [1].  

Дослідженню проблем аналізу та управління дебіторської заборгованості 
присвячені роботи вітчизняних вчених: О.Бородкіна, Ф.Бутинця, Б.Валуєва, 
С.Голова, В.Єфіменка, Н.Іванової, М.Кужельного, М.Лучка, О.Павловської, 
І.Пилипенка, М.Пушкаря, В.Сопка [2, с. 38–39,60; 3, с. 89]. 

Окремо необхідно виділити зарубіжних вчених, таких як: Стоун Д., 
Хитчинг К., Дж. Ван Хорн, Зві Боді, Роберт К.Мертон, Б.Райзберг які також 
приділяли увагу вирішенню даного питання [4, 5, 6]. 

Проаналізувавши та поєднавши приклади  тлумачення дебіторської 
заборгованості різними вітчизняними та зарубіжними науковцями, дебіторська 
заборгованість це частина оборотного капіталу підприємства у формі  поставок 
товарів, виконаних робіт і наданих у кредит послуг, які використовуються  
дебіторами  в їхніх виробничо-фінансових оборотах  до терміну погашення 
заборгованості. 

Оцінюючи платоспроможність й ділову сумлінність  покупців та 
замовників продукції як спосіб прогнозування  виникнення не платежів, варто 
зазначити, що важливою буде інформація  стосовно нових ділових партнерів. В 
Україні  способи формального публічного інформування учасників  не 
налагоджено тією мірою, якою це існує  в країнах з «цивілізованою» 
економікою [7, c.128]. Наприклад, в США найбільша  інформаційна компанія 
«Bran & Bradstreet» володіє відомостями про  кредитоспроможність   декількох 
мільйонів компаній [8]. 

Політика управління дебіторською заборгованістю представляє собою 
частину політики управління оборотними активами і маркетингової політики 
підприємства, спрямованої на розширення обсягу реалізації продукції та 
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полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні 
своєчасної її інкасації. Комплекс дій керівництва підприємства у організації 
збуту продукції  потребує системної роботи з удосконалення  правил роботи та 
стандартів обслуговування кредитування та повернення я платежів. 
Узагальнено формування політики управління дебіторською заборгованістю 
підприємства (або його кредитної політики по відношенню до покупців 
продукції) здійснюється за такими основними етапами (рис. 1) [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні етапи формування політики управління дебіторською 
заборгованістю по І. А. Бланку [10, c. 142] 

 
Якщо на підприємстві відсутня політика управління дебіторською 

заборгованістю (тобто відстрочення платежу надається всім бажаючим без 
винятку в межах наявної на підприємстві кількості товару), то обсяги продажів 
будуть швидко зростати. Але ще швидше зростають витрати на обслуговування 
дебіторської заборгованості та сума безнадійних боргів. Якщо підприємство 
запроваджує політику управління дебіторською заборгованістю, то обсяги 
продажів падають, і витрати та сума безнадійних боргів зменшуються швидше, 
а тому прибуток компанії збільшується [10]. 

Етапи формування політики управління дебіторською заборгованістю

 Аналіз дебіторської заборгованості підприємства  в минулому періоді 

Формування принципів  кредитної політики  по відношенню до 
покупців продукції 

Визначення можливої суми фінансових засобів, що направляється у 
дебіторську заборгованість за товарним (комерційним) і споживчим 
кредитом 

Формування системи кредитних умов

 Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасної 
інкасацією дебіторської заборгованості 

Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм 
рефінансування дебіторської заборгованості 

 Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості 

Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання 
кредиту 
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На практиці використовуються різноманітні методи управління 
дебіторською заборгованістю, які можна класифікувати на такі групи:  

- юридичні (претензійна робота, подача позову до суду). Суд здатний 
застосувати примусові засоби погашення дебіторської заборгованості - до 
проголошення банкрутства.  Кредитор не зацікавлений у такому 
судовому рішенні, тому що втрачає свого споживача. В той же час, 
покращення претензійної роботи  для кредитора є бажаним; 

- економічні (фінансові санкції (штраф, пеня, неустойка), передача в 
заставу майна і майнових прав, призупинення постачань продукції); 

- психологічні (нагадування по телефону, факсу, поштою, використання 
ЗМІ чи поширення інформації серед суміжних постачальників, що 
загрожує боржнику втратою іміджу);  

- фізичні (арешт майна боржника, здійснений органами державної 
виконавчої служби). 
Застосування вище перерахованих методів, зазвичай, залежить від строку 

заборгованості. До простроченої та сумнівної дебіторської заборгованості, 
згідно з запропонованим алгоритмом, рекомендується застосовувати всі вказані 
методи впливу на боржників, не відкидаючи договірних форм співробітництва 
[11].  

Основною умовою ефективної реалізації політики управління розрахунків 
з дебіторами виступає дотримання граничних обсягів дебіторської 
заборгованості та термінів її погашення. Але, якщо перший чинник знаходиться 
в межах компетенції підприємства-виробника продукції, то другий часто 
напряму від нього не залежить. Єдиним способом забезпечення дотримання 
умов договорів виступає попередній аналіз ефективної діяльності кожного 
дебітора.  

Результати реалізації управлінських рішень в організації дебіторської 
заборгованості підприємства стають ефективними завдяки творчому пошуку  
способів, напрямів  і засобів розв’язання фінансово-виробничих ситуацій  та 
оволодіння управлінським персоналом  усіх рівнів теоретико-методичними 
основами  управління для забезпечення стійкості  задіяних ресурсів оборотного 
капіталу та прибутковості операцій. Будь-яке рішення в управлінні 
дебіторською заборгованістю  має розглядатися з огляду на загальну лінію  
виробничо-збутової діяльності  підприємства,  оптимального використання  
виробничих ресурсів,  підвищення продуктивності задіяних  видів  дебіторської 
заборгованості  на основі застосування сучасних  методів аналізу  якості 
управління  та дотримання законодавчих, нормативно – правових положень. 
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НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Серед тієї низки проблем, які змушені розв'язувати сучасні українські 

підприємства, особливе місце посідає проблема ефективного управління 
оборотним капіталом, якому належить особливе місце у забезпеченні 
безперервності процесу виробництва, у структурі капіталу підприємства, 
оскільки переважно він зумовлює стійкий фінансовий стан, 
кредитоспроможність, інвестиційну привабливість суб'єкта господарювання.  

За сучасних умов господарювання найскладнішим питанням фінансового 
менеджменту є управління дебіторською заборгованістю, яке перш за все 
пов'язано з проблемою неплатежів. Підприємства першочергово розв'язують 
власні проблеми, незважаючи на виконання фінансових зобов'язань із платежів 
перед контрагентами. Така поведінка господарюючих суб’єктів зумовлена 
відсутністю їхньої відповідальності за невиконання договірних зобов'язань і дає 
їм змогу ухилятися від взаєморозрахунків із контрагентами. У таких умовах 
дедалі більше зростає необхідність управління дебіторською заборгованістю. 

У процесі реформування української економіки і переходу до ринкових 
відносин практично для всіх підприємств і організацій підвищилася значимість 
дебіторської заборгованості як одного з базових економічних чинників, 
безпосередньо пов'язаного з процесом відтворення. Існуюча нестабільність 
економічної ситуації призводить до істотного збільшення ризиків при продажу 
товарів, проведенні робіт, наданні послуг з відстрочкою платежу. 

Загальна криза неплатежів, характерна для сучасної української 
економіки, змушує сумніватися в об'єктивності, своєчасності та корисності 
отриманих результатів аналізу. Використання вітчизняних методик не дає 
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змоги однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь 
його впливу на фінансово-господарський стан підприємств. Зазначені проблеми 
вказують на необхідність пошуку специфічних засобів аналізу дебіторської 
заборгованості, спрямованих на отримання інформації комплексного характеру, 
достатньої для прийняття рішень щодо глибини кризи неплатежів 
аналізованого суб'єкта [1, с. 3]. 

Глобальна фінансова криза змусила підприємства оптимізувати 
фінансові ресурси, систему розрахунків, як усередині групи взаємопов'язаних 
компаній, так і з контрагентами з метою підтримання на прийнятному рівні 
фінансової стійкості підприємства, зміцненню його позицій на ринку. 
Аналіз величини і якісного рівня дебіторської заборгованості дозволить 
забезпечити керівництво підприємства достовірною та своєчасною 
інформацією про проблеми з виплатами за поточними зобов'язаннями, 
фінансуванням операційної діяльності, визначити сильні й слабкі сторони 
менеджменту, внутрішньогосподарські резерви, допоможе скоординувати 
діяльність відповідно до потреб підприємства. 

Оскільки основним джерелом поповнення коштів для більшості 
підприємств і організацій є надходження від продажів, у тому числі й у формі 
комерційного кредиту, то від кваліфікованого управління дебіторською 
заборгованістю залежить їх фінансове благополуччя. Несвоєчасне погашення 
дебіторської заборгованості викликає платіжну кризу і призводить до 
необхідності пошуку зовнішніх форм фінансування поточної діяльності, таких 
як короткострокові позики, затримки погашення власних зобов'язань. 

Із зростанням розміру дебіторської заборгованості виникає потреба в 
управлінні дебіторською заборгованістю. У сучасних умовах господарювання 
розробка ефективного управління дебіторською заборгованістю є одним із 
ключових завдань у вирішенні задач підприємства з позиції забезпечення 
належного рівня фінансової безпеки та досягнення позитивних результатів у 
фінансовому оздоровленні [2]. 

Основне завдання управління дебіторською заборгованістю може бути 
сформульоване як сприяння зростанню продажу продукції (надання послуг) 
шляхом надання комерційного кредиту з метою підвищення 
конкурентоспроможності підприємства за рахунок відстрочки платежу. Крім 
того, аналіз рівня ризику неплатоспроможності покупця та розрахунок 
величини резерву сумнівних боргів надає можливість розробити управлінські 
рішення щодо отримання боргів від потенційно неплатоспроможних покупців.  

Як свідчить практика, основною умовою ефективної реалізації політики 
управління дебіторами виступає дотримання граничних обсягів дебіторської 
заборгованості та термінів її погашення. Але якщо перший чинник знаходиться 
в межах компетенції підприємства-виробника продукції, то другий часто 
напряму від нього не залежить. Єдиним способом забезпечення дотримання 
умов договорів виступає попередній аналіз кожного дебітора. 

Оцінювання дебіторської заборгованості дозволяє зробити висновок про 
ефективність кредитної політики, що проводиться підприємством, виявити її 
недоліки і врахувати їх при розробці нової кредитної політики. Якщо стан 
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дебіторської заборгованості свідчить про недосконалу кредитну політику 
підприємства, або про її відсутність взагалі, то за такої ситуації важливим є 
налагодження претензійної роботи за простроченою та безнадійною 
заборгованістю.  

Необхідно вдосконалити політику управління дебіторською 
заборгованістю, адже саме політика управління дебіторською заборгованістю, 
яка представляє собою частину загальної політики управління оборотними 
активами і маркетингової політики підприємства, спрямованої на розширення 
обсягів реалізації продукції, визначає ефективність роботи підприємства.  

Можна виділити такі основні напрямки управління дебіторською 
заборгованістю: визначення обсягу інвестицій в дебіторську заборгованість; 
формування індивідуальних критеріїв кредитування; зниження частки 
простроченої заборгованості; збільшення коефіцієнта оборотності коштів у 
дебіторській заборгованості та зменшення коефіцієнта оборотності 
кредиторської заборгованості або збереження його значення на попередньому 
рівні; використання прогресивних форм розрахунків; регулювання обсягу 
кредиторської заборгованості з метою запобігання погіршення фінансової 
стійкості та ліквідності підприємства; запобігання виникненню кредиторської 
заборгованості з розрахунків по податках та інших обов'язкових платежів; 
оптимізація рівнів різних видів кредиторської заборгованості та частки її 
загального обсягу в структурі капіталу підприємства; розробка системи 
договірних взаємовідносин з контрагентами з використанням гнучких умов і 
форм оплати. 

Організація інформаційного забезпечення обліку дебіторської 
заборгованості на підприємстві будь-якої форми власності має важливе 
значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та 
достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами. 
Керівнику підприємства з метою отримання повної й оперативної інформації 
щодо різних видів дебіторської заборгованості, які складають значну частку у 
структурі оборотних коштів, доцільно забезпечити організацію цієї ділянки 
обліку із залученням відповідних фахівців. 

Підготовка прозорої, достовірної та теоретично обґрунтованої вихідної 
інформації, яка буде застосована при складанні фінансової звітності, потрібна 
як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам для проведення аналізу та 
здійснення оцінки показників діяльності підприємства з метою прийняття 
ефективних управлінських рішень. 

Створення ефективної моделі управління дебіторською заборгованістю 
дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників 
ліквідності діяльності підприємства завдяки своєчасному отриманню 
необхідної інформації для прийняття управлінських рішень. В свою чергу, 
дотримання підприємцями основних правил організації розрахунків з 
дебіторами зведе їх кількість до мінімуму. 

Таким чином, дебіторська заборгованість як складова обігових активів 
підприємства потребує впровадження нових елементів управління, яке 
направлено на зменшення її частки у складі обігових коштів, або можливість її 
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повної ліквідації.  
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DEVELOPMENT MANAGEMENT BASED ON THE CREATION OF 

INTEGRATING STRUCTURES 
 

As noted at the present time russian market today is one of the four most 
promising markets: Brazil, Russia, India and China. According to analysts this four 
countries will ensure the growth of the world economy in the future. In this situation 
factors of the new economy for each country are not only the explicit emphasis on the 
knowledge economics in the sphere of the information age development, but also is 
to a greater extent of fundamentally factors both of the enhancement natural tendency 
to new opportunities.  

Most national companies are building their activeposition behavior on national 
and international markets. Volume, speed and scale of development will become 
important in a special scope of such infrastructure. 

Modern and dynamically developing companies have sought of new tools and 
value that open horizons of the classical concepts. They not only integrate financial 
and intellectual capital into a unified core and also is moved to the consolidation of 
political and social technologies that capable to influence on the trends in the 
development of technical, educational and cultural level of modern society [1, p. 30]. 

Increased attention is now more deeply favorable trends that have placed to be 
in the global economic environment, such as: 

1. Enhancement communication and organizational activity with customers, 
including other countries in the long term; 

2. Participation of producers in creating the infrastructure for the development of 
markets; 

3. The emergence of new markets on the basis of more efficient infrastructure; 
4. To entry in the business community based on the participation of firms in its 

activity. Leading role of the principles of social partnership, supported, 
however by specific indicators of marketing, operational and financial 
efficiency [2, p. 127]. 
Modern scientific ideas about the nature of development management 

companies are considered in detail in monograph «The valuation of efficiency 
company’s management», which made a conclusion about the relationships between 
value and investment attractiveness, competitiveness and raising the interest of the 
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participants in the economic process in the valuation of business as is the effective 
mechanism of quantitative assessment of market development prospects [3, p. 16-18]. 

Management is developed on the basis of this mechanism provides quantitative 
estimates of the opportunity to bridge the gap of the real and financial sectors of the 
economy, which is take place on modern conditions.  

Technology of making effective administrative decisions, both of the 
company's management and production personal are oriented to growth of business 
value. It includes the implementation of specific management initiatives at all levels 
of management are in perspective of four  key strategies: value growth creating, 
priority I; creation of value, priority II; destruction of  value in the short-term 
prospect; destructing of value, in the long-term perspective. The main landmarks are 
in vectors of development of application of all forces which aimed at increasing the 
speed of implementation of favorable changes to improve speed self-increasing of all 
types of capital and also have developed of communication component of the system, 
have been uniting on a mutually beneficial basis coupled to in a single control loop of 
internal sources and external opportunities and resources. 

The content of each of the four strategies are described the nature of the 
influence of the performance of the stages of enterprise’s development in the terms of 
the nature dynamics growth and balance between of the accents in the priorities of 
creating the business value  is based on the proposed assessment method. 

 This method gives one assessment to evaluate the effectiveness of the usage of 
investment-financial potential of the enterprise, across the comparison of efficient 
and resource capacity of the management subject is based on the process of creation 
new stimulus to development and with includes a certain contour of management. It 
is coordinate unused possibilities of interaction with the environment in the long term 
which based on the classical principles of cost minimizing and aspirations of the 
management subject to obtain to additional benefits and further accumulation of real 
wealth. 

The model from one hand is based on the desire of liberation the non-core 
enterprise assets have destroyed of business value, and from the other hand is given 
life to aspiration of further development highly liquid assets which will generate 
futures income. 

The inclusion is involved by authors in the process of managing external 
environment are stresses the importance of considering both not only the financial 
benefits has defined in the moment of decision-making and also non-financial 
prospects of development that will be able to have a positive impact not only on the 
degree of market power as is lays in the process of development of favorable trends 
of formation integrated structures. 

Thus the implementation of the management system development on the basis 
of the business value growth is integrated such structure that includes the following 
main stages: 

1. Identification on the main components of determining the amount of 
business value.  
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2. Introduction is into everyday practice management mechanism to each 
possibility of increase the company value in the long term period is based on the 
translation of investments into new assets. 

3. Provision is guarantees viability from the conditions of stable development 
in those spheres that exclude the possibility of double-counting, since is in the 
process of creation of increase the enterprise’s value at each stage of development. 
That is why the value of the share of venture’s investor are subtracted. It has 
positively affect to the accuracy of the assessment prospects both takes into account 
the one stage of input and output of venture capital that the enterprise has and is 
required of ratio yield to risk. 

4. Is developed to a set of performance indicators which would allow assessing 
of alternatives in management decisions and will choose the most profitable options 
in the context of assortment groups. 

The company's business value for industrial enterprises in the context of the 
development will be determined by the ratio «of cost functioning enterprise», which 
includes the costs of the investment and innovation projects and «development 
potential ratio» as well as «cost of development prospects» are based on summation 
of the opportunities values of long-term interaction with major groups of partners: 
suppliers, customers, financial institutions and the state are presented in the results of 
studies of «The value of the translation of investments in assets» [4, p. 73]. 

Thus is a more detailed development and practical use of new approaches and 
methods are evaluating the effectiveness of the development process and can be used 
for further research in this direction with the one purpose in more precise 
determination of regularities of factors, conditions and character of the growth 
process. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 
 

Российский рынок, как отмечается в настоящее время, рассматривается в 
качестве одного из четырех самых перспективных рынков: Бразилии, России, 
Индии и Китая, – и они, по мнению экспертов, будут обеспечивать рост 
мировой экономики в будущем.  

Факторы новой экономики для каждой страны сегодня это не только 
явные акценты на экономике знаний в эпоху информационной эры развития, но 
и в большей мере, даже факторы принципиально новых возможностей для 
национальных компаний по формированию своего позиционно-
деятельностного поведения на национальном и мировом рынках. В таких 
условиях особую важность приобретают объем, скорость и масштаб развития. 

Современные и динамично развивающиеся компании отыскивают новые 
инструменты и преимущества, выходящие за рамки классических 
представлений. Они не только интегрируют финансовые и интеллектуальные 
капиталы, но и переходят к консолидации политических и социальных 
технологий, способных влиять на тенденции развития технического, 
образовательного и культурного уровня современного общества [1, с. 30]. 

Более пристального внимания заслуживают сейчас благоприятные 
тенденции, имеющие место быть в мировом экономическом пространстве, 
такие как: 

1. Нарастание коммуникационной и организационной деятельности с 
покупателями, в том числе и других стран, в долгосрочной перспективе. 

2. Участие производителей в создании инфраструктуры развития рынков. 
3. Появление новых рынков на основе более эффективной инфраструктуры; 
4. Вступление в бизнес-сообщество и участие фирм в его работе, на 

принципах социального партнерства, поддерживаемого, тем не менее, 
конкретными показателями маркетинговой, операционной и финансовой 
эффективности [2, с. 127]. 
Современные научные представления о характере управления развитием  

компаний подробно рассмотрены в монографии «Стоимостная оценка 
эффективности управления компанией», в которой сделан вывод о взаимосвязи 
стоимости, инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности, и 
повышении заинтересованности участников хозяйственного процесса в оценке 
стоимости бизнеса в качестве действенного механизма количественной оценки 
рыночных перспектив развития [3, с. 16–18]. 
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Управление на основе такого механизма количественных оценок 
предоставляет возможность устранения разрыва реального и финансового 
секторов экономики, которые имеют место быть в современных условиях.  

Технология принятия эффективных управленческих решений, как 
менеджмента предприятия, так и производственного персонала, 
ориентированных на рост стоимости его бизнеса, включает в себя реализацию 
управленческих инициатив на всех уровнях управления в ракурсе четырех 
основных стратегий развития: создание стоимости, приоритет I; создание 
стоимости, приоритет II; разрушение стоимости, краткосрочная перспектива; 
разрушение стоимости, долгосрочная перспектива. При этом основными 
ориентирами развития являются векторы приложения сил, направленные на 
повышение скорости внедрения благоприятных изменений, увеличение 
скорости самовозрастания всех типов капитала и развития коммуникативной 
составляющей системы, объединяющей на взаимовыгодной основе в единый 
контур управления внутренние источники и внешние возможности и ресурсы. 

Содержание каждой из четырех стратегий описывается характером 
влияния результативности этапов развития предприятия на характер динамики 
роста и расстановку акцентов в приоритетах создания стоимости на основе 
предлагаемого метода оценки. 

Такой метод оценки позволяет оценить эффективность использования 
инвестиционно-финансового потенциала предприятия, на основе сопоставления 
результативной и ресурсной способности субъекта управления в создании 
новых импульсов к развитию, и включает в контур управления предприятием 
неиспользованные возможности взаимодействия с внешней средой в 
долгосрочной перспективе на основе классических принципов экономии на 
затратах и стремления субъекта управления к получению дополнительных 
выгод и накопления реального богатства. 

В основе модели лежит желание освобождения от непрофильных активов 
предприятия, которые разрушают его стоимость, и стремление к 
последующему развитию высоколиквидных активов приносить доход в 
будущем. 

Включение авторами в процесс управления внешней среды подчеркивает 
важность учета не только финансовых выгод, определяемых в момент принятия 
управленческого решения, но и нефинансовых перспектив развития, которые 
могут положительным образом сказаться не только на степени рыночной 
власти, но и заложить в процесс развития благоприятные тенденции 
формирования интегрированных структур. 

Таким образом, реализация на практике системы управления развитием 
на основе роста стоимости бизнеса интегрированной структуры включает 
следующие основные этапы: 

1. Выявление основных компонентов определяющих величину стоимости; 
2. Внедрение в каждодневную практику механизма управления, который 

предоставляет возможность наращивать стоимость предприятия в 
долгосрочной перспективе на основе перевода инвестиций в активы; 
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3. Обеспечение гарантий жизнеспособности в условиях устойчивого 
развития на основе исключения возможности двойного счета, т.к. в 
процессе создания прироста стоимости предприятия на каждом этапе 
развития, вычитается стоимость доли венчурного инвестора, что 
положительным образом сказывается на точности оценки перспектив, 
при этом также учитываются стадии ввода и вывода венчурного 
капитала на предприятие и требуемые соотношения доходности и риска; 

4. Разработку комплекса показателей эффективности, который позволяет 
при оценке альтернатив управленческих решений выбирать 
максимально выгодные варианты в разрезе ассортиментных групп.  

Для промышленных предприятий стоимость бизнеса компании в 
контексте развития будет определяться соотношением «стоимости 
функционирования предприятия», которая включает стоимость действующих 
инвестиционных и инновационных проектов и потенциала развития, а также 
«стоимости перспектив развития» на основе суммирования величин 
возможностей долгосрочного взаимодействия с основными группами 
контрагентов: поставщиками, покупателями, финансово-кредитными 
учреждениями и государством к «стоимости перевода инвестиций в активы», 
представленных в результатах исследования [4, с. 73]. 

Таким образом, более детальная разработка и практическое 
использование новых подходов и методов оценки эффективности процесса 
развития, могут быть использованы для дальнейших исследований в этом 
направлении с целью более точного определения закономерностей, факторов, 
условий и характера процесса роста. 
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РЕГИОНАЛЬНЬIЕ АСПЕКТЬI БЕЗРАБОТИЦЬI В БОЛГАРИИ 

 
В течение последних нескольких лет мировой экономический кризис 

оказывает существенное влияние на болгарскую экономику, развитие которой 
непосредственно связано с международной конъюнктурой по причине ее 
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открытого характера и зависимости от экономического состояния основных 
международных партнеров. Внешнее влияние находит выражение в низкой 
инвестиционной активности иностранных инвесторов, в уменьшении объема 
произведенной продукции, спаде общего объема экспорта страны и т.д. Эти 
изменения, со своей стороны, привели к увольнению по сокращению части 
занятых лиц в ряде отраслей, производственная структура которых является 
экспортно-ориентированной.  

Безработица оказывает негативное влияние, как на экономику 
государства, так и на социально-экономическое развитие общества. В 
результате встречающихся затруднений по нахождению оплачиваемой 
занятости проявляется ряд неблагоприятных и долгосрочных экономических, 
социальных и демографических последствий на региональном и национальном 
уровнях. Преодоление различий, проявляющихся как между отдельными 
районами, так и внутри их самих, должно стать приоритетом государства в 
проводимой социально-экономической политике. Существенное значение для 
ее правильного вектора имеет разработка статистических анализов и прогнозов 
относительно уровня и динамики безработицы на различных дезагрегационных 
уровнях. 

Цель настоящего доклада – представить основные результаты 
проведенного эмпирического статистико-экономического анализа состояния и 
тенденций в региональных различиях и неравенствах безработицы в 
Республике Болгарии [4]. Основные задачи, поставленные в процессе работы, 
связаны с исследованием динамики и структуры совокупности безработных 
лиц и оценкой межрегиональных и внутрирегиональных различий. Данные, 
использованные для нужд анализа (табл. 1), взяты из периодических изданий 
Национального статистического института (НСИ) «Занятость и безработица» 
(за период 2001-2013 гг.) и «Статистический ежегодник Республики Болгарии» 
(за период 2001-2012 гг.).  

Таблица 1  
Безработные лица и коэффициент безработицы на региональном и 

национальном уровнях за период 2000-2012 гг. 
Северо-

Западный район 

Северно 
Центральный 

район 

Северо-
Восточный район 

Юго-
Восточный 

район 

Юго-Западный 
район 

Южно 
Центральный 

район 

В общем по 
стране Районы/ 

годы 
тыс. % тыс. % тыс.  % тыс. % тыс.  % тыс. % тыс.  % 

2000 82,8 21,0 86,3 20,6 104,4 23,9 88,5 18,8 104,6 10,9 100,2 14,7 566,8 16,9 
2001 97,5 24,0 93,2 22,4 102,6 23,0 105,5 22,0 136,1 14,4 129,1 19,3 663,9 19,7 
2002 87,4 22,0 79,5 19,6 95,9 21,4 90,4 19,1 121,5 12,8 117,8 17,8 592,5 17,8 
2003 51,5 14,0 60,2 15,2 88,1 20,1 70,5 14,7 108,3 11,2 70,5 11,1 449,1 13,7 
2004 46,2 12,7 56,4 14,1 76,1 17,4 56,8 11,9 92,0 9,3 72,0 11,0 399,5 12,0 
2005 45,0 12,5 49,2 12,5 53,5 12,1 38,6 8,3 75,7 7,6 72,5 11,0 334,5 10,1 
2006 40,5 11,0 54,7 13,4 49,9 11,0 39,1 8,1 67,3 6,5 54,1 8,2 305,6 8,9 
2007 34,0 9,0 44,0 10,7 50,2 10,8 31,7 6,5 42,2 4,0 38,1 5,6 240,2 6,9 
2008 27,4 7,1 34,9 8,5 40,6 8,6 28,9 5,8 32,0 2,9 35,8 5,1 199,7 5,6 
2009 29,8 8,0 33,3 8,4 47,7 10,4 32,2 6,6 44,9 4,1 50,1 7,3 238,0 6,8 
2010 38,8 11,0 43,8 11,5 65,7 14,5 51,0 10,6 72,1 6,8 76,6 11,4 348,0 10,2 
2011 42,6 12,5 48,5 12,9 68,6 15,5 54,2 11,6 75,7 7,3 82,8 12,7 372,3 11,2 
2012 39,8 12,3 53,3 14,3 81,3 18,2 57,3 11,9 87,6 8,2 91,1 13,8 410,3 12,3 

Источник: Занятость и безработица, НСИ, 2000-2011гг. Статистический 
ежегодник, НСИ, 2001-2012 гг. 

 



 153

В результате проведенного анализа могут быть выделены следующие 
наиболее важные закономерности: 

Во-первых, среднегодовая численность безработных лиц в 2012 г. 
достигает 410,3 тыс. человек, при этом отмечается уменьшение на 156,5 тыс. 
человек по сравнению с началом рассматриваемого периода (2000 г.). 
Наблюдается динамичное изменение в исследованной совокупности, на основе 
чего могут быть обособлены два четко разграниченных периода – с 2000 г. до 
2008 г. и после 2008 г.  

В первый подпериод рынок труда функционирует в условиях стабильной 
макроэкономической среды при постоянном экономическом росте, в результате 
чего регистрируется уменьшение численности безработных лиц на 367,1 тыс. 
человек (приблизительно 65%), уровень которой в 2008 г. достиг предела в 
199,7 тыс. человек. Уменьшение стало возможным вследствие комплексного 
влияния множества факторов: повышенная инвестиционная активность, 
возросший объем внешней торговли и внутреннего спроса, динамичное 
развитие отдельных видов экономической деятельности, улучшенная бизнес-
среда, стабильный уровень инфляции. 

Во-вторых, коэффициент безработицы в среднем по стране в 2000 г. 
составил 16,9%, варьируя в границах от 10,9% по Юго-Западному району до 
23,9% по Северо-Восточному району. Увеличение в 2001 г. (19,7%) 
последовало после семилетнего периода уменьшения со средним темпом в 22,9 
процентных пунктов. На областном уровне наиболее высокий коэффициент 
безработицы отмечен в Торговище – 34% (2000 г.) и 30,1% (2003 г.), Смолян – 
33,8% (2000 г.), 32,1% (2001 г.) и 30,3% (2002 г.), Видин – 32,5% (2000 г. и 2001 
г.), Враца – 29,2% (2002 г.) и Силистра – 28,1% (2001 г.). В Софии (столице) 
зафиксирован самый низкий уровень безработицы в течение всего 
исследованного периода, в интервале 2,5-13,4%.  

В-третьих, после начала экономического кризиса тенденция уменьшения 
безработных сменяется тенденцией увеличения, среднегодовой темп прироста 
которого составляет 38,9%. С начала 2009 г. коэффициент безработицы в 
стране увеличивается, при этом наблюдаются отдельные кварталы 
(преимущественно третьи), в которых наблюдаются минимальные уменьшения, 
порожденные, вероятно, сезонными влияниями на состояние рынка труда. За 
четырехлетний период (2009-2012 гг.) коэффициент безработицы вырос вдвое и 
достиг 12,3%. Это явилось индикатором затрудненного функционирования 
экономики в стране и предпосылкой для неблагоприятных последствий, 
связанных со снижением стандарта жизни лиц, попавших в положение 
безработных, углублением социальных различий и дифференциации населения.  

В–четвертых, в статистических районах страны не наблюдаются 
существенные различия проявляющейся на национальном уровне тенденции 
изменения исследуемой совокупности. В 2008 г. в пяти из шести регионов 
страны был отмечен самый низкий уровень численности безработных, при этом 
единственно в Северно-Центральном районе в 2009 г. отмечается уменьшение в 
сравнении с 2008 г. на 1,6 тыс. человек. На областном уровне увеличение после 
2008 г. проявляется с постоянным, неравномерным темпом прироста, при этом 
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только в областях Видин и Плевен зафиксировано уменьшение в 2012 г. в 
сравнении с 2011 г., соответственно на 1,3 тыс. и 2,5 тыс. человек. 

В-пятых, изменения во внутрирегиональной структуре безработных лиц 
(на уровне областей) исследованы через интегральный коэффициент 
структурных изменений ( sK ). На национальном уровне структура относительно 
стабильна с минимальными изменениями, которые за весь рассматриваемый 
период составили 134,02000/2012 =SK . Самые большие изменения отмечены в 2012 
г. по отношению к 2008 г., когда величина коэффициента составила 155,0=SK . 
На региональном уровне наступившие структурные изменения оказались более 
значительными, о чем свидетельствуют высокие показатели интегрального 
коэффициента в следующих районах: Юго-Восточный район ( 417,02000/2008 =SK ), 
Южно-Центральный район ( 322,02000/2012 =SK ), Северо-Восточный район 
( 290,02000/2012 =SK ) и Северо-Западный район ( 239,02000/2012 =SK ). 

В-шестых, статистическое рассеивание на региональных уровнях 
коэффициента безработицы, измеренное через размах вариации, достигает 
самого высокого уровня в 2000 г. – 13% и наиболее слабо выражено в 2005 г. – 
4,9%. Стандартное отклонение (σ) принимает высокие стоимости, что 
показывает значимую степень различия, наиболее ярко выраженную в Юго-
Восточном, Юго-Западном и Южно-Центральном районах. Отклонение в 
коэффициенте безработицы в 2012 г. характеризуется более низкими уровнями 
по отношению к началу исследованного периода в региональном аспекте за 
исключением Северно-Центрального района, где отмечается увеличение на 1,1 
процентных пункта. Внутрирегиональные различия особенно четко выражены в 
Южно-Центральном районе – средний уровень стандартного отклонения 
составляет 5,5 процентных пункта. 

В-седьмых, вариационный коэффициент (Vσ) изменяется в широких 
границах, при этом в начале рассматриваемого периода наиболее значительные 
различия (69,3%) наблюдаются в Южно-Центральном районе, а самые низкие – 
в Северно-Центральном (13,6%). В 2012 г. внутрирегиональные различия 
уменьшаются до уровня 24,8% в Северо-Западном районе и 39,5% в Юго-
Восточном районе. На национальном уровне вариация уменьшается до 24%. 
Динамика Vσ в отдельных районах различается как по направлению, так и по 
силе, при этом самые высокие показатели величины наблюдаются в период 
2007–2009 гг., т.е. когда коэффициент безработицы в стране самый низкий.  

Безработица как общественно значимая проблема, порожденная 
макроэкономической средой в стране, обуславливает демографические, 
экономические и социальные различия и неравенства среди населения. В этом 
аспекте существенное значение имеет установление, измерение и оценка 
тенденций и закономерностей в отдельных регионах Республики Болгарии с 
учетом их преодоления посредством своевременных действий и регулирования 
рынка труда.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА 

 
Разрабатываемые сегодня во многих регионах инвестиционные стратегии 

направлены на определение инвестиционных приоритетов территорий, одним 
из которых может рассматриваться и человеческий капитал. Инвестиции в 
данный фактор производства уже доказали свою эффективность, что 
подтверждается различными показателями. К примеру, уже определена прямая 
связь между инвестициями в человеческий капитал и ВВП [3]. 

В России на сегодняшний момент инвестирование в человеческий 
капитал осуществляются в основном в рамках корпоративного сектора. 
Государственные и муниципальные органы власти практически не принимают 
участие в данном процессе. Современное качество человеческого капитала в 
стране достаточно низкое, что, безусловно, требует активизации деятельности в 
этом направлении со стороны государства. 

Целью инвестиционной стратегии региона в отношении человеческого 
капитала должно стать обеспечение стимулов его развития, вовлечение 
населения в экономические процессы. 

Реализация данной цели может иметь разные масштабы. По большому 
счету развитие человеческого капитала во многом зависит от созданной для 
этого среды, что является прямой обязанностью государства. Сюда относится 
обеспечение доступности и качества услуг здравоохранения, образования, 
стимулирование роста нравственности и культурного уровня населения, 
создание инфраструктуры. В части формирования инвестиционной стратегии 
постановка таких масштабных задач нецелесообразна. Поэтому здесь следует 
прибегнуть к более узкому рассмотрению параметров развития человеческого 
капитала. 

В рамках инвестиционной стратегии можно выделить следующие задачи: 
1. Повышение грамотности населения в области собственных прав и свобод. 
2. Стимулирование корпоративных инвестиций в человеческий капитал. 
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3. Вовлечение населения в процессы управления регионом. 
Реализация поставленных задач должна осуществляться посредством 

проведения ряда мероприятий. В рамках первой задачи мероприятия могут 
сводиться к проведению различного рода семинаров и интернет-курсов, итогом 
реализации которых должно стать формирование у граждан представления о 
собственных правах и способах влияния на ход своей жизни/карьеры в рамках 
своего государства. 

Проблемой российского общества до сих пор остается низкая 
экономическая и политическая активность, отсутствие инициативности и 
безразличие к процессам, происходящим в стране. Это приводит к 
неосведомленности граждан в области собственных возможностей и 
нежеланию участвовать в изменении ситуации. Реализация указанной задачи 
упростит процесс получения информации и возможно приведет к проявлению 
интереса со стороны граждан. 

В рамках стимулирования корпоративных инвестиций в человеческий 
капитал целесообразно предложить включение расходов на образование, 
повышение квалификации (переподготовку) и медицинское обслуживание 
сотрудников в состав расходов, уменьшающую налогооблагаемую базу по 
основным налогам (налог на прибыль, единый налог на вмененный доход, 
налог, уплачиваемый по упрощенной системе и др.). 

Вовлечение населения в процессы управления регионом может 
осуществляться различными способами в зависимости от того, к каким 
процессам планируется привлечь население. Наиболее простым вариантом 
включения населения в процесс управления территорией может стать развитие 
общественных инициатив при разработке и реализации целевых программ. Так, 
при анализе проблем территории, требующих решения с помощью реализации 
целевых программ, ключевую роль должно играть население. Мнение 
населения может учитываться посредством электронного голосования, которое 
организуется на сайте правительства региона. Расстановка приоритетов при 
определении направлений целевых программ должна учитывать результаты 
электронного голосования. Наибольшие объемы финансирования должны 
направляться на решение проблем, набравших наибольшее количество голосов. 

Разработка мероприятий целевой программы также может включать в 
себя опрос граждан с целью привлечения их к реализации целей программы. 
Опрос может производиться с помощью интерактивных методов или личных 
встреч. Кроме того, итоги реализации целевых программ должны также 
обсуждаться с населением или хотя бы демонстрироваться в открытом доступе. 
Перечисленные действия станут одним из стимулов роста инициативности 
граждан и повысят лояльность их к властным структурам. 

Естественно сформулированные предложения требуют дальнейшей 
проработки. В случае успешной реализации мероприятий инвестиционной 
стратегии появится возможность развития одного из основных ресурсов 
территории – человеческого капитала, который на данном этапе жизни 
общества является наиболее эффективным инструментом функционирования 
экономики. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ АВІАЦІЙНИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 
 

Ринок пасажирських авіаперевезень має найшвидші з-поміж всіх видів 
транспорту України темпи зростання. В таких умовах актуалізується проблема 
оцінки стану, особливостей функціонування та перспектив розвитку саме тих 
видів пасажирських перевезень, які стають лідерами на ринку. 

Метою статті є аналіз стану пасажирських авіаційних перевезень в 
Україні, виявлення тенденцій їх розвитку та чинників, що на них впливають, і 
визначення перспектив цього виду економічної діяльності в Україні. 

Невід’ємною умовою забезпечення нормального функціонування 
транспортної інфраструктури та підвищення попиту пасажирських перевезень в 
Україні є стабільна робота авіаційного транспорту. Аналіз статистичних даних 
свідчить, що з кожним роком у країні збільшується показник середньої 
дальності перевезень, підвищується частка міжнародних і особливо 
міжконтинентальних повітряних сполучень, зростає частка комфортабельних 
літаків і літаків високого класу. 

Основою повітряного транспорту є мережа аеропортів, яка в період 
підготовки до Євро-2012 набула деякого розвитку. Відкриття 28 серпня 2010 р. 
першого терміналу МА «Харків», площею 20 тис. кв. м дало змогу збільшити 
пасажиропотік до 800 тис. людей на рік, а в пік завантаженості аеропорт може 
приймати до 2 млн. пасажирів. Оновлення найбільшого авіатранспортного 
вузла Західної України - Міжнародного аеропорту «Львів» у межах підготовки 
до Євро-2012 забезпечило реконструкцію та подовження злітно-посадкової 
смуги, перону, існуючого терміналу, а також будівництво нового і тимчасового 
терміналів. Завдяки відкриттю в аеропорту «Бориспіль» нового термінального 
комплексу F, його пропускну спроможність суттєво збільшено, забезпечено 
зростання швидкості та комфорту обслуговування пасажирів [1]. 
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Стан розвитку авіаційного пасажирського транспорту (пропозиція) 
значною мірою визначаються його особливостями, що відрізняє його від інших 
видів транспорту. 

Основними техніко-економічними характеристиками пасажирського 
повітряного транспорту, які впливають на позиціонування його серед 
перевізників, є: 

− висока технічна і експлуатаційна швидкість руху, що дає змогу 
виконувати безпересадочні перельоти великої дальності за короткий 
проміжок часу; 

− менші порівняно з іншими видами транспорту капітальні вкладення у 
наземні споруди; 

− висока пропускна здатність по вітряних трас і авіаційного транспорту; 
− високий рівень комфорту та якості обслуговування при здійснюванні 

пасажирських перевезень; 
− високий ступінь безпеки при подорожуванні [2, с. 198]. 

Проте наявні й очевидні недоліки повітряного транспорту. До них слід 
зарахувати такі: 

− значна залежність транспортного процесу від кліматичних умов; 
− необхідність використання додаткових засобів перевезення на 

початковому і кінцевому пунктах польоту; 
− висока собівартість перевезень і відповідно цін на авіаквитки порівняно з 

іншими видами транспорту. 
Зазначені недоліки характеризують літак як такий засіб пересування, що 

не може бути використаний у будь-яку пору року з гарантованим часом вильоту 
та прибуття. Проте вони не заважають повітряному транспорту виконувати таку 
важливу функцію, як здійснення масових перевезень на далекі відстані та 
якісне обслуговування під час подорожування [3, с. 19]. 

В Україні авіаперевезення пасажирів здійснюють транспортні засоби 
Державної національної авіакомпанії «Авіалінії України», а також низка інших 
авіакомпаній – «АероСвіт», «Міжнародні Авіалінії України», «Київські 
авіалінії» та ін. [4, с. 78]. У країні активно розвивається сектор міжнародних 
регулярних пасажирських перевезень, де зберігаються найшвидші з-поміж всіх 
видів транспорту темпи зростання та висока завантаженість на багатьох рейсах. 

Враховуючи швидкі темпи зростання авіаперевезень і потенційні 
перспективи стратегічних аеропортів, насамперед їх транзитні можливості, 
більш актуальним стає питання приведення цих аеропортів у відповідність до 
вимог міжнародних стандартів. 

Аеропорти, які не належать до стратегічних, виконують значно менший 
обсяг робіт з обслуговування авіаційних перевезень. Попри великі перспективи 
розвитку стратегічних аеропортів, нестратегічні аеропорти, як підтверджує 
аналіз, не мають можливості розвиватися за власні кошти, а їх сертифікаційна 
придатність підтримується місцевими органами влади шляхом надання пільг і 
дотацій [7]. 
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Суттєвою тенденцією розвитку пасажирських перевезень в Україні є їх 
активізація всередині країни. Починаючи з 2006 р., визначилася позитивна 
тенденція до зростання в перевезенні пасажирів авіаційним транспортом. 
Винятком є 2009 р., що відображає реальний економічний стан населення 
України, який погіршився під час фінансово - економічної кризи. Пасажирські 
перевезення за 2013 р. становили 123,3% щодо 2012 р.  

У 2013 р. пасажирські перевезення на регулярній основі між 11 
українськими містами здійснювали 7 вітчизняних авіакомпаній. Значно 
збільшили регулярні перевезення у межах України авіакомпанії «АероСвіт», 
«Міжнародні авіалінії України» та «Дніпроавіа». На внутрішніх маршрутах 
літаками цих трьох авіакомпаній-лідерів було здійснено 9,3 тис. регулярних 
рейсів і перевезено 421,7 тис. пасажирів [9]. 

Характерною особливістю сучасного періоду є те, що авіаперевізники 
України здійснюють процедури адаптації до вимог функціонування 
авіакомпаній на світовому ринку авіаційних послуг. Так, авіакомпанія 
«Міжнародні авіалінії України» першою в СНД одержала сертифікат IOSA 
(Міжнародний аудит експлуатаційної безпеки) та увійшла до міжнародного 
реєстру якості ІАТА (Міжнародної асоціації авіаційного транспорту). На 
початку 2011 р. МАУ в черговий раз успішно пройшла перевірку на 
відповідність сучасним вимогам експлуатаційної безпеки та отримала свій 
четвертий сертифікат оператора IOSA, що є програмою виробничого аудиту 
безпеки авіакомпаній Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА 
Operational Safety Audit), яка призначена для оцінки систем експлуатаційного 
управління і контролю повітряних перевізників [8].  

Зростаючий попит на пасажирські перевезення авіаційним транспортом 
України вимагає реалізації комплексних заходів, спрямованих на розвиток 
потенціалу цього виду транспорту та підвищення ефективності його 
використання. 

Дослідження дає змогу визначити основні фактори, що 
характеризуватимуть подальший розвиток авіатранспортної галузі та 
збільшення пасажиропотоку в Україні: 

1. Забезпечення безпеки польотів.  
2. Налагодження інфраструктури.  
3. Перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців.  
4. Інноваційний розвиток.  
5. Покращення послуг бронювання, встановлення знижок і пільг на тарифи 

квитків.  
Створення умов для своєчасного оновлення парку повітряних суден.  
Все викладене вище дає змогу зробити висновок, що питання перспектив 

розвитку аеропортів України та оцінка ефективності їх функціонування є доволі 
актуальними. Враховуючи специфіку авіаційної галузі і тенденції її розвитку, 
авіапідприємства мають своєчасно реагувати на зміни, які вже відбулися в 
зовнішньому середовищі, а також бути готовими до змін у майбутньому, щоб 
залишатися конкурентоспроможними і утримувати певні позиції на 
міжнародному ринку авіаційних послуг. 
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Для збільшення пасажиропотоку та розвитку авіаційної галузі в Україні 
необхідно модернізувати й удосконалити малодіяльні та бездіяльні аеропорти в 
Україні, зокрема, у Вінниці, Кіровограді, Кривому Розі, Луганську, Маріуполі, 
Сумах, Хмельницькому, Черкасах, Тернополі. Крім того, необхідно 
враховувати, що в бездіяльних аеропортах є великий виробничий потенціал. 
Зазначимо, що з сорока аеропортів України тільки дев’ять на теперішній часе 
прибутковими, а інші - збитковими. Надалі важливо визначити, за яких умов 
збиткові аеропорти можуть ефективно функціонувати з економічних позицій, 
розробити заходи щодо забезпечення їх прибутковості та конкурентоздатності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ 

 
В сучасних економічних умовах ключовим завданням, що має 

передбачати економічна політика України, є утримання стійкої динаміки та 
покращення якості економічного зростання як невід’ємної умови підвищення 
соціальної спрямованості розвитку держави. Сучасний соціально-економічний 
розвиток України має бути спрямований на забезпечення переходу до 
стабільності, сталого та динамічного економічного зростання. В умовах 
глибоких ринкових трансформацій національної економіки все більшої 
актуальності набувають питання економічного розвитку регіонів. 

Основною складовою регіонального розвитку є розвиток галузей 
соціальної інфраструктури. Слід зазначити, що соціальну інфраструктуру 
поділяють на соціально-побутову та соціально-культурну. Якщо соціально-
побутова спрямована на створення умов для відтворення людини як біологічної 
істоти (через побутове середовище), задоволення її потреб через належні умови 
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життя, то соціально-культурна сприяє відтворенню духовних, інтелектуальних 
(через культурно-освітнє середовище) та значною мірою фізичних властивостей 
індивіда, формуванню його як економічно активної особистості, що відповідає 
певним вимогам суспільства до якості робочої сили.  

У складі соціально-побутової інфраструктури розрізняють такі 
компоненти: житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування 
населення, торгівля і громадське харчування, пасажирський транспорт та 
зв’язок з обслуговування населення тощо. До соціально-культурної 
інфраструктури належить охорона здоров’я, рекреаційне господарство, фізична 
культура та спорт, соціальне забезпечення, освіта, культура та мистецтво та ін. 

Галузі соціальної інфраструктури мають специфічні особливості: по-
перше вони характеризуються значною трудомісткістю порівняно з 
виробництвом матеріально-речовинних благ, оскільки праця є основою послуг; 
по-друге, частка матеріальних витрат у складі  кінцевого виробництва послуг є 
значно нижчою, ніж за умови виробництва матеріальних благ (у середньому 
майже у три рази); по-третє, у складі активів суб’єктів господарювання 
соціальної сфери значний процент складають грошові кошти; по-четверте, 
організаційні заходи у галузях соціальної інфраструктури, що спрямовані на 
вдосконалення системи управління даними галузями та галузевими 
підприємствами, мають відносно великий вплив, ніж у матеріальному 
виробництві.  

На розміщення і розвиток соціальної інфраструктури впливає велика 
сукупність факторів, які залежно від походження та соціально-економічного 
змісту утворюють наступні групи: економічні, політичні, правові, культурні, 
природно-кліматичні, демографічні, соціальні, містобудівні, національно-
етнічні, соціально-психологічні [1, с. 49]. Враховуючи взаємопов’язаність та 
взаємообумовленість всіх груп факторів визначальну роль у подальшому 
розвитку соціальної інфраструктури на сучасному етапі її формування 
відіграють ті з них, що висвітлюють ступінь сформованості систем розселення 
й рівень розвитку матеріального   виробництва.   

Можливості соціальної інфраструктури у створенні загальних умов 
розвитку виробництва та життєдіяльності населення залежить від потужності її 
економічного потенціалу, головним складовим елементом якого є основні 
фонди: будівлі та споруди; комунікації (дороги, лінії зв’язку тощо); технічне 
оснащення будівель, споруд та комунікацій.  

Необхідно зазначити, що соціальна інфраструктура є складовою 
господарського комплексу кожного регіону, а отже є і складовою його 
функціональної та територіальної структур. Функціональна структура 
відображає склад та співвідношення груп об’єктів, що виконують певні функції 
в господарському комплексі, а територіальна структура стосується різних форм 
просторового зосередження об’єктів та їхніх територіальних об’єднань [2, с. 
295]. Так, соціальна інфраструктура може мати як «лінійну» так і  «точкову» 
організацію. Застосування такого поділу соціальної інфраструктури можливо на 
різних рівнях соціальної організації суспільства: на рівні виробничого суб’єкта 
господарювання в більшому ступені спостерігається точкова інфраструктура, а 
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на рівні економічного регіону – в рівному співвідношенні спостерігається як 
точкова так і лінійна інфраструктура. Такий поділ інфраструктури виокремлює 
в значній мірі форму її організації, а ніж змістовну частину.    

Як територіальна підсистема господарського комплексу адміністративно-
територіальної одиниці соціальна інфраструктура тісно пов’язана з системою 
розселення – регіональною, обласною, локальною. Система розселення 
населення має вплив на територіальну форму функціонування соціальної 
інфраструктури. На окремих територіальних рівнях можна визначити мережу 
систем розселення у формі агломерації та поза агломераційних районів, що дає 
можливість більш ефективно розвивати соціальну інфраструктуру з 
урахуванням територіальної концентрації населення, як споживачів різних 
послуг. 

До територіальних особливостей соціальної інфраструктури відноситься 
її активна роль в територіальному розвитку або територіальній організації 
регіонів та їх компонентів (господарства, розселення, і т.д.) [3, с. 168]. Отже, 
соціальна інфраструктура має конкретну територіальну прив’язку і функціонує 
в рамках кожного суспільно-територіального комплексу та зосереджена 
безпосередньо на території конкретних регіонів, областей, адміністративних 
районів, міст та сіл і відповідно має певний територіальний таксономічний  
ранг [4]. Раціональне розміщення соціальної інфраструктури сприяє 
покращанню соціально-економічного розвитку держави.  

З метою більш чіткого розуміння особливостей функціонування 
соціальної інфраструктури необхідно визначити основні її складові: суб’єкт – 
особа, група осіб, яким належить активна роль у конкретному процесі; об’єкт – 
окрема одиниця господарського призначення; послуга – продукт діяльності 
суб’єктів господарювання, що виражається в корисному ефекті – задоволення 
потреби суб’єкта [5, с. 204] . Отже, соціальна інфраструктура характеризує 
прямі та зворотні зв’язки матеріально-речового середовища і суб’єктів, яким 
надаються соціально значимі послуги з метою задоволення їх потреб. 

Таким чином, соціальну інфраструктуру необхідно розглядати як єдину 
цілісну систему, діяльність якої направлена на забезпечення всебічного 
розвитку людини, а також на подальший соціально-економічний розвиток як 
окремого регіону так і держави в цілому. 
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ШЕЙПІНГ ЯК ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ФІЗИЧНОЇ 

РЕКРЕАЦІЇ ЛЮДИНИ 
 

Загально визнаним є погляд на людину як на силу, яка виносить на собі 
весь тягар, що виникає в системі економічних відносин, і завдяки якій 
матеріалізуються результати всіх цих відносин. Серед головних причин 
багатства народів ще Адам Сміт угледів людський капітал, який складається    
«... з придбаних і корисних здібностей всіх жителів або членів суспільства. 
Придбання таких здібностей, враховуючи також утримання їх володаря 
протягом його виховання, навчання або учнівства, завжди вимагає дійсних 
витрат, які є основним капіталом, який як би реалізується в його особі. Ці 
здібності, будучи частиною статку такої особи, разом з тим стають частиною 
багатства всього суспільства, до якого вона належить. Велику спритність і 
уміння робочого можна розглядати з тієї ж точки зору, як і машини і знаряддя 
виробництва, які скорочують або полегшують працю і які хоча і вимагають 
відомих витрат, але відшкодовують ці витрати разом з прибутком» [1, c. 293-
295].  

Один з творців теорії людського капіталу, нобелівський лауреат Гарі 
Беккер довів [2], що людський капітал формується за рахунок інвестицій в 
людину. Він включив в інвестиції в людину крім витрат на загальну і 
професійну освіту, витрати на виховання дітей, охорону здоров'я, пошук 
інформації, зміну роботи і інші вкладення, так або інакше сприяючі розвитку 
продуктивної сили людини.  

Професор Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного 
університету М.М. Критський висунув тезу про те, що людський капітал є 
загальною формою економічної життєдіяльності [3, c.4]. На відміну від товару 
«робоча сила» людський капітал не просто продається і купується, але й 
авансується, амортизує та відшкодовується як основний капітал, тобто потребує 
значних інвестицій і виступає в якості довготермінового капітального ресурсу. 
Він здійснює специфічний економічний оберт і кругообіг, проходячи відповідні 
стадії свого відтворення, проявляється в різних функціональних формах, у тому 
числі інтелектуальних, не властивих звичайній робочій силі. Зовнішньою 
метою здійснення життєдіяльності і тим самим громадського виробництва як і 
раніше, залишається споживання, що має істотну специфіку. Процес кругообігу 
людського капіталу (за К. Марксом це процес руху субстанції, в якому вона 
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проходить певні стадії, послідовно приймаючи на себе і скидаючи відповідні 
функціональні форми)  можна описати загальною формулою PTP ′→→ , де 

pPP +=′ , p  – приріст споживання, який свідчить про насиченість людської 
життєдіяльності процесом задоволення потреб, її збагачення. Людський капітал 
у своєму русі послідовно проходить три стадії, приймаючи й скидаючи три 
функціональні форми: споживчу ( P ), виробничу (T ) та предметну ( R ). Все це 
можна описати наступним чином [3, с.52]: 

   

T...T

R...T...SPR...T...SP ′′−′−′−

P...P ′
R...R ′′′

 
Кругообіг виробничої форми людського капіталу уявляється як процес 

відтворення, а саме:  

   

S...T-P-RT... ′′

. 
Тут SтсScтS +=  – інтелектуальна складова людського капіталу, яка 

створюється за рахунок наукової Sст  та освітянської  Sтс  праці.  
У кругообігу предметної форми людського капіталу останній здобуває 

речовий вираз, який тут є первинною та кінцевою формою. Спочатку 
спостерігається процес перетворення речової форми людського капіталу у 
споживчу, а наприкінці – процес виробництва людського капіталу завершується 
його перетворенням у предметну форму. Таким чином, вся життєдіяльність 
виявляється як єдність протилежностей, а саме: єдність створення й реалізації 
суб’єкту праці та життєдіяльності, тобто людини. 

У кругообігу споживчої форми необхідно виділяти сферу 
безпосереднього споживання (продукти харчування; побутові послуги, 
предметом яких не є людина; та таке інше) та сферу послуг, у центрі якої 
знаходиться людина з потребами (медицина; соціальне забезпечення; 
фізкультура та спорт; наука; освіта; культура та таке інше). Кругообіг 
споживчої форми людського капіталу несе в собі всі необхідні для його 
формування, розвитку та підтримки (рекреації або відтворення початкового 
стану) інвестиції. 

Останнім часом все актуальнішою стає фізична рекреація людини, до 
визначальних ознак якої відносять [4]: (1) ґрунтовність на руховій активності; 
(2) в якості головних засобів виступають фізичні вправи; (3) здійснюється у 
вільний або спеціально виділений час; (4) включає культурно-ціннісні аспекти; 
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(5) містить інтелектуальні, емоційні і фізичні компоненти; (6) здійснюється на 
добровільних, самодіяльних началах; (7) робить оптимізуючий вплив на 
організм людини; (8) включає освітньо-виховні компоненти; (9) носить 
переважно розважальний (гедоністичний) характер. 

Усім переліченим вимогам відповідає спосіб тренування тіла людини із 
назвою «шейпінг» [5]. Його автор, Прохорцев І.В., в одному з своїх патентів 
наводить наступну формулу винаходу: «...спосіб корекції статури людини типу 
«шейпінг» включає виборче тренування частин тіла шляхом фізичних вправ в 
режимі катаболічного тренування на зменшення жирової і м'язової тканини в 
постменструальній фазі та відрізняється тим, що тренування проводять, 
починаючи з 4-5 дня менструального циклу, а через 15-30 мін після тренування 
здійснюють масаж груп м'язів тривалістю 25-30 мін, проводять 8 процедур 
впродовж 4-тижневого циклу тренувань, використовуючи при цьому 
збалансований раціон харчування». З формули видно, що шейпінг спрямований 
виключно на жінок для оптимізації  їхньої ваги та оздоровлення в цілому. 

Практика доводить, що необхідний результат з формоутворення тіла 
жінки може бути досягнутий внаслідок занять шейпінгом на протязі року. При 
цьому жирові відкладення зменшуються в середньому на 10-12%, а частота 
серцевих скорочень (ЧСС) та артеріальний тиск стають ближчими до норми [5, 
c.47-56]. Спостереження, що були проведені приблизно на 3000 жінок, виявили 
майже 100% знижку таких захворювань як ОРЗ, суттєву знижку 
психосоматичних захворювань. Завдяки заняттям шейпінгом певна кількість 
жінок позбавилася безпліддя [5, c.90]. Усі жінки здобули стійки навички 
здорового способу життя, що в подальшому забезпечило їм кращу 
працездатність. За підрахунками жінок заняття шейпінгом виявилися 
економічно доцільними, тому що витрати на них були вдвічі менші, ніж 
витрати на лікування до занять [5, c.98]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що шейпінг може бути 
економічно доцільною технологією фізичної рекреації людини. 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ 
 

В Украине индустриальный туризм только начинает развиваться. Об этом 
свидетельствует существующее количество туристических продуктов 
промышленного туризма в ассортименте предприятий. Перспективность 
развития данного направления обуславливается наличием большого количества 
индустриальных объектов, в частности в Донецкой области, которые вызывают 
интерес у туристов. 

Так, одна из визитных карточек Донецкой области – это промышленные 
предприятия, производственные процессы которых интересны с 
познавательной и образовательной точки зрения.   Индустриальный туризм 
может послужить конкурентным преимуществом для туристов в регионе, 
следовательно, стоит уделить внимание более активному развитию такого вида 
туризма. 

Целью научной работы является выявление перспектив развития 
индустриального туризма в Донецке. 

В последнее время активизировались научные исследования по развитию 
промышленного туризма в Украине и за рубежом. Ряд отечественных ученых 
посвящают свои труды именно этому направлению. Так, возможности развития 
туризма на промышленных территориях и социально-экономические аспекты 
управления индустриальным туризмом в Донецкой области было исследовано 
В.Ф. Данильчуком [1, с.243-251], перспективы развития промышленного 
туризма в Украине определено В.С. Крысой, возможности развития 
промышленного туризма в восточном регионе Украины рассмотрено А.Ю. 
Чередниченко [2]. Однако аспекты развития промышленного туризма в 
Донецкой области требуют более детального рассмотрения. 

В данной работе под индустриальным туризмом понимается 
исследование территорий, зданий и инженерных сооружений 
производственного (не гражданского) или специального назначения, а также 
любых оставленных (заброшенных) сооружений с целью получения 
психического и эстетического удовольствия или удовлетворения 
исследовательского интереса.  

Стоит отметить, что индустриальный и промышленный туризм близкие, 
но не синонимичные понятия, как утверждают некоторые авторы. 
Индустриальный туризм – это не только туристическая деятельность, 
выраженная в объектах промышленного производства. Сегодня с тотальной 
индустриализацией мира в понятие индустриального туризма входит все 
большее количество объектов и видов деятельности вплоть до созерцания 
городского пейзажа и городского фототуризма. 

Донецк и Донецкий регион для развития именно индустриального 
туризма имеет все предпосылки. Заброшенные объекты, уникальные 
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действующие промышленные производства, городской ландшафт, 
промышленная специализация городов Донецкой области – мощная база для 
развития данного вида туризма не такая редкость в Донецке. Оборудовать их 
для экскурсий, реализовать эффективную политику продвижения на целевые 
рынки – это одна из первостепенных задач властей города. Поэтому, Донецку 
просто необходимы проекты «культурной конверсии», когда депрессивный 
индустриальный район превращается в место, пригодное для 
постиндустриального сосуществования искусства, туризма и экстрима. Тем 
более, что развитие индустриального туризма в Донецком регионе следует 
рассматривать как способ формирования привлекательного имиджа, что 
непосредственно влияет на повышение конкурентоспособности, через создание 
сильных конкурентных преимуществ. 

Индустриальный туризм в Европе уже давно занял свою рыночную нишу 
и все ценные из исторической точки зрения промышленные объекты в Европе 
объединены в Европейский маршрут индустриального наследия. Этот маршрут 
включает у себя больше 850 пунктов в 32 странах. Из них сформированы 13 
региональных маршрутов, которые раскрывают промышленную историю 
территорий, а также 10 тематических маршрутов, которые показывают историю 
того или иного производства на европейских землях: добычи угля, выплавки 
железа и стали, изготовления керамики, стекла и хрусталя, историю 
доиндустриального наследства, промышленного ландшафта и т.д. Одним из 
способов привлечения туристов на объекты индустриального туризма является 
проведение на их территории разных социально-культурных проектов, т.к. 
объекты этих маршрутов так или иначе используются в развлекательных целях, 
организуют разнообразные мероприятия, экспозиции музеев, выставки и т.п.  

Для развития индустриального туризма в регионе, прежде всего, следует 
проанализировать и внедрить с поправками на местные особенности 
зарубежный опыт успешных проектов. Одним из таких проектов стало 
проведение  мероприятия «Ночь индустриальной культуры» – это праздник, 
символизирующий единство промышленности и культурного наследия. Целью 
проекта являются улучшение имиджа города/региона, продвижение 
собственного культурного наследия, развитие индустриального туризма, а 
также привлечение туристов и инвестиций. 

30 июня 2012 года впервые в Украине состоялось масштабное культурное 
мероприятие «Вторая смена. Ночь индустриальной культуры». Формат 
праздника является адаптированной версией традиционного немецкого 
праздника Extrschicht. Впервые в истории праздника европейской 
индустриальной культуры в нем принимала участие Украина, которую  
представлял Донбасс, один из старейших промышленных регионов Восточной 
Европы. Идея проведения праздника в Донецке принадлежала Донецкому 
городскому совету, представители которого были гостями Ночи 
индустриальной культуры в Рурской области и Немецкой организации 
международного сотрудничества. 

Донбасс очень похож на Рур. Соответственно и проблемы у двух 
индустриальных регионов похожи. Плюс в Донецке своя дополнительная 
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особенность, в городе к ЕВРО-2012 построено множество объектов, которые 
после проведения чемпионата Европы по футболу оказались 
невостребованными, в первую очередь гостиничный сектор и транспортная 
инфраструктура.  

6 июля 2013 года в Донбассе проходил II Фестиваль «Вторая смена. Ночь 
индустриальной культуры». Донецк показал высокое качество проведения 
фестиваля [3].  

Рассмотренный пример свидетельствует о необходимости привлечения 
зарубежных специалистов, внедрение зарубежного опыта для развития и 
продвижения индустриального туризма.  

Донецкий регион  находится в начале пути продвижения своего 
туристического продукта на мировые рынки. Для успешного развития туризма 
необходимо создать уникальный туристический продукт, не похожий на 
остальные и привлекательный для потенциальных туристов. Индустриальный 
туризм может стать той нишей, специализацией региона в туристической 
сфере, которая сформирует привлекательный имидж региона и обеспечит 
приток туристов. 

Индустриальный туризм является очень актуальным для Донецка, где 
сосредоточено немало крупных промышленных предприятий, он предоставляет 
прекрасную возможность сформировать туристическое лицо города и открыть 
его миру с другой стороны. Именно такие мероприятия, как «Ночь 
индустриальной культуры»,  призваны вдохнуть новую культурную жизнь в 
ныне «мертвые» и некогда грандиозные индустриальные объекты. 
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THE MARKET OF DIFFICULT MAR LIABILITIES IN POLAND 
 

Changes that came about as the consequences of the global economic crisis 
have, still a large impact on the functioning of the whole banking sector. The first 
signs of recession led to an increase in uncertainty about the future financial situation  
of the potential borrowers. The main aim of most of the banks was to provide  
a stable financing of assets that have been accumulated so far, and the disposal of 
capitals to cover the risk of current activity. At the same time, the increase in credit 
activity and the share on the banking service market appeared to be less important 
[1]. One of the phenomena caused by disorder that emerged on the financial markets  
is the non-payment of liabilities. This problem took over many economies, and it 
might be caused mainly by widely available and cheap loan. Increase in prices and 
simultaneous increase of the overall cost of maintaining the average household, led to 
growth of its financial needs. Many consumers are not able to repay the liabilities 
while taking the loan. During the first post-crisis year 2009, the banks have 
drastically reduced the cash loans offer, especially the low-amount ones. Despite that, 
the level of difficult liabilities as well as the number of debtors in registers still rises. 
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Diagram 1. The total amount of arrears of Poles' who temporarily did not comply 
with their payables in years 2010 – 2013 (in bln PLN) 

Source: Author's elaboration based on the data from BIG (Economic Information Bureau) 
InfoMonitor S.A. 
 

According to the data from «The National Report of the Overdue Debt and 
High-risk Clients»  the total amount of arrears of the high-risk clients in Poland at the 
end of the third quarter of  2013 was 39,03 billion zlotys. As it appears in the Report 
[2], those liabilities arose mainly by unpaid electricity bills, gas, telecommunication 
services, and rent. Moreover, they were caused by alimony, unpaid loans, overdue 
mortgage and consumer credits. The data of the above graph  [Diagram 1] shows that 
Poles' overdue debt for the above-mentioned reasons increased 2,5 times in relation  



 170

to the data from January 2010, whereas an average amount of the overdue debt per 
unreliable debtor doubled, reaching the highest value at the end of the first quarter of 
2013 – 17 401 PLN [Diagram 2]. 
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Diagram 2. An average debt of the statistic debtor in Poland in years 2010-2013  
(in PLN). 

Source: Elaborated on the base of data from BIK (Credit Information Bureau) InfoMonitor 
 
There is one fact which deserves special attention – since April 2013 the 

decline of the overdue debts value on the Polish market of difficult liabilities may be 
observed. On the one hand, that may reflect the improvement of economic situation, 
however it may also indicate the growth of the measurement efficiency of 
creditworthiness and debt collecting.  

Another important measure which characterizes the situation on the Polish 
market of difficult liabilities is the number of entities which failed to comply on time 
with their payables. 
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According to data from the above charter, from the beginning of 2010 up to the 
end of June 2013, the number of people who were in arrears with the payment of their 
liabilities grew dynamically. At the end of the first half of 2013 there were already  
2 297 587 debtors. However, in recent months there has been a decline in number of 
entities which have problems with repaying their debts. That may indicate an increase 
of trust in economic circulation. 

Based on available data it may be conclude, that the largest group of debtors 
consists of men at age of 30 – 39, who live in Silesia or Mazovia provinces in the city 
smaller than 0.5 million citizens. The predominant group of difficult liabilities 
(63,74%) at the end of the third quarter of 2013 were debts, which value was not over 
5000 PLN. In the total amount of unpaid debts the most debtors were in arrears with 
the sum between 2001-5000 PLN. They accounted 24,79% of all unreliable debtors. 
The record holder has now overdue debt, the value of which exceeds to 108 million 
PLN [3]. 

There are many causes of the non-payment of liabilities. Nowadays more and 
more often, however, the objective lack of financial abilities is indicated as the cause 
of the problem. It mainly stems from bad investments or erroneous business 
decisions. The important aspect is also the repayment of liabilities with deferred 
payment (usually from 7 to 21 days). Granting the trade credit causes the risk or 
economic uncertainty, which is connected with the possibility  
of losing their claims or delaying their implementation deadline. 

The minimization of the credit risk by banks is possible because of the special 
care of the proper assessment of the client's payment capacity. The key source of 
information about it is the credit record. The payment capacity assessment usually 
takes place by using private and external information resources that are available on 
the market. In Poland, the sources of such information includes mainly: external 
database of ZBP (Polish Bankers Association), BIK (Credit Information Bureau), and 
BIG (Economic Information Bureau) InfoMonitor. Another popular tool that banks 
are using during the first phase of client's risk evaluation is, functioning online, the 
Interbank Business Information System «Bank Register». Usage of the 'Bank 
Register' minimizes the time and human resources needed to complete the initial 
client assessment in aspect of meeting the basic criteria used by the bank. The data 
about people and companies which fail to comply with their payables to the banks are 
updated at least once a day. The 'Bank Register' works on the basis of between-banks 
exchange of information about clients, whose liabilities were classified on account of 
'doubtful' or 'lost' receivables. The purpose of the establishment of this system is to 
improve the flow of the banking secrecy data between banks. Currently, the system 
consists of more than 2,1 million information about consumers and entrepreneurs. 
This creates a basis for increasing the safety of banks and clients in the range of 
credit service [4]. 

In conclusion of this study, it is possible to make a statement that the liabilities 
market in Poland will grow dynamically in the near future. The factors of economic 
crisis influenced the increase of the difficult liabilities level significantly, and 
thereby, the growth of the number of debtors recorded in registers and companies that 
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record and collect debts. Although, it is necessary to note, that the global economic 
crisis is not the only reason which causes overdue and often uncollectible receivables. 

Growing debt also stems from the development of quasi-banks which, year by 
year, serve a growing number of clients. Quasi-banks that offer higher than average 
rate of return on the entrusted founds and very high interest rate of loans are 
definitely more attractive than regular banks. The activity of those financial 
institutions is, however, devoid of banking supervision. Hence, there is  
a risk that quasi-banks serve clients with no creditworthiness.  

Such case creates an opportunity for a situation in which banks do not know 
about their client's liabilities to quasi-banks, and these in turn do not know about their 
client's liabilities to banks. Another problem of this kind is the flow disturbance of 
information between entities that register debtors, who do not repay their liabilities on 
time. In this case there is a risk, that some borrowers will take an advantage of the 
lack of banking supervision over quasi-banks and defective flow of the information 
between those institutions to stop repaying their due liabilities. 

The increase of the financial sector safety level would require the imposition  
on the non-banking financial institutions an obligation of transferring the data about 
borrowers to the database systems. Equally important is to enable quasi-banks to have 
access to those data. The exchange of information between banks and non-bank 
financial institutions and difficult debt collecting entities would strengthen the 
credibility of the whole economic circulation, thereby reducing the effects of «trust 
crisis» in the life of an average citizen as well as in Polish business.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 
БАНКУ» 

 
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» [1, 

с.47], банківські установи мають право здійснювати інвестиційну діяльність 
шляхом придбання фінансових інструментів, що розміщуються на фондовому 
ринку з метою отримання прибутків та набуття суттєвого впливу і контролю 
над об’єктом інвестування. 
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Огляд вітчизняних та закордонних законодавчих актів, наукових праць та 
навчальної літератури дозволив зробити висновок про значні розбіжності в 
тлумаченні поняття «фінансові інвестиції» у різних наукових джерелах.   

Відповідно до Податкового Кодексу України фінансові інвестиції – це 
«господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, 
цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів» [2, с.14], а 
отже, в українському законодавстві до складу фінансових інвестицій включено 
всі операції з придбання фінансових інструментів. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці також по-різному тлумачать поняття 
фінансових інвестицій банку. Зокрема, С.В. Мочерний [3, с. 272], Б.А. 
Карпінський [4, с. 253] та Б.А. Райзберг розглядають фінансові інвестиції 
виключно як вкладення в цінні папери, в той час, як Л.Л. Ігоніна [5] та Ф.М.-Г. 
Топсахалова [6] тлумачать фінансові інвестиції як вкладення у всі види 
фінансових активів. Найширший діапазон інвестування окреслюють О.Д. 
Вовчак [7, с.76] та Ю.Н. Воробйова [8, с.62] стверджуючи, що фінансові 
інвестиції банків передбачають придбання всіх видів фінансових інструментів.  

Проте поняття «фінансові інвестиції банків» є значно вужчим за термін 
«фінансові інструменти», а операції з фінансового інвестування охоплюють 
процедури купівлі та продажу цінних паперів, що є лише одним з видів 
фінансових інструментів. Для обґрунтування правильності даного твердження, 
необхідно визначити всі об’єкти, що включені до переліку фінансових 
інструментів.  

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку  (МСБО) 32 
«Фінансові інструменти: подання», фінансовий інструмент – це «будь-який 
контракт, який приводить до фінансового активу одного суб’єкта 
господарювання і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу 
іншого суб’єкта господарювання [9, п. 11]». Таким чином, в складі фінансових 
інструментів виділяється три групи – фінансові активи, фінансові зобов’язання 
та інструменти власного капіталу. 

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,  
фінансові інструменти – це «цінні папери,  строкові  контракти (ф'ючерси), 
інструменти  грошового  обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), 
строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності 
ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, 
курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж 
будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що 
передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони) [10, с.1]».  

В країнах Європейського Союзу визначення фінансового інструменту 
затверджене на законодавчому рівні у Директиві 2006/49/ЄС та повністю 
відповідає тлумаченню, наведеному в МСБО 32. Більш того, в Директиві 
2004/39/ЄС надається перелік об’єктів, що класифікуються як фінансові 
інструменти. До таких об’єктів належать цінні папери, інструменти грошового 
ринку, інструменти спільного інвестування, опціони, ф’ючерси, свопи, 
форварди та інші деривативні контракти, об’єктом угоди яких є цінні папери, 
готівкові кошти, процентні ставки, доходи, інші похідні інструменти, фінансові 
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індекси, фінансові показники, товари, а також зміни кліматичних умов, вартості 
відвантаження, інфляційних ставок та інших економіко-статистичних 
показників [11]. За економічною сутністю, визначення фінансового інструменту 
в  Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» відповідає його 
тлумаченню в Директиві 2006/49/ЄС, та дозволяє виділити в структурі 
фінансових інструментів три основні групи – цінні папери, інструменти 
грошового ринку та похідні фінансові інструменти (деривативи). 

Таким чином, проведене дослідження тлумачення терміну «фінансові 
інвестиції» в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, показало наявність 
значних розбіжностей в поглядах авторів на масштаби та інструменти 
фінансово-інвестиційних операцій. Необхідність визначити взаємозв’язок між 
поняттями «фінансові інвестиції» та «фінансові інструменти» призвело до 
потреби дослідити сутність терміну «фінансові інструменти» у вітчизняних та 
міжнародних нормативних актах. Отримані результати засвідчили, що термін 
«фінансові інструменти» є значно ширшим за поняття «фінансові інвестиції». 
Автором з’ясовано, що інвестиційні операції банків є виключно активними 
операціями із купівлі пайових та боргових цінних паперів, відповідно, 
інструментами фінансового інвестування виступають цінні папери, що 
визнаються фінансовими активами, які, в свою чергу, є одним з трьох видів 
фінансових інструментів (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Місце фінансових інвестицій в загальній структурі фінансових 
інструментів суб’єкта господарювання 
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Розглянувши погляди окремих авторів на економічну сутність поняття 
«фінансові інвестиції», дослідивши тлумачення даного терміну в законодавчих 
та нормативних актах та визначивши місце фінансових інвестицій в загальній 
структурі фінансових інструментів, автором сформовано визначення терміну 
«фінансові інвестиції банку» як банківських інвестицій, що здійснюються 
шляхом придбання пайових та боргових цінних паперів з метою отримання 
прибутку або набуття суттєвого впливу та контролю над об’єктом інвестування.  
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УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 

 
Національний валютний ринок — це регламентований національним 

законодавством механізм купівлі-продажу національної валюти, її конверсії в 
іноземні валюти [1]. 

Валютний ринок в Україні — це переважно міжбанківський ринок, адже 
саме в ході міжбанківських операцій здійснюється основний обсяг угод з 
купівлі-продажу іноземних валют. Шляхом проведення міжбанківських 
операцій на валютному ринку забезпечується обслуговування міжнародного 
обороту товарів, послуг і капіталів (міжнародних платежів) [2].  
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На ринку України в обороті є 2 конвертовані валюти: це американський 
долар та євро. Тобто національний валютний ринок є не досить розвиненим та 
інтегрованим у міжнародний. Адже всього в світовому господарстві 
знаходиться 17 конвертованих валют. Що ж до української гривні, то вона 
поки, що є слабо інтегрованою та не може застосовуватись в міжнародних 
розрахунках. Основною причиною цього є слабка економіка та дефіцит 
платіжного балансу. 

Дуже тяжким для розвитку та інтеграції гривні є політична ситуація, яка 
склалася за останні роки. Вибір між Євросоюзом та митним союзом є складним 
та, за словами багатьох експертів, безкомпромісним. Для розвитку валютного 
ринку вважається більш позитивним буде вступ до Євросоюзу, але при наявній 
політичній та економічній ситуації Україна втратить багато від цього союзу. У 
свою чергу, Митний союз на даному етапі розвитку надасть додаткові ринки 
збуту, де наша продукція буде більш конкурентоспроможною, ніж на 
європейському. Розвиток господарства та промислового сектору дасть 
підґрунтя для зміцнення національної валюти. 

На фоні негативних прогнозів міжнародного валютного фонду та ЄБРР, 
українці збільшують активність на валютному ринку. Насамперед це стосується 
купівлі нерухомого майна та автомобілів. Як відомо, розрахунки на валютних 
ринках, проводяться в іноземній валюті, тому прибутки банків в даній сфері є 
значними. 

Якщо ж взяти до уваги загальну динаміку найбільших банків, то варто 
відзначити, відсутність суттєвих змін. Тобто не відбувається стрімкого 
зростання активності України на міжнародному валютному ринку. 

Одним з основних недоліків валютного ринку залишаються спекулятивні 
операції, але вони є життєво необхідними для існування загалом такого виду 
фінансового механізму. Одним з варіантів покращення ситуації є легалізація 
торгівлі валютними цінностями (ринок Forex) та введення ряду змін до 
податкового кодексу. Адже такий ринок має місце в структурі фінансового 
механізму України, але держава не отримує нічого з даних операцій [3].  

Валютний курс за період 2002-2013 років відображає загальний стан 
економіки України. Зміцнення курсу гривні в 2006-2007 роках було спричинено 
високими врожаями та подорожчання сільгосппродукції, розвитком 
будівництва та металургії. Але одразу після кризи 2008 року, після структурних 
змін на всіх основних ринках світу, занепадом сировинного світового ринку, 
курс гривні був змушений підтримувати НБУ для того, щоб запобігти сильного 
пониження курсу національної валюти. 

Розглянувши причетність валютної системи до національного 
господарства та визначивши основні чинники впливу на інтеграцію України до 
міжнародного валютного ринку, варто виділити такі проблеми розвитку 
валютного ринку України, як зміцнення позиції національної валюти України 
на світових валютних ринках, інтеграція національної грошової одиниці у 
світову та регіональні валютні системи відповідно до світових стандартів. 
Також треба покращити стан і структуру платіжного балансу України і 
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вирішити проблему скорочення і ліквідації міжнародної кредитної 
заборгованості. Визначити оптимальну позицію гривні в зонах "євро" і "рубля".  

Для вирішення проблеми потрібно насамперед наблизити ринковий курс 
гривні до паритету купівельної спроможності, у тому числі за рахунок 
стимулювання попиту на гривню на світових валютних ринках. Кредити 
повинні жорстко контролюватись і використовуватися для придбання новітніх 
технологій на світових ринках. Це особливо стосується металургійного 
комплексу як головного постачальника валюти, що потребує модернізації та 
реконструкції, та інших стратегічних секторах економіки. 

Для стабілізації курсових коливань гривні (яка є м'якою валютою і не 
користується попитом за межами країни) в умовах світової економічної кризи 
НБУ акцентує увагу на використанні прямих інструментів валютно-курсової 
політики. Йдеться про перегляд лімітів валютної позиції та заборону 
враховувати в ній резерви; позбавлення резидентів можливості вивозити за 
кордон валюту, що куплена на міжбанківському ринку за індивідуальною 
ліцензією або залучена у вигляді кредитів тощо. Серед інструментів 
опосередкованого впливу на кон'юнктуру внутрішнього валютного ринку НБУ 
використовував валютні «інтервенції». Реалізація цих заходів в умовах 
найвищої девальвації гривні (початок 2009 р.) дозволила стабілізувати ситуацію 
на валютному ринку України. 

Останні спроби НБУ взяти під контроль купівлю валюти фізичними 
особами не була ефективною та спричинила її дефіцит у обмінниках та стала 
спонукати людей навпаки більше скуповувати валюту. 

Валютне регулювання слід змінити та покращити. Для цього потрібно 
обмежити можливість комерційних банків щодо здійснення спекулятивних 
операцій. Також обмежити обсяги купівлі іноземної валюти лише задля 
потреби проведення поточних операцій із зарубіжними партнерами. Створити 
перешкоди для нелегального вивезення іноземної валюти з країни. 

Дані заходи можуть дещо знизити та погіршити кредитний та 
інвестиційний рейтинги України, тому вони повинні вводитись поступово і на 
певний термін. Коли мова йде про кредитний рейтинг, то варто відзначити 
важливість цього показника для інвесторів, як одного з найбільших джерел 
притоку інвестицій та валютних ресурсів [3]. 

Основними посередниками в валютних операціях є комерційні банки, які 
функціонують на території України. Їхня діяльність та результати діяльності від 
операцій з іноземною валютою в певній мірі відображають стан інтегрованості 
та загальний стан України на міжнародному валютному ринку [3]. 

Перспективи України на міжнародному валютному ринку важко уявити. 
Українська економіка за останній рік, з огляду на заходи в промисловості та 
фінансовому секторі рухається в правильному напрямку. Багато залежить від 
розвитку інфраструктури – як складової та підґрунтя економіки, промислового 
та фінансового секторів. Пріоритетним для національної економіки повинен 
залишатись розвиток промисловості та інфраструктури, які стануть основою 
для і так вже розвиненого, в порівнянні з іншими, фінансового ринку. Головним 
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недоліком інтеграції в міжнародний валютний ринок залишається не 
конкурентоспроможність національної валюти [3]. 
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ПОЛІТИКА ДЕДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ 
 

За останній рік правова сфера регулювання валютних відносин зазнала 
чималих змін радикального характеру. Мета таких перетворень – витіснення з 
кола обігу іноземної валюти та стабілізації курсу національної грошової одиниці. 
Політика отримала назву «дедоларизація української економіки». Її зміст полягає 
у встановленні жорстких адміністративних обмежень на використання іноземної 
валюти як засобу платежу, обігу, накопичення та мірила вартості.  

Необхідність впровадження політики дедоларизації постає у деструктивному 
впливі іноземної валюти на економічні процеси держави. Проникаючи у всі 
сфери економічного життя, іноземна валюта з кожним роком набуває все більшого 
розповсюдження та майже виконує функції вітчизняної грошової одиниці, що 
значно підриває національні інтереси держави, сприяє знеціненню національної 
валюти та ускладнює процес монетарного регулювання. Головна причина 
надмірного використання долару США – песимістичні очікування громадян 
стосовно стабілізації курсу національної грошової одиниці. 

На даному етапі політика дедоларизації для економіки України – це 
своєрідний каталізатор у поширенні сфери використання національної валюти та 
відновлення довіри до неї. У зв’язку з цим, визначення питань стосовно 
ефективності від впровадження політики є надзвичайно важливим завданням.  

Теоретичні та практичні аспекти щодо розв’язання проблем доларизації 
знайшли своє відображення у наукових працях Береславської О.І., Міщенко В.І., 
Лапчука Б.Ю. тощо. Однак наявність теоретичного обґрунтування терміну, 
причин та кількісних характеристик є недостатнім для розкриття всієї сутності 
проблеми. Окрім того, дослідження поданої тематики мають бути оновлені, 
оскільки рух дедоларизації економіки зовсім нещодавно отримав нового 
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стрімкого розвитку.   
Найбільш повно сутність політики дедоларизації можна розкрити через 

заходи її реалізації. Основний інструмент держави у поданому напрямку – 
законодавчі обмеження. Серед найбільш дієвих валютних обмежень можна 
відокремити такі: 

− заборона розповсюдження реклами, яка містить інформацію про ціни на 
товари або послуги в іноземній валюті [1]; 

− заборона надання  та отримання споживчих кредитів в іноземній валюті 
[2]; 

− обов’язкове ліцензування операцій з іноземної валютою та визначення 
статусу гривні як єдиного платіжного засобу в Україні [3]; 

− встановлення вимог для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на 
міжбанківському валютному ринку в розмірі 50% [4]; 

− встановлення підвищених вимог до банківських нормативів 
обов’язкового резервування за валютними коштами: за строковими 
депозитами юридичних та фізичних осіб в іноземній валют – 7%, за 
коштами на вимогу юридичних і фізичних осіб в валюті – 10% і 15% 
відповідно [5]; 

− встановлення нормативів обов’язкового резервування на рівні 0% за 
коштами в національній валют незалежно від терміну зберігання вкладів 
[5]; 

− зарахування валютних переказів в межах України на поточні на рахунки 
фізичних осіб виключно в гривні [6]. 

Таблиця 1 
Динаміка депозитного і кредитного портфелю банківських установ у розрізі 

валют 

Показник 2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

3 квартал 
2013 року 

Абсолютне 
відхилення, 

2013/2012 рр. 
Динаміка кредитного і депозитного портфелю у розрізі валют, млрд. грн. 

Строкові кошті в національній валюті 244,0 292,8 326,1 401,5 75,4 
Строкові кошті в іноземній валюті 195,5 232,1 271,5 207,4 -64,1 
Кредити в національній валюті 393,40 476,01 436,38 477,64 41,3 
Кредити в іноземній валюті 352,98 332,19 258,00 270,49 12,5 

Питома вага коштів в іноземній валюті, % 
Частка депозитів в іноземній валюті, % 44% 44% 45% 34% -11% 
Частка кредитів в іноземній валюті, % 47% 41% 37% 36% -1% 

 
Часовий простір політики дедоларизації економіки України охоплює 

період починаючи з 2008 року, коли економічна криза призвела до збитків всю 
банківську систему. Саме тоді вперше були прийняті заходи щодо обмеження 
валютного кредитування. Однак справжнього поштовху дедоларизація зазнала у 
2013 році. Визначити чи є ефективною політика уряду стосовно витіснення 
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іноземної валюти допоможе  аналіз обсягів операцій з іноземною валютою 
банківських установ. У табл. 1 наведено динаміку депозитного і кредитного 
портфелю у розрізі валют за період 2010-2013 рр. [7]. 

Аналіз даних табл. 1 свідчить, що наприкінці 3-го кварталу 2013 року 
обсяг строкових депозитів у валюті був зменшений на 64,1 млрд. грн., що у 
відносному вираження становить 23,6%. При цьому приріст коштів в національній 
валюті становив 23,1%. У структурі строкових депозитів валютні кошти займають 
34%, кошти в національній валюті – 66%. Щодо аналізу кредитного портфелю 
банків, то частка позичок в іноземній валюті становить 36%, в національній – 64%. 
За остання 4 роки обсяг валютних кредитів був зменшений на 23,37%.   

Важливим показником довіри населення до національної валюті є 
визначення попиту на неї. Динаміка готівкових операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти подана у табл. 2 [7]. 

Таблиця 2 
Динаміка обсягів готівкових операцій з купівлю-продажу іноземної валюти 

Показник 2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

3 квартал 
2013 року 

Абсолютне 
відхилення, 

2013/2012 рр. 
Обсяг валюти, проданої 
населенню, млн. доларів США 26315,4 31693,4 25245,1 11067,6 -14177,5 

Обсяг валюти, купленої у 
населення, млн. дол. США 16583,8 18248,9 15057,5 10805,3 -4252,2 

Частка проданої іноземної 
валюти, % (попит населення на 
іноземну валюту) 

61,3% 63,5% 62,6% 50,6% -12% 

 
Дані табл. 2 свідчать, що попит на іноземну валюту все ще залишається 

високим. За підсумками 3-ого кварталу 2013 року 50,6% загального готівкового 
обігу належать операціям з продажу іноземної валюти населенню. Хоча попит 
на валюту був зменшений на 12% у порівнянні з 2012 роком, дії уряду стосовно 
регулювання готівкового обігу валюти залишаються актуальними. 

Таким чином, результат від впровадження політики доларизації такий: 
1) Іноземна валюта як засіб заощадження все менше використовується 

населенням. Значні вимоги до нормативів обов’язкового резервування за коштами  
в іноземній валюті обмежують привабливість валютних внесків для банківських 
установ. Як наслідок, банки мають зменшувати відсоткові ставки за валютними 
депозитами, що у свою чергу пояснює прагнення населення зберігати кошти на 
рахунках у гривні. Негативним у поданій ситуації є тільки один факт: ціна 
довіри населення до депозитів у національній валюті зумовлена лише більш 
привабливими відсотковими ставками. 

2) У загальній структурі кредитів перевага надається коштам у 
національній валюті. Заборона на отримання валютних позик скорочує потребу 
населення купувати валюту для погашення власної заборгованості, що у свою 
чергу сприяє зменшенню попиту на неї.   

3) Попит на іноземну валюту все ще залишається високим. Часткове 
зменшення обсягів купівлі іноземної валюти населенням наприкінці 3-ого 
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кварталу 2013 року вдалось досягти переважно завдяки законодавчим ініціативам, 
зокрема забороні реклами, в якій ціна вказуються в доларах та забороні 
валютного кредитування. Великий попит на іноземну валюту пояснюється 
песимістичними очікуваннями населення щодо стабільності гривні. 

4) Останній, та дуже важливий показник, що характеризує ефективність 
політики дедоларизації – курсові коливання гривні.  Аналізуючи середній курс 
національної валюти відносно до долару США за рік можна помітити, що 
починаючи с 2009 року курс гривні характеризується тенденцією до знецінення, 
а отже, у поданому напрямку ефективність політики дедоларизації є сумнівною.  

Підбиваючи підсумки вищенаведеного матеріалу, можна стверджувати, 
що політика дедоларизації має важливе місце у ряді державних реформ. 
Незважаючи на те, що будь-які обмеження – це загроза для ліберального 
устрою, ситуація, що склалася на даний момент в Україні потребує тимчасового 
втручання держави. Результати політики помітні вже сьогодні, однак населення, 
не зважаючи на чисельні заходи НБУ, все ще надає перевагу іноземній валюті. 
Це пояснює той факт, що робота у поданому напрямку ще не досягла 
досконалості та має коригуватися. 
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ДІЯЛЬНОСТЬ  НЕДЕРЖАВНИХ  ПЕНСІЙНИХ  ФОНДІВ  В  УКРАЇНІ 
 

В Україні особливо гостро сьогодні постала проблема реформування 
пенсійної системи, що обумовлено погіршенням економічної та демографічної 
ситуації в країні, зростанням дефіциту Пенсійного фонду України, значними 
обсягами пільгового пенсійного забезпечення громадян. Криза, яка охопила 
пенсійну систему, спонукає державу до пожвавлення реформ в сфері 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та створення умов 
для розвитку недержавного пенсійного забезпечення з метою залучення 
громадян до формування пенсійних активів.  

Розвиток недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), як складової 
пенсійної системи, є головною умовою ефективної реалізації пенсійної 
реформи. В його основі закладено добровільну участь громадян, роботодавців 
та їхніх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень за рахунок внесків та 
інвестиційного доходу, що дасть змогу одержати додаткові пенсійні виплати у 
старості. З огляду на це актуальними є дослідження проблем функціонування 
недержавного пенсійного забезпечення та пошук шляхів їхнього вирішення. 

Жодна державна солідарна пенсійна система не спроможна забезпечити 
високий рівень пенсій при низьких розмірах обов'язкових пенсійних 
відрахувань у несприятливих демографічних умовах. Тому Закон України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» створив законодавчу базу для розвитку 
системи добровільного пенсійного забезпечення і надав можливість 
громадянам робити додаткові добровільні заощадження на старість [1]. 

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – юридична особа, створена 
відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [2], що 
має статус неприбуткової організації, яка функціонує і здійснює діяльність 
винятково з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 
пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами і 
здійсненням пенсійних виплат.  

Станом на 31.03.2013р. в Державному реєстрі фінансових установ 
кількість недержавних пенсійних фондів становить 88. 

Динаміка кількості недержавних пенсійних фондів та адміністраторів 
недержавних пенсійних фондів протягом 2004 – І кварталу 2013 років надано  у 
табл. 1. 

Станом на 31.03.2013р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів 
було укладено 61 378 пенсійних контрактів з 49 057 вкладниками, з яких 2 374 
вкладники – юридичні особи (4,8%), на яких припадає 1 309,5 млн. грн. внесків 
(95,6 %) від пенсійних внесків по системі НПЗ), а 46 683 вкладників – фізичні 
особи (4,4%). На кінець І кварталу 2013 року кількість учасників НПФ 
становила       587 396 особи, протягом кварталу вона збільшилась на 2,6 тис. 
осіб, або на 0,4 % у порівнянні з 2012 роком. 
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Таблиця 1 
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів 

  

Показники 2008 2009 2010 
2011 2012 

І 
квартал 

2013 

Темпи 
приросту 
І кв. 

2013/2012, 
% 

Загальна кількість 
укладених пенсійних 
контрактів (тис. шт.) 

62,3 62,5 69,7 75,0 61,4 61,4 0 

Загальна кількість 
учасників (тис. осіб) 62,3 497,1 569,2 594,6 584,8 587,4 0,4 

Загальна вартість 
активів НПФ (млн. 
грн.) 

482,5 857,9 1144,3 1386,9 1660,1 1735,4 4,5 

Пенсійні внески 
(млн. грн.), у т.ч. 612,2 754,6 925,5 1102 1314,0 1370,5 4,3 

Пенсійні виплати 
(млн. грн.) 0,1 90,1 158,2 208,9 251,9 260,9 3,5 

Кількість осіб, що 
отримали/отримують 
пенсійні виплати 
(тис. осіб) 

27,3 28,1 47,8 63,1 66,2 67,3 1,7 

Сума витрат, що 
відшкодовуються за 
рахунок пенсійних 
активів (млн. грн.) 

86,8 47,1 64,6 86,6 106,6 114,2 7,1 

 
Аналіз динаміки розвитку НПФ свідчить, що в 2011 р. в Україні 

функціонувало 97 НПФ, з них 83 – відкриті, які є доступними для усього 
населення, 9 – корпоративні та 9 професійні. Найбільша кількість НПФ в 
Україні була в 2008 р. – 110. Та незважаючи на зменшення загальної кількості 
НПФ у посткризовий період, кількість укладених з ними пенсійних контрактів 
постійно зростає. Учасниками фондів стають, в основному, особи вікової 
категорії 45-55 років, які не встигають накопичити належні суми пенсійних 
коштів для здійснення таких виплат на визначений строк. В умовах сьогодення 
та массового звільнення працівників і безробіття більшість із них все частіше, 
відповідно до законодавства, визначають пенсійний вік меншим від пенсійного 
віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним 
пенсійним страхуванням для отримання одноразової виплати. 

Існують і історичні передумови, які визначають важливість НПФ для 
країн. Так недержавні пенсійні фонди відіграють ключову роль в системі 
пенсійного забезпечення США, Великобританії, Канади, Австралії, Японії, 
Нідерландів, в той час як їх роль в таких економічно розвинених країнах 
Європи як Німеччина, Франція, Італія, є значно меншою. Найвищу дохідність 
від розміщення пенсійних активів у 2010 році продемонстрували Нідерланди 
(19%), Нова Зеландія (10%), Чилі (10%).  
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Аналіз стану системи пенсійного забезпечення в Україні  свідчить про 
позитивну динаміку діяльності НПФ, проте в цій сфері залишається багато 
проблем. Більшість з них пов’язані із недовіри більшості українців до 
фінансових установ, зокрема до НПФ, що в свою чергу обумовлено відсутність 
інформації про їх діяльність. Саме тому з майже 21 млн. осіб працюючого 
населення до НПФ залучено менше 2 %. Більшість тих, хто робить внески до 
НПФ – це юридичні особи, лише 4 % внесків до НПФ становлять платежі 
фізичних осіб. 

Система пенсійного забезпечення, що діє на сьогоднішній день в Україні, 
не в змозі забезпечити гідний рівень життя людям, які закінчують свою трудову 
діяльність. Тому для розвитку ринку недержавного пенсійного забезпечення в 
Україні треба запровадити  такі заходи: розроблення комплексу заходів щодо 
інформування громадян про розвиток недержавного пенсійного забезпечення; 
забезпечення українців гарантіями повернення своїх внесків і створення 
механізмів їх захисту на підставі використання існуючого міжнародного 
досвіду; розмежування повноважень різних надавачів послуг НПФ і доступу до 
інформації щодо їх діяльності (за допомогою системи звітування та 
оприлюднення інформації); удосконалення нормативно-правової бази у сфері 
регулювання діяльності НПФ; розширення фінансових інструментів, у які НПФ 
можуть вкладати свої активи; розширення напрямів інвестування пенсійних 
активів за наявності сприятливих умов на фондовому ринку та 
макроекономічної стабільності; упровадження гнучкіших вимог до 
диверсифікації активів НПФ [4]. 

Отже, в умовах, коли солідарна пенсійна система не може забезпечити 
достойний рівень життя осіб пенсійного віку в Україні, важливого значення 
набуває розвиток діяльності НПФ, які займатимуться не лише пенсійним 
забезпеченням громадян, але забезпечуватимуть внутрішній ринок 
інвестиціями, які так потрібні сьогодні Україні. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Соціальний захист населення є одним з найважливіших ланок у системі 
соціального управління суспільством. У будь-якій сучасній державі соціальна 
захищеність населення є комплексною системою соціально-економічних 
відносин, які призначаються для надання будь-якої допомоги непрацездатним 
або обмежено працездатним групам населення, а також сім'ям, доходи 
працездатних членів яких не забезпечують суспільно необхідного рівня життя 
сім'ї. 

Нагадаємо, що відповідно до ст. 46 Конституції України «кожен 
громадянин має право  на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної,  часткової або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 
старості та в інших випадках, передбачених законом» [1]. 

 Проблема соціального захисту за умов ринкової економіки зумовлюється 
суттєвим пониженням рівня доходності значної частини населення в Україні.  
Саме кризові явища, які чинять негативний вплив не лише на розвиток галузей 
економіки, а й на соціальну сферу стали причинами цього. У зв'язку із цим 
відбулося знецінення трудового потенціалу при одночасному зниженні 
соціального захисту населення. Питання щодо розв'язання проблеми 
функціонування ефективної системи соціального захисту населення на 
сьогоднішній день є актуальне та набуває особливої значущості [2]. 

Бюджет відіграє велику роль у задоволенні потреб соціально-
економічного розвитку країни. Саме видатки бюджету дозволяють 
задовольняти потреби соціально незахищених верст населення, здійснювати 
перерозподіл доходів між різними верствами населення, підвищувати соціальні 
стандарти. Також, жодна економіка не може обійтися без фінансової підтримки 
її розвитку з боку держави [4]. 

Світовий досвід переконує, що з розвитком ринкових відносин роль 
держави у розподільних процесах має зростати. У більшості розвинених країн 
світу через видатки бюджетів перерозподіляється від 30 до 60% валового 
внутрішнього продукту. Визначення оптимального співвідношення 
перерозподілу ВВП через видатки бюджетів та знаходження виважених форм і 
методів цього перерозподілу в Україні становить одну з важливих проблем 
сучасного розвитку. Динаміку зміни ВВП та видатків зведеного бюджету 
України за 2009-2012 рр. наглядно демонструє  табл. 1. 

Максимальне зростання як абсолютного обсягу ВВП до 949864 млн. грн., 
так і видатків зведеного бюджету до 309216 млн. грн.. спостерігаємо у 2011 р. 
Проте, з 2012 року суттєво зменшується ВВП до 914720 млн. грн. та обсяг 
видатків зведеного бюджету - до 307312 млн. грн., що і призводить до 
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зростання видатків зведеного бюджету у відсотках до ВВП порівняно з 
попереднім роком на 1% . 

Таблиця 1  
Динаміка зміни ВВП та видатків зведеного бюджету України за 2009-2012 рр., 

млн. грн. 
Роки Розмір ВВП Видатки Зведеного 

бюджету У % до ВВП 

2009 544153 175284 32,2 
2010 720731 226054 31,4 
2011 949864 309216 32,6 
2012 914720 307312 33,6 

 
В Україні система соціального захисту населення спрямовується у формі 

матеріальної допомоги переважно на такі категорії громадян як пенсіонери,  
сім’ї з дітьми, безробітні, малозабезпечені сім’ї, громадяни, які частково або 
повністю втратили працездатність [3]. Основним засобом соціального захисту 
пенсіонерів є пенсійне забезпечення. Розмір мінімальної пенсії  з 01.12.2013 рр. 
становить 949 грн. Можна спостерігати позитивну тенденцію до збільшення 
розміру мінімальної пенсії в період 2010-2013 рр. на 36% (рис. 1). 

 
Рис.1. Зміна обсягу мінімальної пенсії за період 2010-2013рр., грн. 

 
Першочерговою проблемою у контексті соціального захисту населення є 

запровадження повномасштабної реформи пенсійної системи, яка повинна 
здійснюватися за трьома рівнями: солідарної системи пенсійних виплат 
(перший рівень), системи накопичувальних індивідуальних пенсійних рахунків 
у рамках загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (другий 
рівень) та системи недержавного пенсійного страхування, яка забезпечуватиме 
виплату додаткової пенсії за рахунок добровільних пенсійних внесків громадян 
(третій рівень). 

Порядок функціонування першого та другого рівнів системи пенсійного 
забезпечення, а також механізм переходу до обов'язкової накопичувальної 
системи визначені у Законі України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» [5]. 

Головне спрямування діяльності у соціальній сфері - зниження рівня 
бідності та зменшення диференціації доходів населення за рахунок посилення 
адресності соціальної підтримки, стимулювання випереджувальних темпів 
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зростання заробітної плати, поетапне наближення мінімальної заробітної плати 
до прожиткового мінімуму. За період з 2010-2013 рр. розмір мінімальної 
заробітної плати збільшився на 32,1% з 922 до 1218 грн. (рис.2). 

 
Рис. 2. Динаміка зміни мінімальної заробітної плати в період 2010-2013 рр., грн. 

 
Основною проблемою системи соціального захисту в Україні 

залишається  недостатність коштів, у першу чергу бюджетних, для реалізації у 
повному  обсязі вимог чинного законодавства. Тому необхідно збільшувати 
розміри державних соціальних гарантій, враховуючи реальні можливості 
бюджету.  

Стан пенсійного забезпечення в Україні незадовільний. Система 
пенсійного страхування не виконує свого головного завдання, оскільки 
теперішній розмір пенсій не дає можливості пенсіонерам підтримувати 
мінімальний рівень життєдіяльності. Необхідно удосконалити порядок 
призначення та індексації пенсій, здійснити обмеження максимальних розмірів 
пенсійних виплат та зменшити їх перелік, забезпечити поетапне запровадження 
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування та стимулювати сприйняття недержавного пенсійного 
забезпечення. 

Таким чином, зазначені проблеми механізму реалізації соціального 
захисту потребують вирішення у найближчій перспективі. Сьогодні  необхідно 
переглянути соціальну політику держави в частині посилення контрольних 
функцій держави за процесом формування та розподілу витрат від 
національного до локального рівнів економіки, що зумовлює вкрай необхідну 
розробку методології та концептуальних основ системи соціального захисту в 
Україні [4]. 
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СОВЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДРАЦИИ 

 
Банковская система любой страны является неотъемлемой составляющей 

экономической системы государства. Банки являются посредниками между 
субъектами экономических процессов. В связи с этим развитие и состояние 
банковского сектора непосредственно влияет на развитие экономики страны в 
целом.  

В последнее время развитию банковской системы Российской Федерации 
уделяется достаточно большое внимание. В этом секторе существует ряд 
проблем, для решения которых Государство предпринимает всевозможные 
меры.  

Для начала следует отметить, что в РФ существует двухуровневая 
банковская система:  

1. Центральный банк, основными целями которого являются: 
− защита и обеспечение устойчивости рубля;  
− развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;  
− обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы;  
− развитие финансового рынка Российской Федерации;  
− обеспечение стабильности финансового рынка Российской 

Федерации [1]. 
2. Коммерческие банки, основными функциями которых являются:  

− аккумуляция и мобилизация временно свободных денежных 
средств; 

− посредничество в осуществлении платежей и расчетов; 
− посредничество в кредите; 
− создание платежных средств; 
− организация выпуска и размещения ценных бумаг. 

Для регулирования деятельности участников финансового рынка 
существует нормативная база банковской деятельности. В целях создания 
мегарегулятора финансового рынка функции и полномочия Федеральной 
службы по финансовым рынкам (ФСФР России) были переданы Банку России 
[2]. Также, что касается нововведений, то «…с 1 января 2014 года Банком 
России вводятся новые требования к определению капитала кредитных 
организаций и минимальные нормативы его достаточности», - напомнил 
председатель правительства – Д.А. Медведев. Минимально допустимый 
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коэффициент достаточности базового капитала определен в размере 5 
процентов, основного капитала - 5,5. Кроме того, существует проект закона, 
совершенствующего систему страхования вкладов. Он предусматривает 
введение дифференцированной по степени риска модели. 

Для определения перспектив развития банковской системы в будущем и 
возможных способов решения проблем необходимо проанализировать развитие 
банковской системы РФ в 2013 году.  

Итоги проведенного анализа банковского сектора в 2013 году: 
1. Количество действующих кредитных организаций (имеющих право на 

осуществление банковских операций) сократилось на 26 (с 956 до 930) 
организаций. 

2. Активы по банковскому сектору увеличились за год на 6748,9 млрд. 
рублей (темп прироста составил 13,6 %, что на 5 % меньше по сравнению 
с предыдущим годом). 

3. Темп прироста фонда и  прибыли кредитных организаций в 2013 году 
уменьшился на 9,2 % по сравнению с 2012 годом. 

4. Темп прироста прибыли в 2013 году составил -12,6 %, что на 31,9 % 
меньше по сравнению с 2012 годом. 

5. Увеличение просроченной задолженности по кредитам, депозитам и 
прочим размещенным средствам на 196,3 млрд. рублей. 
Помимо финансовых показателей существуют другие факторы, 

оказывающие влияние на ситуацию на банковском рынке, а именно 
психологические факторы. В связи с относительно недавними событиями 
(отзывы лицензий сразу у четырех довольно крупных кредитных организаций, 
одной из которых был Мастер-банк) в банковском секторе наблюдается 
напряженная обстановка и негативные настроения как клиентов, так и самих 
кредитных организаций. Правительство проводит «очистку» банковского рынка 
от недобросовестных участников, тем самым делая банковскую систему РФ 
более устойчивой.  

Центробанком и Минфином был подготовлен документ о стратегии 
развития банковского сектора РФ на период до 2015 года. Согласно этому 
документу, главной целью развития банковского сектора в России на 
среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации 
экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских 
услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его 
системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым 
условием развития российской экономики и повышения ее 
конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и 
перехода на инновационный путь развития [3].  

Также в 2011 году многочисленная группа ведущих экспертов, 
объединенная в Проект «Стратегия-2020» под эгидой Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и ГУ 
Высшая школа экономики, по заданию Правительства РФ была вовлечена в 
разработку предложений по формированию среднесрочной стратегии 
социально-экономического развития РФ. Одним из ключевых блоков Проекта 
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«Стратегия-2020» занимается группа №10 «Развитие финансового и 
банковского сектора». Целью работы данной группы выступает подготовка 
предложений по развитию финансового сектора в текущем десятилетии. 
Основными вопросами выступают: решение задач по выработке параметров 
сбалансированного развития банковского сектора и финансовых рынков, 
повышение устойчивости и инвестиционной привлекательности национального 
финансового сектора, формирование длительных финансовых ресурсов в 
экономике и другие. 

Выше перечисленные показатели и итоги прошедшего года показывают, 
что основными проблемами в банковском секторе являются:  

1. Низкий уровень капитализации банковской системы РФ. Мировая 
практика показывает, что для эффективного обслуживания 
воспроизводственного процесса капитал банковской системы должен 
составлять не менее 6-7% размера от ВВП по стране. В России он 
примерно в два раза ниже. Этот показатель в России меньше не только 
уровня развитых стран, но и многих стран с переходной экономикой. 

2. Уменьшение темпов роста активов, прибыли банков 
3. Региональные и отраслевые диспропорции в экономике 
4. Существование непрозрачных и противоправных форм деятельности 
5. Недостаточная инвестиционная привлекательность национального 

финансового сектора. 
Решение вышеперечисленных проблем повлияет на изменение ситуации в 

банковском секторе РФ. Государство использует комплексный подход к 
решению проблем развития банковского сектора, начиная с проработки 
нормативной базы и заканчивая  структурными мероприятиями по 
дальнейшему развитию банковского сектора. 

Для решения существующих проблем необходимо следующее:  
1. Увеличение размера собственного капитала кредитных организаций;  
2. Исключение противоправных форм деятельности в банковском секторе;  
3. Улучшение инвестиционной привлекательности; 
4. Увеличение спектра банковских услуг, повышение качества 

обслуживания;  
5. Повышение эффективности использования аккумулированных средств и 

инвестиций. 
Что касается перспектив развития банковского сектора, можно сказать, 

что,  несмотря на уменьшение темпов роста основных показателей банковской 
деятельности, банковскую систему РФ можно назвать устойчивой. Ситуация на 
банковском рынке управляемая, государство использует все рычаги денежно – 
кредитного регулирования для поддержания устойчивости банковской 
системы. Ожидается постепенное улучшение ситуации в этом секторе 
экономики. Многое, конечно же, будет зависеть и от внешних факторов: 
ситуации на мировом финансовом рынке, международных отношений, 
интеграции финансовых систем.  

Проблемы банковской системы стали одним из главных факторов, 
оказывающих влияние на экономическую ситуацию в России. Именно поэтому 
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принятие оперативных решений по преодолению сложившихся проблем в 
банковской системе на правительственном и региональном уровнях важны для 
дальнейшего развития экономики. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕРТИКАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ 
ДИСБАЛАНСІВ 

 
Ідеальна модель бюджетного федералізму допускає, що об'єм дохідних 

повноважень органів місцевого самоврядування повинен повністю відповідати 
об'єму видаткових повноважень, закріпленому за цим рівнем державної влади. 
Проте це можливо тільки теоретично, а на практиці між витратними 
повноваженнями і дохідними можливостями існує розрив. В результаті виникає 
«вертикальний дисбаланс», або «вертикальний фінансовий розрив».  

Доцільно з'ясувати взаємозв'язок між такими поняттями: вертикальна 
збалансованість, вертикальний дисбаланс, вертикальне фінансове 
вирівнювання. Вертикальна збалансованість бюджетної системи - забезпечення 
такого рівня надходжень до бюджетів усіх рівнів, який достатній для виконання 
їх функцій. Вертикальний фіскальний дисбаланс - ця невідповідність між 
об'ємами фінансових ресурсів тогo або іншого рівня влади, регіонального або 
місцевого, і об'ємами завдань і обов’язками, які на них покладаються в процесі 
розподілу компетенцій між центральною, регіональною і місцевою владою. 
Вертикальний дисбаланс виникає в результаті перевищення міри 
децентралізації витратних повноважень  над мірою централізації податкових, як 
наслідок виникає необхідність надання міжбюджетних трансфертів, тобто 
субнаціональна влада отримує неформальне право звернення до національної 
влади за фінансовою підтримкою оскільки вона не має можливості збільшити 
податкове навантаження на своєму рівні [2, с.192]. Фінансове вирівнювання - 
це механізм регулювання міжбюджетних взаємин, спрямований на 
вирівнювання фінансових можливостей регіонів і адміністративно-
територіальних одиниць, за допомогою якого досягається баланс інтересів 
різних рівнів влади. 

Вертикальні фіскальні дисбаланси можна усунути декількома шляхами: 
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- центральна влада або органи місцевого самоврядування 
територіального рівня можуть узяти частину обов'язків з надання 
державних і громадських послуг і тим же зменшити круг обов'язків 
того рівня влади, у якого виник вертикальний фіскальний дисбаланс; 

- введення додаткових податків тим рівнем влади, який має 
вертикальний фіскальний дисбаланс; 

- передача центральною владою частини своїх податків територіальному 
рівню влади, яка має такий дисбаланс; 

- за рахунок надання центральною владою грантів, субсидій і інших 
трансфертів [4, с. 293]. 

Конкретний вибір шляху усунення вертикальних фіскальних дисбалансів 
визначається політикою фінансового вирівнювання, яка здійснюється в тій або 
іншій країні. 

Існує також і «горизонтальний фінансовий дисбаланс», ця невідповідність 
між об'ємами фінансових ресурсів однієї або декількох територіальних одиниць 
одного рівня об'єму завдань, які на них покладаються і які забезпечуються 
іншими територіальними одиницями цього рівня. Тому бюджетний федералізм 
допускає вертикальне і горизонтальне вирівнювання бюджетних систем. 

Важливішим і складнішим завданням є забезпечення вертикального 
вирівнювання. Вертикальне фінансове вирівнювання передбачає рух 
бюджетних трансфертів між бюджетами вищого і нижчого рівнів в порядку їх 
адміністративної підлеглості.  

Причиною пожвавлення дискусій з приводу вертикального бюджетного 
вирівнювання у рамках фіскального федералізму стала бюджетна консолідація, 
яка виникла як реакція, з одного боку, на несприятливі демографічні тенденції, 
а з іншої - на офіційне обмеження росту дефіциту громадського сектора і 
державного боргу у відповідності, наприклад, з позицією Європейського 
валютного союзу. Побічно це змусило країни звернути увагу на розрив в рості 
державного боргу між різними рівнями рості державного боргу між різними 
рівнями влади і, можливо, спонукало їх почати регулювати цей розрив. 
«Глобалізація» і її прояв в глобальній фінансовій кризі кінця в 2008 р. також 
сприяла тому, що у багатьох країнах замислилися про реформи фіскального 
федералізму у зв'язку з проблемою вертикального бюджетного дисбалансу. 

Принцип вертикальної збалансованості представляє вимоги як до вищого 
рівня влади (бюджету), так і до регіональної і місцевої влади (бюджетом). У 
разі, якщо потенційні можливості по забезпеченню прибуткової частини на 
нижчому рівні недостатні для фінансування надання послуг (виконання 
функції), за які відповідає той або інший регіональний або місцевий орган, той 
центральний уряд зобов'язаний надати цьому нижчому рівню влади бракуючи 
бюджетні ресурси [3, с.175]. 

Коли йде мова про «вертикаль», мається на увазі усунення 
невідповідностей між витратними функціями регіональних бюджетів і тими 
надходженнями, які закріплені за цим бюджетним рівнем. Таку невідповідність 
повністю усунути без зовнішнього коригування неможливо: абсолютний збіг 
податкового потенціалу і об'єктивних потреб цієї території практично не 
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зустрічається. Тому центральний уряд, маючи набагато більші можливості, чим 
будь-який регіон, економічного регулювання і об'ємами податкових 
надходжень, може і повинен компенсувати дисбаланс регіональних бюджетів, 
направляючи в їх прибутки якусь частину коштів, з акумульованих на рівні 
місцевого бюджету [1, с.14]. 

Що стосується регіональної і місцевої влади, то принцип вертикальної 
збалансованості накладає на них, по-перше, відповідальність за фінансове 
забезпечення закріплених за ними функцій і надання населенню відповідних 
послуг або безпосередньо державними установами і організаціями, або через 
приватний сектор, по-друге, обов'язок ефективно і відповідально 
використовувати свої права по збереженню і збільшенню власного 
прибуткового потенціалу. 

Загалом для регулювання рівня вертикальної збалансованості потрібний 
ряд передумов: чіткий розподіл повноважень відносно здійснення витрат; 
розширення співпраці між органами місцевої влади відносно вирішення 
загальних питань з впровадженням механізму державної компенсації тим 
територіальним одиницям, що в результаті їх соціально географічних  
особливостей витрачатимуть більше; формування системи міжбюджетних 
трансфертів і створення податкової системи, яка розділятиме податки між 
рівнями влади. Ці і інші передумови повинні враховуватися комплексною 
програмою фінансового територіального вирівнювання країни. 
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  
 

Данные о доходах и расходах населения предоставляют органы 
государственной и ведомственной статистики. 

Государственная статистика производит сбор информации от населения и 
сектора домохозяйств в результате проведения выборочного обследования, а 
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также от крупных и средних фирм, которые предоставляют отчётность по труду 
и выплате заработной платы. Также проводят периодические обследования 
задержки выплат заработной платы по различным отраслям экономики, а также 
изучение дифференциации заработной платы по выборке фирм.  

Ведомственные органы статистики собирают и обобщают информацию о 
выплатах, которые были произведены населению; о платежах, полученных от 
него, на основе ведомственной отчётности. 

В условиях рынка возрастает необходимость изучения 
платёжеспособности населения как одного из важных факторов развития 
рынка. Информация о доходах менее достоверна из-за многообразия 
источников доходов, наличия доходов от «теневой» экономики, разрыва во 
времени между осуществляемой деятельностью и её оплатой, а также наличие 
не только денежной формы доходов, но и натуральных поступлений продуктов 
питания и предоставляемых льгот населению. По этим причинам  органы 
статистики начала сосредотачивать свою деятельность на изучении расходов, 
т.е. изучение доходов через призму расходов населения. 

Баланс денежных доходов и расходов населения является одним из 
основных источников информации, характеризующих объём и состав доходов и 
расходов. Для его построения используются данные государственной 
статистики, финансовой отчётности банков и внебюджетных социальных 
фондов. Достоинствами данного источника информации являются 
регулярность построения, оперативность и ориентация на сплошной 
документальный учёт финансовых операций, связанных с населением. 

Баланс денежных доходов и расходов содержит доходную и расходную 
части. В доходной части баланса отражаются поступления из различных 
источников на базе статистической и финансовой отчётности, выборочных 
обследований домохозяйств. Расходная часть баланса включает расходы на 
приобретение населением товаров и услуг по данным розничной торговли и 
прироста сбережений населения во вкладах и ценных бумагах по данным 
финансовой отчетности, учитывают налоги и обязательные платежи, 
выплаченные населением. 

В состав доходов населения Украины входят: 
− оплата труда; 
− пенсии и пособия; 
− стипендии; 
− дивиденды; 
− доходы наемных работников; 
− социальные выплаты; 
− доходы от продаж. 

В литературе рассматриваются два взаимосвязанных подхода к изучению 
проблемы распределения доходов: функциональное и личное. 

Функциональное распределение дохода связано со способом, которым 
денежный доход общества делится на заработную плату, ренту, процент и 
прибыль. Здесь совокупный доход распределяется в соответствии с функцией, 
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выполняемой получателем дохода. Заработная плата выплачивается за работу; 
рента и процент – за ресурсы, находящиеся в чьей-либо собственности; 
прибыль поступает к владельцам корпораций и иных предприятий. 
Функциональное распределение дохода формирует первичные доходы 
населения. 

Личное распределение доходов связано со способом, по которому 
совокупный доход общества распределяется среди отдельных домохозяйств. По 
личному распределению дохода население неравномерно распределяется по 
уровню среднедушевых доходов населения. Общий объем денежных доходов 
также неравномерно распределяется по группам населения. 

Под  доходами  населения   понимается   сумма   денежных   средств   и 
материальных благ, полученных или  произведенных  домашними хозяйствами  
за определенный промежуток времени. Роль доходов определяется тем, что  
уровень потребления населения прямо зависит от уровня доходов. Денежные 
доходы населения включают все поступления денег в виде оплаты труда 
работающих лиц, доходов от предпринимательской  деятельности,  пенсий, 
стипендий, различных пособий, доходов от  собственности  в  виде  процентов, 
дивидендов, ренты, сумм от продажи  ценных  бумаг,  недвижимости,  
продукции сельского хозяйства, различных изделий,  доходов  от  оказанных  
на  сторону различных услуг и прочее. 

Для оценки уровня и динамики доходов населения используются 
показатели номинального, располагаемого и реального дохода. 

Номинальный доход  (NT) – количество  денег,  полученное отдельными 
лицами в  течение  определенного  периода,  также  он характеризует  уровень 
денежных доходов независимо от налогообложения. 

Располагаемый доход (DI) – доход, который может  быть  использован  на 
личное  потребление  и  личные  сбережения.   Располагаемый   доход   меньше 
номинального дохода на сумму  налогов  и  обязательных  платежей,  т.е. это 
средства, используемые на потребление и сбережение. Для измерения 
динамики располагаемых доходов применяется показатель «реальные   
располагаемые доходы», рассчитываемый с учетом индекса цен. 

Реальный доход (RI) представляет собой количество товаров  и  услуг, 
которое  можно  купить  на  располагаемый  доход  в  течение определенного 
периода, т.е. с поправкой на изменение уровня цен. 

Несмотря  на  разнообразие  источников  поступления  доходов  все   же 
главными составляющими денежных доходов  населения  являются  оплата 
труда, доходы от предпринимательской деятельности и собственности, а   
также социальные трансферты. 
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PECINIA NON OLET2 
 

Когда кто-либо говорит: «не ради 
денег, ради принципа», то все равно 
причиной являются деньги 

Эльберт Хаббард 
 
Уже Аристотель (381-322 гг. до н.э.) видел принципиальное отличие 

экономики от хрематистики. Первая направлена на честное производство 
материальных благ для дома и государства. Трудовые заработки здесь всегда 
мозольные. Вторая является противоестественной. Это – бесчестная 
деятельность. Ее главная цель – обогащение, получение экономической выгоды 
(к примеру, на разнице цен), накопление личного богатства без значительных 
затрат труда. Такие деньги, говорят в народе, дурно нажиты. Особое 
негодование автора «Политики» и «Афинской политии» вызывает процедура, 
приводящая к росту денег на деньги, предоставленные во временное 
пользование торговому посреднику или земледельцу, ремесленнику или 
животноводу. Деньги, считает Аристотель, - необходимое и эффективное 
средство обмена. Они не должны приносить новые деньги. Присвоение 
процента несправедливо, поскольку ссужающий их не расходует никаких 
усилий.  

Гениальный ученик Платона предрекает отсутствие какого-либо предела 
в накоплении имущества и денег (спустя почти четыре столетия римский 
сатирик Децим Юний Ювенал (ок. 60 – ок. 127) констатировал: «Любовь к 
деньгам возрастает в той мере, как растет само богатство»). Все, кто занимается 
«денежными оборотами, стремятся увеличивать свой капитал до 
бесконечности», часто прибегая к разнообразным способам, методам и схемам, 
подчас весьма остроумным и изощренным. 

За истекшие тысячелетия арсенал хрематистиков необычайно расширился 
и продолжает расти. Многое до поры до времени остается тайной за семью 
печатями, принося баснословные «накипи» физическим и юридическим лицам. 

В Соединенных Штатах Америки вскрыта и разгромлена платежная 
система Liberty Reserve, организованная бывшим киевлянином и 
зарегистрированная в Коста-Рике. С 2006 г. проведено незаконных транзакций 
на 55 млн. американских долларов и отмыто более 6 млрд., полученных от 
финансовых пирамид, торговли наркотиков и людьми, детской порнографии. 
Система работает как электронный кошелек. Каждый мог вложить любую 
сумму и рассчитываться накопленными деньгами. Liberty полностью анонимна; 
клиент предоставляет только адрес своей электронной почты, что делало 

                                                 
2 Деньги не пахнут 
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идентификацию вкладчика невозможной (платежной системой пользовалось 
более миллиона человек во всем мире). Представитель американских Служб 
внутренних доходов так отозвался о платежной системе: «Если бы Аль  Капоне 
был жив, он бы отмывал деньги именно таким способом» [1]. 

Уже нашлись предприимчивые дельцы, обещающие вывести 
замороженные средства за 30 – 40% от выведенной суммы. Предоплату просят 
заранее. Однако механизма вывода арестованных денег не существует (не все 
об этом знают, значит, на незнании можно поживиться). 

Столь масштабные и емкие источники бесчестного обещания 
наблюдаются сравнительно редко. Чаще отдельные предприниматели 
пускаются во все тяжкие более просто и откровенно. 

По данным Международного центра перспективных исследований, 
ежегодно в Украине выплачивается материального вознаграждения за труд 593 
млрд. грн., из них 19% приходится на теневой сектор или 112 млрд. Чаще всего 
нелегальную заработную плату получают строители, работники гостиничных и 
ресторанных сфер, 75% офисных работников [2]. 

Достаточно весомым источником незадекларированных доходов является 
контрабанда. По данным компании «TNS Украина», в текущем году почти 
каждая десятая сигарета, проданная в стране, имела незаконное происхождение. 
По сравнению с прошедшими 12 месяцами доля нелегальной продукции 
увеличилась вдвое, достигнув 9,9%. Объясняется это ростом производства 
нелегальных сигарет внутри страны (за год объемы выросли в 5 раз, а доля на 
табачном рынке составила 3,3%, подскочив на 0,7%), а также ввозом 
контрабандных сигарет из России (54%), Белоруссии (21%), Молдовы (17%). 
Потери государственного бюджета нашей страны немалые – 1,5 – 2 млрд. грн. 
[3]. 

В народе говорят: миллионер тот, кто рассчитался по всем налогам и 
сборам. Однако такие законопослушные патриоты подчас теряются в гуще тех, 
на кого намекал Филипп II (ок. 382-336 гг. до н.э.), отец Александра 
Македонского: «Нет такой стены, которую бы не перешагнул осёл, 
нагруженный золотом») [4, с. 93]. 

И сегодня состоятельные люди ищут и находят такие места на планете, 
где более благоприятны условия ведения бизнеса или хранения накопленного 
богатства, чем в родной стране.  

Деньги, как известно, любят тишину. Одной из тихих гаваней, будто 
специально созданной для олигархов, является Монако. Здесь не надо ни сеять, 
ни жать, потому что на скалах ничего не растет, но жить здесь можно. В 
княжестве не принято облагать налогами личные доходы и прибыль, 
получаемую с банковских вкладов (на каждых 700 жителей приходится один 
банк; по экспертным оценкам, иностранцы имеют вклады приблизительно на 
сумму в 200 млрд. евро). А вот налог на добавленную стоимость существует, 
его ставка соответствует Пятой республике. Если же то или иное лицо пожелает 
стать резидентом, оно должно в обязательном порядке зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя. С этого момента следует платить 
налог на прибыль от коммерческой деятельности, а также делать взносы в 
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социальные фонды, без чего лечить и платить пенсию по старости никто не 
будет [5]. 

Монако не единственная налоговая гавань. Британские Виргинские 
острова, Сейшелы, Гибралтар, Белиз, о. Мэн… Полного и единого перечня 
оффшорных зон, разбросанных по всему миру - нет. Есть несколько списков, 
составленных различными международными и государственными структурами. 
Только три списка разработаны Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Международная организация FATE ведет собственный учет 
стран и территорий, допускающих «недобросовестную налоговую 
конкуренцию». Несмотря на отличия в наполняемости списков, для 
большинства юрисдикций характерны среди других такие привлекательные 
особенности:  

1. Льготное налоговое обложение или полное отсутствие налогов. 
2. Низкая стоимость регистрации и обслуживания оффшорной компаний. 
3. Простота и оперативность регистрации компании. 
4. Возможность открытия счетов в разных странах. 

Часто же приоритетным привлекательным фактором становится 
конфиденциальность владения и управления активами (в последние годы 
активизировалось движение за раскрытие банковской тайны: специалисты 
полагают, что основной поток частных денег скоро переориентируются на пока 
малодоступные европейцам юрисдикции – Гонконг, Сингапур, Эмират Рас-эль-
Хайма, где соблюдается принцип банковской тайны). 

Всем этим объясняется нелегальный отток из России за последние 17 лет 
211 млрд. американских долларов через юрисдикции с льготным 
налогообложением - о. Кипр, Британские Виргинские острова [6]. Более 
четверти теневых доходов Кипра обеспечивают нечистые на руки россияне. 

Посол Республики Кипр в Украине Эвагорас Врионидес в интервью 
корреспонденту газеты «Сегодня» признался: «Насколько нам известно», 
вклады граждан Украины составляют «где-то 14,5 млрд.» евро. «Все остальное 
- банковская тайна» [7]. Несмотря на кризис, Кипр остается весьма 
привлекательным местом для массы аккумулированного капитала. Здесь 
корпоративный налог вдвое меньше, чем в Украине (от 10-12,5% против 20). 
При продаже своего бизнеса предприниматель не платит никакого налога. Все 
вклады до 100 тыс. евро имеют гарантию неприкосновенности и подлежат 
обязательному возврату. 

Однако украинцы и другие владельцы вкладов уже задумались, где 
выгоднее размещать свободные денежные средства, чтобы продолжать earn 
money hand over fist (грести деньги пригоршнями). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АУТСОРСИНГ В 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В международной практике передача внутренних функций на 

контрактной основе внешнему исполнителю - аутсорсинг (оutsourcing) имеет 
широкое распространение и продолжает эффективно и быстро развиваться, 
особенно в сфере деловых услуг, в т.ч. услуг по управлению финансами и 
ведения бухгалтерского учета. Первые публикации о применении 
международного финансового аутсорсинга (F&O) промышленными 
компаниями США относятся к 1997-1998 гг. Актуальность этого направления 
подчеркивается и в последующих работах  [4,5,6,7]. 

Уже в 2002 году по оценкам специалистов 25 000 личных налоговых 
деклараций работающих в компаниях США были завершены  бухгалтерами 
аутсорсинговых компаний Индии. В 2003 г. число личных налоговых 
деклараций, обрабатываемых аутсорсерами Индии увеличилось почти в четыре 
раза.  В 2004 г. количество личных налоговых деклараций было уже около 
200 000. Это было возможно по следующим причинам: исполнители 
аутсорсинговых услуг – специалисты компаний Индии разговаривали на 
английском языке практически без акцента; для осуществления операций учета 
и других услуг финансового аутсорсинга, при государственной поддержке (на 
бюджетной основе) были подготовлены специалисты - дипломированные 
бухгалтеры, финансисты, прошедшие специальное обучение в области 
американского бухгалтерского и налогового законодательства, оформления 
налоговых деклараций, ведения учета, составления отчетности  и др. 
финансовых услуг.  

По данным международной консультационной компании Outsourcing 
Institute, в импорте США в 2010 г. доля аутсорсинговых контрактов по ряду 
основных видов наукоемких услуг велика и составляет: информационные 
услуги – 40%, финансовые услуги – 18%, инжиниринговые услуги – 15% и т.д.  
Перевод производственной деятельности, а также деятельности по оказанию 
услуг, в т.ч. услуг «F&O», из экономически развитых стран в регионы с 
недорогой рабочей силой в последнее время достиг таких масштабов, что стал 
не только экономическим, но и политическим фактором. По оценкам McKinsey 
Global Institute, свыше 3 млн. рабочих мест в непроизводственной сфере 
переместилось из США, основного заказчика на мировом рынке, в другие 
страны за последние 5 лет [2, с.47].  

Исследование развития рынка услуг международного аутсорсинга 
показало, что удельный вес аутсорсинговых продаж услуг по обработке 
финансовой и бухгалтерской информации уже к концу 2010 г. составил  36-37% 
в общем объеме деловых услуг международного аутсорсинга, а среднегодовые 
темпы роста продаж этих услуг - 8-10%, начиная с 2006 г. (рис. 1).  
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Рис. 1. Развитие рынка услуг международного аутсорсинга по отдельным 
производственным, сбытовым и обслуживающим операциям [1,с.9] 

 
По горизонтали – удельный вес аутсорсинговых продаж в общем объеме 

продаж данного вида услуг; по вертикали – среднегодовые темпы роста 
аутсорсинговых услуг. 

Примечание: 1 – аналитические услуги (т.е. анализ предоставленной или 
собранной информации), 2 – выполнение НИОКР; 3 – разработка новых 
аппаратов; 4 – предоставление инжиниринговых услуг; 5– предоставление 
услуг по развработке информационных технологий; 6 – предоставление 
юридических услуг; 7 – предоставление маркетинговых и сбытовых услуг; 8 – 
услуги по материально-техническому снабжению; 9 – услуги по подбору 
кадров; 10 – услуги по обработке финансовой, в т.ч. бухгалтерской информации; 
11 – услуги по обработке вызовов.  

О росте объема услуг международного финансового аутсорсинга говорит 
и тот факт, что ежегодно происходит увеличение на заказы по разработке 
программного обеспечения (ПО) для осуществления операций по аутсорсингу 
учетных функций и управлению финансами (рис. 2). 

Согласно рис. 2  динамика ежегодного роста заказов разработки 
программного обеспечения для осуществления операций учета и управления 
корпоративными финансами составляет 3,3%.  

Несмотря на имеющийся потенциал, Украина и Россия не относятся к 
странам, которые являются активными исполнителями услуг международного 
F&O, и тем более к заказчикам этих деловых услуг.  Выход на международный 
рынок этих стран задержался как минимум на 12-15 лет. Однако 
международный рынок услуг F&O имеет тенденцию к непрерывному 
появлению и развитию совершенно новых услуг. 
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Рис. 2. Прогноз динамики роста заказов на разработку ПО для осуществление 
операций учета и управления финансами [3, с.34] 

 
Если на ранних стадиях оказания международных услуг F&O 

исполнители осуществляли рутинную бухгалтерскую деятельность (ввод 
документов, формирование деклараций), то впоследствии стали 
предоставляться нестандартные услуги, требующие дополнительных 
инвестиций в повышение квалификации исполнителей, такие как диагностика, 
экономический и финансовый анализ, которые необходимы при принятии 
решений в современном корпоративном управлении.  

В настоящее время в законодательных базах России и Украины не 
существует определений, понятий, единой классификации услуг F&O. 

Отсутствие единой классификации, стандартов качества услуг F&O и 
определение их сущности препятствует внедрению этих услуг в отечественную, 
и в международную практику Украины и России.  

 
Литература 

1. Васильев Д.Е. Роль аутсорсинга в развитии экспорта наукоемких услуг и 
комплектующих изделий для наукоемких товаром российскими предприятиями: 
Автор.дис. к.э.н…: 08.00.14 .- Москва,  ВАВТ, 2011 г. с.9 

2. Воронин Э.Е. Формирование и развитие механизма аутсорсинга промышленного 
предприятия. Дис. к.э.н…: 08.00.05.- Саратов, 2011 г. С.47 

3. A. Field. Fear of Diving into outsourcing. Treasury. February.2010.p.33-40 
4. W. PAVALOAIA Outsourcing the Business Services. J.Informatica Economica vol. 14, no. 

1/2010. р.115 -141 
5. J,Hall.S.L.Liedtka. Financial Performance, CEO Compensation, and Large-Scale 

Information Technology Outsourcing Decisions Journal of Management Information 
Systems / Summer 2005. Vol. 22, No. 1, pp. 193-221. 

6. Richard G. Brody, Mary J. Miller, and Michael J. Rolled. Outsourcing  Income Tax Returns 
to India: Legal, Ethical, and Professional Issues. December , 2004, The CPA Journal. Р.13 -
36 

7. S.Maloc/ Regulatory effects and Strategic Global StaffingProfiles Beyond Cost Concerns in 
Evaluatiing Offshore Location Attractiveness. Springer Science+Business Media LLC 2009 
. 113-133. 



 202

Лактионова О. Е., к.э.н., доцент; 
Тигранян В.С., ст. преподаватель 

Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь 
 

ФИНАНСОВЫЙ АУТСОРСИНГ: ВЫЗОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Проблемы финансового аутсорсинга, его сущность, природа, пути 
развития исследовались в работах авторов [1,2,3]. Развитие практики 
глобального аутсорсинга совпало с «падением» старых держав: ФРГ, Франция 
и США. Все западные промышленные страны стоят перед одной и той же 
проблемой: фирмы, которые до сих пор предоставляли миллионам людей 
рабочие места, покидают страны ЕС, оставляя за собой миллионы безработных 
[5]. Все большее число предприятий перемещает процессы производства и 
оказания услуг  в Азию. Причина проста: все больший спектр услуг могут 
оказывать, например, индусы, китайцы и что немаловажно, на таком же 
высоком уровне и за значительно меньшую заработную плату. Международная 
специализация – новый инструмент сокращения расходов. Происходит 
специализация стран на отдельных производствах или операциях, участвующих 
в технологическом процессе производства товаров или предоставлении услуг.  

Кроме того, в различных сферах деятельности, в т.ч. и в оказании 
финансовых услуг, осознали  роль  информатизации и преимуществ  
потребления IT-услуг. Особенно это относится к активным и 
конкурентоспособным исполнителям услуг в режиме глобального аутсорсинга 
– предприятиям Индии. 

В связи с эти, в последнее время значительное развитие получила 
тенденция передачи предприятиями западных стран (прежде всего США и 
Великобритании) некоторых своих операционных процессов под управление 
зарубежных компаний,  действующих в таких государствах как Индия, Китай, 
Канада, Малайзия, Ирландия, ЮАР. Развитие получила и практика передачи 
отдельных операций или всего процесса ведения учета и управления 
финансами в эти страны.  

Подобная практика среди рыночных специалистов получила название 
«глобальный аутсортинг». Передавая некоторые вспомогательные деловые 
процессы в другие страны, предприятия-заказчики стремятся, в первую 
очередь, снизить уровень операционных расходов. Используя труд индийских, 
китайских, малайских и прочих специалистов, американские, британские и 
других стран ЕС и США предприятия-заказчики, получают в свое 
распоряжение качественные технологические инструменты по гораздо более 
низким ценам, чем в своей стране. Это относится и к процессу оказания услуг 
финансового аутсорсинга. 

Анализ темпов роста услуг финансового аутсорсинга Индии показал, что 
они ообеспечиваются следующими факторами: 

- относительно дешевая, но в то же время достаточно квалифицированная 
англоязычная рабочая сила, получившая высшее образование в области учета и 
управления финансами на бюджетной основе в вузах США, Великобритании. 
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Наличие хорошо подготовленных специалистов в области IT, готовых 
участвовать в организации услуг. Это способствует быстрому и 
производительному труду в области оказания финансовых услуг; 

- заработная плата рядового индийского специалиста в среднем на 
порядок меньше, чем у его коллег в развитых странах; 

- разница в часовых поясах с ведущими европейскими и северо-
американскими странами, являющимися основными потребителями индийских 
финансовых услуг, позволяет Индии успешно заниматься финансовым 
аутсорсингом; 

- быстро совершенствующаяся инфраструктура телекоммуникационного 
сектора (в т.ч. благодаря грамотной приватизации, проведенной в 1990-х – 
2000-х гг.); 

- институциональные и законодательные меры индийского руководства, 
позволили превратить страну в динамично развивающийся технологический 
центр. Среди них особо выделяются постоянное расширение сети 
исследовательских университетов, инновационных кластеров, а также 
технологических парков; своевременное обновление юридической базы, 
обеспечивающей защиту авторских прав и передаваемых конфиденциальных 
данных, и др., что облегчает ведение Интернет-бизнеса и работу компаний для 
целей оказания финансовых услуг. 

Анализируя результаты исследований независимой консультационной 
фирмы Equa Terra и добавив результаты собственных исследований, было 
получено следующее. 

1. Индия (объем экспортных услуг – 39,6 млрд. долларов). Сильные 
стороны – квалифицированный персонал, невысокие цены на услуги, 
государственная поддержка. Слабые стороны – слабая инфраструктура, 
высокий коэффициент сокращения численности рабочей силы. Угрозы – 
появление более дешевых альтернатив, рост заработной платы. Возможности – 
выход за пределы американских рынков. Рост в цепочке добавленной 
стоимости. Главная проблема – недостаточный приток квалифицированной 
рабочей силы. Основные клиенты услуг – США и Европа. 

2. Канада (объем экспортных услуг 12 млрд. долларов). Сильные стороны 
– географическая близость к США, отличная среда для бизнеса. Слабая сторона 
– высокий уровень заработной платы. Риски – расширение сервисных 
возможностей и повышение уровня сервисов в странах с более низкими 
доходами. Возможности – дальнейшее проникновение на рынок США, 
повышение уровня услуг. Канада сохраняет высокую конкурентоспособность в 
области услуг. Однако США необходимо сохранять ценовую 
привлекательность своих услуг. Основной клиент – США. 

3. Китай (объем экспортных услуг 5 млрд. долларов). Сильные стороны – 
конкурентоспособные цены, колоссальные трудовые ресурсы. Сильная 
государственная поддержка. Слабая сторона – недостаточная зрелость рынка 
услуг. Риски – рост заработной платы. Проникновение на рынок Японии. 
Благодаря гигантскому внутреннему рынку и огромным трудовым ресурсам 
Китай является потенциальным конкурентом Индии. Китайским компаниям 



 204

необходимо повышать квалифицированный уровень рабочей силы. Основной 
клиент – Япония. 

Что касается России и Украины, то имея достаточный потенциал для 
осуществления услуг финансового аутсорсинга на международном рынке, 
страны не представлены там ни как заказчики, ни как исполнители этих 
деловых услуг. В государственном стимулировании развития финансового 
аутсорсинга немаловажную роль играют простота и сложность механизма 
налогообложения  в стране исполнителе деловых услуг  [4]. Согласно рейтингу 
стран, в котором приняли участие 183 страны мира, составленному по таким 
показателям как: удобство уплаты налогов, количество налоговых платежей, 
времени для выполнения (в часах) и общей ставки налогообложения, были 
получены следующие результаты. 

Рейтинг самых простых и удобных для экспорта услуг финансового 
аутсорсинга  налоговых систем на первом месте: Гонконг, Китай – 3 налоговых 
платежа в год, общая налоговая ставка – 23,0%; 

Рейтинг самых сложных налоговых систем в мире для развития экспорта 
услуг финансового аутсорсинга: Украина – 135 налоговых платежей в год, 
общая налоговая ставка – 57,1% и 657 часов необходимо потратить на уплату 
налогов и оформление и сдачу отчетности; Россия находится на 156 месте с 
общей налоговой ставкой – 46,9%. Средняя мировая Совокупная налоговая 
ставка (Total Tax  Rate) в настоящее время составляет 44,8% от коммерческой 
прибыли.  

Так, что говорить о развитии глобального аутсорсинга в этих странах как 
исполнителях деловых, в т.ч. финансовых услуг на международном рынке, не 
приходится. К этому добавляется еще ряд других отрицательных факторов: 
невозможности выхода на международный рынок деловых услуг, в т.ч. 
отсутствие нормативно-законодательной базы, определяющую сущность и 
природу финансового аутсорсинга и др. 

Чтобы выполнить все налоговые обязательства, в среднем в течение года 
необходимо уплатить 28,5 платежей и затратить 277 часов. 

Поэтому уже сейчас Индия и Китай – наиболее привлекательные страны 
для экспорта услуг финансового аутсорсинга. На международном рынке в 
последнее время для исполнения услуг финансового аутсорсинга для 
заказчиков из стран ЕС появились новые исполнители – Польша, Румыния, 
Молдова, Чехия, Венгрия, Словакия.  Сильные стороны – географическая 
близость, хорошее знание законодательства, конкурентоспособные цены. 
Сильная государственная поддержка (налоговые преференции, низкие ставки 
кредитования аутсорсинговой деятельности, отнесение аутсорсинговой 
деятельности к наукоёмкой и инновационной деятельности, др.). 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЗИКИ В УКРАЇНІ 

 
У сучасних умовах, ринок державних облігацій відіграє одну із 

найважливіших ролей у формуванні бюджетної політики держави. Облігації 
внутрішньої державної позики є одним із головних інструментів держави, який 
дозволяє залучати фінансові ресурси на прийнятних умовах. З урахуванням 
світового досвіду, розвиток ринку державних облігацій також дозволить країні 
ефективно керувати своїм державним боргом, а також знижувати вартість 
державних запозичень при мінімізації ризиків. 

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це державні цінні 
папери, які розміщуються на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують 
зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх 
номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення 
облігацій [1]. 

Емісія державних облігацій не підлягає регулюванню НКЦПФР, що є 
суттєвою відмінністю від решти  операцій з цінними паперами. 

За останні роки спостерігається тенденція щодо поступового збільшення 
кількості випусків облігацій внутрішньої державної позики. Так, станом на 
31.12.12 до біржових списків було включено 268 держаних облігацій України, 
що на 41,8% більше порівняно з попереднім роком [2].  

З метою мінімізації ризику від інвестування в державні боргові цінні 
папери, а також вдосконалення їхньої структури Кабінет Міністрів та НБУ 
почали розробляти нові фондові інструменти, які покликані  посилити інтерес 
інвесторів щодо вкладення коштів  в ОВДП. Так, у 2011 році держава 
випустила новий вид облігацій - облігації, що індексуються відповідно до змін 
валютного курсу гривні щодо долара США; та амортизаційні облігації  
(облігацій з можливістю дострокового погашення). Введення таких облігацій на 
фондовий ринок України дасть змову збільшити ліквідність та посилити 
конкурентоспроможність державних облігацій.  

Однією із умов щодо розвитку внутрішнього ринку державних облігацій є 
стимулювання попиту на державні цінні папери. Держава зазвичай надає 
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кредити рефінансування комерційним банкам під заставу ОВДП та проводить 
операції щодо купівлі-продажу на грошовому ринку задля підтримки 
ліквідності. Збільшення попиту на ОВДП держава може також досягнути 
шляхом введення таких заходів, як: встановлення певних вимог для різних 
фінансових інститутів щодо зміни структури їх активів, шляхом інвестування 
частини коштів в ОВДП, який забезпечить дохід з мінімальним ризиком;  та 
включення державних цінних паперів до переліку активів, які враховуються в 
обов’язкових резервах банків.    

Щодо обсягів торгів державними облігаціями на фондовому ринку 
України то їх частка на початок 2013 року складає 48,08% від загального обсягу 
торгів на ринку цінних паперів, а це на 10% більше ніж в попередньому році 
[2]. 

В абсолютних величинах обсяг торгів державними облігаціями на 
початок 2013 року становив 1217,06 млрд. грн., що на 361,51млрд. грн. більше, 
аніж в 2012 році. Поступове збільшення обсягу торгів ОВДП зображено на 
рис.1. 

 
Рис. 1. Обсяг торгів державними облігаціями України на ринку цінних паперів 

у 2009-2013 рр., млрд. грн. 
 

На початок 2013 року обсяги торгів на позабіржовому ринку перевищили 
майже в шість разів обсяги торгів на біржовому ринку України [2]. Обсяги 
торгів державними облігаціями України на біржовому ринку та позабіржовому 
ринку у 2009-2013 роках подано у табл. 1.   

Таблиця 1 
Обсяги торгів державними облігаціями України на біржовому ринку та 

позабіржовому ринку у 2009-2013рр. 
Вид ринку 2009 2010 2011 2012 2013 

Позабіржовий ринок, млрд. грн. 53,94 90,81 293,26 756,43 1 038,28
Біржовий ринок, млрд. грн. 8,55 8,18 60,86 99,12 178,78 
Усього, млрд. грн.  62,49 98,99 354,12 855,55 1 217,06
 

На біржовому ринку протягом 2012 року 58,86 % торгів державними 
облігаціями України належало ПАТ ФБ «Перспектива», 41,1 % - ПАТ «ПФТС» 
та 0,04 % - ПАТ «Українська біржа» [2]. 
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Ефективне функціонування не тільки первинного, але і вторинного ринку 
державних облігацій дасть змогу державі залучати більше інвесторів. Адже не 
маючи достатньо розвиненого вторинного ринку, НБУ досить обмежений у 
своїх можливостях, щодо здійснення операцій на первинному ринку. 

Для створення оптимального інвестиційного портфеля, державі необхідно 
збільшити коло учасників-вкладників. На сьогодні більша кількість інвесторів в 
ОВДП є банки та нерезиденти. Низька довіра до держави, стримує приватних та 
небанківських інвесторів  викуповувати державні облігації. Тому необхідно 
підвищити довіру до держави, як до надійного позичальника, який зможе 
виконати свої зобов’язання. Практика країн з розвиненою економікою свідчить, 
що це можна зробити за допомогою завчасного оголошення календаря емісій та 
створення регулярних емісійних циклів.  

Основні напрямки, якими державі необхідно керуватись задля 
підвищення попиту на внутрішній ринок державних облігацій є: 

− покращення інфраструктури фондового ринку; 
− реорганізація ринку державного боргу; 
− впровадження світового досвіду; 
− вдосконалення законодавства, який регулює порядок обігу облігацій; 
− покращення відносин з інвесторами; 
− підвищення кредитного рейтингу України на міжнародних фінансових 

ринків. 
Досліджуючи розвиток ринку облігацій внутрішньої державної позики, 

можна зробити висновок, що він розвивається поступово і впевнено. Розвиток 
державних цінних паперів, загалом для іноземних інвесторів є досить 
привабливим. Проте, недостатній розвиток ринку внутрішніх державних 
облігацій не дозволяє поки що використовувати Україні весь потенціал 
держави.  

*Науковий керівник ас. каф. фін. Познякова О.І. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ 

 
Исследования демографических процессов в стране имеют важное 

значение для управления и проведения социальной и экономической политики. 
Посредством исследования демографических процессов прослеживается их 
развитие, изменение их во времени, таким образом, раскрываются 
закономерности, которые определяют общий воспроизводственный процесс. 
Анализ демографических процессов необходим для того, чтобы установить их 
развитие, раскрыть проблемы и  причины их состояния. Проведенный анализ 
демографических процессов в Болгарии основывается на данных переписей, 
проведенных в 2001 г. и 2011 г., и текущей демографической статистики. Цель 
настоящего доклада - исследовать и проанализировать  региональные различия 
в демографических процессах в Болгарии за период 2000-2012 гг. 

В результате присоединения Болгарии к ЕС произошло изменение в 
районировании страны, был введен новый территориальный охват районов 
NUTS 1 и NUTS 2. Согласно классификации NUTS 2, в Болгарии было 
сформировано шесть планировочных районов – Северо-Западный, Северо-
Центральный, Северо-Восточный, Юго-Восточный, Юго-Западный и Южно-
Центральный. В связи с наступившими изменениями в районировании страны 
за период 2000 – 2006 гг. проведено новое исчисление показателей по 
действующей номенклатуре территориальных единиц (NUTS) с целью 
обеспечения сопоставимости и сравнимости данных.  

Характеристика демографических процессов проведена посредством 
отслеживания динамики показателей естественного и механического движения 
населения. Согласно переписи 2001-ого года, численность населения Болгарии 
составляла 7,9 млн. человек и уменьшилась до 7,3 млн. человек в 2011 г. 
Изменение населения в отдельных районах следовало этой тенденции, при этом 
исключение составлял  Юго-Западный район.  Население этого района 2,1 млн. 
человек, но в него включены область София и София-столица, и в связи с этим 
налицо увеличение населения. Изменение населения является результатом 
демографических процессов, таких как: рождаемость, смертность, внутренняя и 
внешняя миграция населения.  

Естественное движение населения характеризуется показателями 
«рождаемость» и «смертность». Коэффициент рождаемости в Северо-Западном 
районе в 2000 г. - 8,49 %, а в 2012 г. - 8,48 %. За весь период коэффициент 
рождаемости по Северно-Центральному району характеризуется самыми 
низкими значениями в сравнении с остальными районами и средним по стране.  
Коэффициент рождаемости самый высокий в Северо-Восточном районе: в 
2009 г. достигал 11,58 %, но в течение последующих лет уменьшился, и в 2012 
г. - 9,83 %. В Юго-Западном районе коэффициент рождаемости увеличивается с 
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8,85 % в 2000 г. до 11,19 % в 2009 г. В последующие годы коэффициент 
рождаемости уменьшается и достигает 9,73 % в 2012 г. Значения коэффициента 
рождаемости в Юго-Восточном районе в течение периода выше средних по 
стране. В 2012 г. коэффициент составил 10,32 %, при среднем по стране 9,49 %. 
В Южно-Центральном районе коэффициент рождаемости в 2000 г. - 9,01 % и в 
последующие годы колеблется в рамках границы среднего по стране. По 
Северо-Западному и Северо-Центральному районам в течение всего периода 
коэффициент рождаемости ниже среднего по стране. Показатели по Южно-
Центральному и Юго-Западному районам колеблются в рамках границы 
среднего по стране, а выше в Северо-Восточном и Юго-Восточном районах. 

Количество заключенных браков в течение периода, как на 
национальном, так и на региональном уровнях уменьшается. В начале периода 
в 2000 г. коэффициент брачности был самым низким в Северо-Западном районе 
(3,15 %), на следующей позиции - Северо-Центральный район (3,87 %) при 
среднем показателе по стране 4,31 %. Коэффициенты брачности в Юго-
Восточном и Южно-Центральном районах варьируются в рамках границы 
среднего значения по стране, а в Юго-Западном и Северо-Восточном районах  - 
превышают его. В исследованном периоде налицо тенденция уменьшения 
коэффициента брачности, которая наиболее ярко выражена в Северо-
Восточном районе: 4,81 %  в 2000 г. до 3,16 % в 2012 г. и в Южно-Центральном 
районе с 4,51 % до 2,95 %. В 2012 г. коэффициент брачности в Северо-
Западном районе равен 1,84 %, и это было самое низкое его значение как по 
районам, так и по стране в  исследованном периоде.      

Численность населения изменяется и под влиянием смертности. Процесс 
демографического старения представляет собой основной фактор, от которого 
зависит динамика общей смертности. Изменения в возрастной структуре 
населения, выраженные в уменьшении доли молодого населения и увеличении 
доли пожилого населения, находятся среди основных причин увеличения 
смертности населения. 

Коэффициент смертности в Северо-Западном районе самый высокий в 
сравнении с показателем по остальным районам. В 2000 г. он составлял 18,02 % 
и увеличился до 20,09 % в 2012 г. Коэффициент смертности в Северно-
Центральном районе в 2000 г. был равен 15,48 % и увеличился до 16,82 % в 
2012 г. Коэффициент смертности по этим двум районам превышает средний по 
стране. В Юго-Западном и Северо-Восточном районах значения 
коэффициентов около 13 %. Коэффициент смертности в Юго-Восточном 
районе составлял 13,75 % в 2000 г. и увеличился до 14,76 % в 2012 г. В Южно-
Центральном районе коэффициент смертности измерялся 12,80 % в 2000 г.  и 
увеличился до 14,19 % в 2012 г.  

В исследуемом периоде естественный прирост, как по стране, так и по 
статистическим районам отрицательный. Коэффициент естественного прироста 
с самым большим отрицательным значением по Северо-Западному району в 
2012 г., когда он составлял - 11,62 %, а наиболее низкий в Юго-Западном 
районе - 3,71%. Для Северно-Центрального района также характерны высокие 
отрицательные значения коэффициента естественного прироста. В Юго-
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Западном районе налицо тенденция уменьшения отрицательных значений 
коэффициента естественного прироста с - 4,20 % в 2000 г. до - 3,71 % в 2012 г. 

Механическое движение населения выражается в смене места жительства 
населения, представленной в перемещении из одного района в другой, 
перемещении в рамках этого же района или в другую страну. Внутренняя 
миграция населения по районам выражается в миграции населения в рамках 
района или в границах страны. Внутренняя миграция как в целом по стране, так 
и по районам изменяется в отдельные годы. Общая тенденция – уменьшение 
коэффициента миграции и различий между показателями по отдельным 
районам и среднего по стране. Коэффициент внутренней миграции в Северо-
Западном районе в 2000 г. составлял 10,25 %,  затем уменьшился до 4,90 % в 
2006 г. и вновь увеличивался в течение последующих лет. В начале 
исследуемого периода коэффициент внешней миграции в Южно-Центральном 
районе - 25,73 % и самый высокий в сравнении с остальными районами и 
средним по стране, но затем уменьшается и в 2012 г. составлял 6,19 % при 
коэффициенте по стране 6,82 %. Коэффициент миграции в Юго-Западном 
районе был самым высоким в 2001 г. - 15,90 %, затем уменьшился до 5,88 % в 
2012 г. На основе приведенных данных наблюдается тенденция к уменьшению 
коэффициента миграции, как по отдельным районам, так и в общем по стране. 

Из проведенного анализа демографических процессов в Болгарии по 
районам можно сделать следующие выводы: 

1. В Юго-Западном районе наблюдается самая благоприятная 
демографическая ситуация, которая является следствием установившейся 
более высокой рождаемости, низких коэффициентов смертности и 
внутренней миграции. 

2. Результаты по Северо-Западному району негативные, так как это район с 
самыми низкими показателями рождаемости, высокой смертностью, 
самым большим отрицательным естественным приростом и увеличенной 
миграцией. 

3. Показатели, характеризующие демографические процессы Северо-
Центрального района, приближают его в большей степени к Северо-
Западному району, так как различия  по исследуемым показателям 
большие по сравнению с остальными районами. 

4. Между исследуемыми показателями не существует существенных 
различий по Северо-Восточному, Юго-Восточному и Южно-
Центральному районам, и в них протекают сходные тенденции в 
изменении показателей, характеризующих демографические процессы. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛГОВЫХ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Объективная реальность такова, что все субъекты РФ имеют сегодня 

долговые обязательства. Причины возникновения, качественный состав долга, 
масштабы долговой нагрузки на экономику региона, бюджетные последствия 
обслуживания и погашения долга в каждом субъекте РФ различны. Тем не 
менее, приходится констатировать, что дальнейшее развитие большинства 
субъектов РФ без привлечения новых заимствований пока невозможно. 

Формирование активной, но взвешенной долговой политики регионов 
требует учёта всего комплекса факторов, оказывающих воздействие на 
проведение заёмно-долговой деятельности субъектов РФ. Представляется, что в 
нынешних условиях функционирования российской бюджетной системы к 
наиболее значимым факторам стоит отнести следующие: 

− продолжающееся совершенствование межбюджетных отношений, 
заключающееся в перераспределении бюджетных полномочий в связке 
федеральный центр – субъект РФ – муниципальное образование;  

− неоптимальная структура доходной части бюджетов субъектов РФ и 
консолидированных бюджетов субъектов РФ в части соотношения 
налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов; 

− вынужденное повышение социальной и инвестиционной направленности 
региональных бюджетов; 

− существенное сокращение объёмов федеральных бюджетных кредитных 
ресурсов, выделяемых органам власти субъектов РФ; 

− постепенное перераспределение в ряде регионов долговой нагрузки с 
бюджета субъекта РФ на бюджеты муниципальных образований. 
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2013-2015 

годах будет сосредоточена в первую очередь на решении задачи финансового 
обеспечения перераспределения полномочий между уровнями публичной 
власти. При этом оценка исполнения консолидированных бюджетов субъектов 
РФ на 2012-2015 годы, сформированная на основе сценарных условий 
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функционирования экономики России и прогноза социально-экономического 
развития России, предполагает положительную динамику основных параметров 
консолидированных бюджетов субъектов РФ [1]. 

Вместе с тем определённые сомнения вызывает намеченное на 2013-2015 
годы резкое сокращение дефицитов консолидированных бюджетов субъектов 
РФ за счёт замедления прироста их расходов: региональные бюджеты несут 
огромную социальную нагрузку, расходуют значительные денежные средства 
на поддержание жилищно-коммунального хозяйства. Как показывает практика, 
перераспределение бюджетных полномочий может иметь очень серьёзные 
последствия для бюджетов субъектов РФ, приводя к дальнейшему росту их 
дефицитности.  

Неоптимальная структура доходов региональных бюджетов является 
существенным фактором, влияющим на долговую политику субъектов РФ. 

Анализ показывает, что доля безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета в структуре доходной части ряда бюджетов субъектов РФ превышает 
30-50 процентов, а налоговые поступления составляют менее половины. В 
ЕАО, Камчатском крае и Магаданской области безвозмездные перечисления 
превышают 60 процентов доходов бюджета. Даже в промышленно развитых 
регионах России доля безвозмездных перечислений бюджета субъекта РФ весьма 
значительна: в Тюменской области – 21,8, Ярославской – 23,9, Новосибирской – 
24,3, Челябинской – 26,4, Тульской – 32,7, Саратовской – 34,4, Ростовской – 
39,4 процентов. Исключением являются города Санкт-Петербург (9,6) и Москва 
(10,7), Свердловская область (12,8 процентов) [2, с. 17]. 

Механизм долгового финансирования региональных инвестиционных 
программ, например, развития региональной инфраструктуры, для большинства 
субъектов РФ является составной частью региональной долговой политики. 
При скудности налоговой и неналоговой баз бюджета и большой потребности в 
осуществлении расходов инвестиционной направленности средства на эти цели 
региональные власти могут привлечь только через увеличение расходов 
бюджета и образование дефицита. Но именно наличие дефицита позволяет 
привлечь заёмные средства и привести бюджет в сбалансированный вид. 

В этой связи стоит заметить, что практика заимствований 
инвестиционного характера, реализуемая многими российскими регионами в 
конце 1990-х – начале 2000-х годов, в последние годы не так активна. 
Большинство регионов не может осуществлять масштабные инвестиционные 
проекты, так как вынуждены направлять значительную долю собственных 
доходов на финансирование текущих, в том числе социальных, расходов. 
Приходится согласиться с тем, что инвестиционные цели займов сегодня 
характерны только для финансово-самостоятельных российских регионов, 
таких как Москва [3]. 

Непосредственное влияние на снижение устойчивости большинства 
субнациональных бюджетов оказывает политика федерального центра, 
направленная на существенное сокращение предоставления регионам 
бюджетных кредитов. С 2012 года государство, например, полностью 
отказалось от предоставления бюджетных кредитов субъектам РФ на период до 
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5 лет на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования. 

Такая политика государства ведёт к снижению ликвидности бюджетов 
субъектов РФ. В ситуации сохранения дефицитности бюджетов большинства 
субъектов, РФ альтернативой покрытия дефицита становятся заимствования на 
открытом рынке (эмиссия субфедеральных ценных бумаг и получение 
банковских кредитов). Это неизбежно ведёт к росту масштабов заимствований 
регионов вне бюджетной системы, увеличению размера региональных 
долговых обязательств и долговой нагрузки на бюджет и, следовательно, к 
удорожанию стоимости заимствований. Всё это предполагает рост бюджетных 
расходов на обслуживание и погашение долговых обязательств. 

Стоит остановиться ещё на одном факторе – постепенном 
перераспределении в ряде регионов долговой нагрузки с бюджета субъекта РФ 
как такового на бюджеты муниципальных образований, входящих в его состав. 
Нами был рассчитана структура консолидированных долгов по всем  субъектам 
РФ, входящим в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).  

Таблица 1 
Изменение структуры консолидированных долгов субъектов РФ, входящих в 

ДФО [4] 
Удельный вес 

государственного долга 
субъекта РФ в объёме 

консолидированного долга 
субъекта РФ, процентов 

Удельный вес общего 
муниципального долга по 
субъекту РФ в объёме 

консолидированного долга 
субъекта РФ, процентов 

Дальневосточный 
федеральный 

округ 

на 1.08.2012г. на 1.12.2013г. на 1.08.2012г. на 1.12.2013г.
Республика Саха 
(Якутия) 90,7 94,8 9,3 5,2 

Камчатский край  71,7 64,7 29,3 35,3 
Приморский край  8,7 31,3 91,3 68,7 
Хабаровский край  65,4 82,2 34,6 17,8 
Амурская область  93,1 94,6 6,9 5,4 
Магаданская обл.  32,2 50,5 67,8 49,5 
Сахалинская обл. 35,4 22,1 64,6 77,9 
Еврейская авт. обл.  79,0 80,9 21,0 9,1 
Чукотский авт. округ  95,4 97,1 4,6 2,9 
Итого по субъектам РФ 84,0 85,7 16,0 14,3 

 
Обращает на себя внимание, что в Приморском крае и Сахалинской 

областях объём общего муниципального долга существенно преобладает над 
объёмом долга самого субъекта РФ. На 01.12.2013 г. муниципальные долги 
превышали долг субъекта также в Ханты-Мансийском АО и Алтайском крае. 
Вряд ли можно говорить о проведении взвешенной долговой политике в этих 
субъектах. Возникает вопрос о рациональности сложившейся в этих регионах 
системе закрепления налогов, распределения бюджетных полномочий, качестве 
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осуществления бюджетного процесса. Кроме того, существует потенциальный 
риск переоформления части муниципальных долговых обязательств перед 
субъектом РФ в долговые обязательства самого субъекта. 

Такая ситуация чревата нарушением устойчивости субнациональной 
бюджетной системы, что может послужить причиной административного 
ограничения федеральным центром самостоятельности осуществления 
региональной долговой политики, например, через введение предусмотренного 
российским бюджетным законодательством механизма временной финансовой 
администрации. Хотя примеров применения такой практики в отношении 
российских субъектов пока не было.  

Проведение российскими регионами активной долговой политики 
сопровождается рядом рисков, но до сих пор не выработаны и не применяются 
единые походы к созданию механизма оценки и снижения рисков, что 
сказывается на эффективности такой долговой политики. Несомненно, единая 
методика анализа, оценки и снижения риска должна строиться на учёте реально 
действующих причин образования и особенностей проявления самого риска. 
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ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ 
 
Домогосподарство є важливим економічним інститутом ринкового 

господарства, головним постачальником фінансових ресурсів який вирішує 
проблеми відтворення населення та розвитку індивіда. Його активність суттєво 
впливає на ефективність розвитку національної економіки та охоплює усі види 
економічної діяльності [1].  

Населення для задоволення своїх потреб використовує доходи. Доходи 
населення – це сума надходжень в грошовій формі, матеріальних благ і послуг, 
отриманих від різних видів діяльності, власності та безвідплатно наданих, які 
формуються завдяки праці та використання інших ресурсів домогосподарства 
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для підтримання фізичного, морального, інтелектуального та економічного 
стану особи на певний проміжок часу. 

На величину доходів впливає економічне становище та стан тіньової 
економіки в державі, освітній рівень зайнятого населення, стан ринку праці, 
зайнятість населення, законодавче регулювання зайнятості населення. 

Добробут домогосподарств залежить від наявності та кількості 
працюючих осіб у їх складі. Більше половини домогосподарств України мають 
у своєму складі працюючих осіб. У міській місцевості цей показник становить 
70%, а у сільській – половина. У половині таких  домогосподарств працює одна 
людина, у 40% таких домогосподарств – дві, в кожному десятому – три і більше 
особи.  

Важливим індикатором рівня життя населення регіону є доходи, від яких 
залежить матеріальне становище людей.  

Доходи населення – це обсяг нарахованих в грошовій та натуральній 
формі: заробітної плати; прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від 
власності; соціальної допомоги та інших поточних трансфертів. 

За результатами вибіркового обстеження соціально-економічної 
захищеності населення України більшість опитаних зазначили, що їх доходу 
недостатньо для задоволення першочергових потреб: у продуктах харчування, 
медичному обслуговуванні, придбанні одягу, відпочинку. Низький рівень 
оплати праці визначає бідність працюючого населення та відповідно негативно 
впливає на доходи  непрацездатних верств [2]. 

За даними Державної служби статистики України, у 2012 році порівняно з 
2011 роком номінальні доходи і витрати населення зросли на 11,1% (у 2011 р. 
порівняно з 2010 р. – на 15,9%). При цьому приріст фінансових активів склав 
лише 69,2% до активів 2011 року. Це свідчить про зростаючу нестачу поточних 
фінансів для нормального життя і необхідність витрачання коштів із запасів. 
Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів 
та послуг, збільшився на 10,3%, а реальний наявний дохід, з урахуванням 
цінового фактору, - на 9,7%. Середньомісячний наявний доход у розрахунку на 
одну особу у 2012 році склав 1994,3 грн., що на 10,6% більше, ніж у минулому 
році.  

Середньомісячні  загальні доходи  одного  домогосподарства  у  І  півріччі 
2013 р.  склали 4176  грн. Міське  домогосподарство  отримувало  в  середньому  
за місяць 4371  грн.,  сільське – 3735  грн.  У  середньому  на одного члена 
домогосподарства еквівалентні  загальні доходи  становили 1979 грн. на місяць, 
у міських  домогосподарствах – 2112  грн.,  у  сільських – 1705  грн.  Рівень  
середньомісячних  доходів  однієї  особи  в 1,8  рази перевищив 
середньомісячний рівень прожиткового мінімуму (1108 грн.).  

Слід  зазначити,  що  частка  населення  із  середньодушовими  доходами  
у  місяць  нижче  прожиткового мінімуму  зменшилася  порівняно  з  І  
півріччям 2012 р. на 1,1% і склала 12% (середньомісячний  розмір 
прожиткового мінімуму за цей період зріс на 8%).  

Співвідношення загальних доходів серед найбільш та найменш 
забезпечених 10%  населення становило, як і у І півріччі 2012 р., 5,8 рази, у т.ч.  
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серед міського населення – 5,5 рази (5,3 рази), серед сільського – 5,1  рази(5,6 
рази).  Мінімальний  рівень  загальних доходів серед найбільш забезпечених 
10% населення  перевищував максимальний серед  найменш забезпечених 10% 
населення в цілому по Україні в 3,1 рази, у містах – в 3,2, серед 
домогосподарств сільської місцевості – у 3 рази (у січні-червні 2012р. 
відповідно у 3,3 рази незалежно від типу місцевості) [3]. 

Вплив доходів населення на рівень життя неможливо оцінити без аналізу 
його структури, зокрема частки заробітної плати у загальному доході. Динаміка 
структури доходів надана на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура доходів населення України у 2003-2012 рр. 

 
Аналіз структури доходів населення свідчить, що на протязі останнього 

десятиріччя зміни частки заробітної плати і соціальних допомог в доходах 
населення відбувались в межах статистичної похибки, що свідчить про те, що 
структура доходів населення практично за ці роки не змінювалась, хоча останні 
роки показують зростання частки соціальної допомоги проти зменшення частки 
заробітної плати [4]. 

Ще один показник, який характеризує стан соціальної ситуації в країні, 
стан соціальної справедливості – співвідношення загальних доходів 10% 
найбільш та найменш забезпеченого населення.  

За даними Державної служби статистики України, співвідношення 
загальних доходів 10% найбільш та найменш забезпеченого населення 
(децильний коефіцієнт фондів), становить 5,1 разів, у т.ч. серед міського 
населення – 5,0 рази, а серед сільського – 4,9 рази. 

Доходи більшої частини населення країни можна охарактеризувати як 
недостатні не лише для утримання та виховання дітей, а й для відтворення 
трудової активності працездатного населення. 

З цього можна зробити висновок:  
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- заробітна плата не виконувала і не виконує свої основні соціальні 
функції щодо мотивації ефективної праці і самореалізації працюючого в 
суспільстві, зводячи її до функції забезпечення простого існування працівника 
та його сім'ї; 

- частка соціальних допомог свідчить про намагання держави якщо не 
підняти, то хоч підтримувати рівень життя населення на відповідному рівні. 
Але така політика, як показує досвід соціальної політики СРСР, призводить до 
зростання патерналістських настроїв і зменшують мотивацію до будь-якої праці 
взагалі.  

Така структура доходів дає сигнал щодо необхідності зміни пріоритетів 
соціальної політики з підтримки соціально вразливих верств населення (з 
«проїдання бюджету») на забезпечення умов для реалізації трудового 
потенціалу населення, яке має активну життєву позицію («наповнення 
бюджету» для соціально-економічного розвитку країни). 
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ОЦІНКА РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
В УКРАЇНІ 

 
Транспорт, як об’єкт підвищеної небезпеки, несе ризик довкіллю, і 

особливо життю та здоров’ю людей, а водночас сам досить часто і легко стає 
об’єктом ушкодження. Ймовірність стати учасником дорожньо-транспортної 
пригоди, чи втрати транспортного засобу у зв’язку з його викраденням, або 
іншими протиправними діями третіх осіб, об’єктивно зумовлює потребу 
розвитку транспортного страхування.  
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В Україні страхування транспортних засобів (КАСКО) як добровільне 
майнове страхування з’явилось ще в кінці 90–х років і на сьогоднішній день є 
одним з найбільш затребуваних сегментів страхового ринку України. 

Особливої популярності цей вид страхового захисту набув завдяки 
бурхливому розвитку автокредитування. Оскільки автомобіль, що купується у 
кредит є заставним майном, то згідно із чинним законодавством заставник 
зобов’язаний його застрахувати. Цим пояснюється і переважання у страховому 
портфелі страховиків угод про страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) зі страхувальниками-фізичними особами (у 2010 р. 75,5 %, а у 
2011 р. 78,1 % загальної кількості договорів). 

Найвищі темпи росту показників розвитку аналізованого виду 
страхування спостерігалися у 2005–2008 рр. (рис. 1). У 2008 р. зафіксовано 
найвищі їхні значення, зокрема, вітчизняними страховиками зібрано 4887,0 млн 
грн чистих страхових премій за вказаним видом страхування, та виплачено 
2828,2 млн грн відшкодувань. Однак 2009 р. характеризувався різким 
зниженням показників страхових платежів (на 37,3%) та виплат (на 40,1%). 
Причиною такої ситуації стала світова фінансова криза 2008-2009 рр., що 
призвела до нестабільності у банківській системі України та негативних 
наслідків і в інших сферах економіки. Майже миттєво скоротилися обсяги 
кредитування, що у свою чергу потягло за собою зниження споживчої 
спроможності громадян та зменшення обсягів страхування. 

1039,2

510,9

1900,1

846,6

3403,9

1647,3

4887,0

2828,2 3065,0

2377,0

3448,1

1693,0

3129,3

1333,1

3243,2

1440,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Чисті страхові платежі Чисті страхові виплати
  

Рис. 1. Чисті страхові премії та виплати за договорами страхування наземного 
транспорту (крім залізничного) за 2005–2012 рр., млн грн 

 
Слід зазначити, що фінансова криза загострила хронічні проблеми, 

пов’язані із недосконалістю законодавства зі страхування, непрозорим і 
дискримінуючим державним регулюванням, низькою інституційною здатністю 
регулятора.  

У 2010 р. ситуація у цьому сегменті страхування покращилась – обсяг 
чистих страхових премій зріс на 12 %, виплат – на 40,4 %. Для виходу із 
кризового становища та з метою попередження можливості виникнення 
несприятливих та небажаних втрат деякі страховики з кінця 2008 року активно 
запроваджували розстрочення страхового платежу. Це дало можливість 
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страховим компаніям зберегти клієнтів, які тимчасово втратили 
платоспроможність. Страхувальники, у свою чергу, отримували страховий 
захист за відносно доступними умовами, сплачуючи страховий платіж 
частинами.  

Проте підсумки діяльності страховиків зі страхування наземного 
транспорту у 2011 р. знову показали суттєве зниження страхових надходжень 
та виплат – відповідно на 17,6% та 43,9 %. І навіть деяке зростання зазначених 
показників у 2012 р.: обсяг чистих страхових платежів становив 3243,2 млн грн, 
що на 3,6% більше, ніж за 2011 р., обсяг чистих страхових виплат склав 1 440,2 
млн грн, або на 8,03% більше проти попереднього року, не дозволили досягти 
результатів 2010 р. і, тим більше 2008 р. Зменшення надходжень відбулося в 
основному за рахунок зниження активності страхувальників-фізичних осіб у 
цьому сегменті страхового ринку.  

Зауважимо, що незважаючи на зниження обсягу зібраних страхових 
премій за договорами авто-КАСКО, частка надходжень за цим видом страхових 
послуг у загальній структурі валових премій з автострахування є найбільшою. 
Зокрема, у 2012 р. цей показник становив 56% (у 2011 р. – 58%).  

У 2012 р., як і прогнозували експерти, відбулося незначне збільшення 
надходжень від страхувальників-фізичних осіб у цьому сегменті страхового 
ринку. Так, у 2012 р. від цієї категорії покупців страхування наземного 
транспорту надійшло 2345,9 млн. грн., що на 117,1 млн. грн. більше в 
порівнянні з відповідною датою 2011 р. і на 30,7 млн. більше, ніж в 2010 р. 
Основними причинами такого зростання є збільшення середньої вартості 
страхового поліса у розрахунку на один автомобіль, що пов’язане як з 
подорожчанням нових авто (в гривнях) так і з високим рівнем збитковості 
цього виду страхування. На зростання обсягів страхування, на думку фахівців, 
також вплинула реалізація відкладеного попиту на купівлю нових авто, у т. ч. 
через стимулювання попиту дилерами шляхом розвитку нових програм 
продажу (лізингу, розстрочки).  

Проте рівень проникнення автострахування, а саме частка страхування 
авто-КАСКО у ВВП, знизився із 45 % у 2008 р. до 25 % у 2012 р.  

Страхування автотранспорту вважається одним з найризикованіших у 
страховому бізнесі. Лише у 2010 р рішення про здійснення страхових виплат по 
страхуванню наземного транспорту (крім залізничного) прийнято за майже 40% 
договорів, укладених протягом цього періоду.  

У 2012 році на ринку страхування наземного транспорту, як і на ринку 
страхових послуг в цілому, мала місце тенденція щодо подальшого зниження 
рівня страхових виплат. Так, рівень чистих страхових виплат із страхування 
КАСКО станом на 31.12.2012 р. склав 41,2%, що на 1,4 в. п. менше показника 
попереднього року. Це значення є найнижчим за останні вісім років. Однак, 
серед видів страхування, де переважна більшість страхувальників є фізичними 
особами, таке значення є порівняно високим.  

Незважаючи на деякі позитивні тенденції, інституційні та функціональні 
характеристики вітчизняного ринку транспортного страхування у цілому не 
відповідають реальним потребам держави та світовим стандартам. Основними 
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факторами, які гальмують розвиток страхування транспортних ризиків, є стан 
економіки в державі, недостатній рівень страхової культури та матеріальне 
зубожіння населення. 

Проблемами, що впливають на зменшення попиту на послуги 
автострахування з боку потенційних страхувальників є: невпевненість у 
якісному страховому продукті, адекватних страхових тарифах та захисті 
держави від недобросовісних страховиків; отримання страховиками 
надприбутку, шляхом нехтування інтересами страхувальників, затягування 
страховиками у виплаті страхових відшкодувань, що може тривати від трьох 
місяців до півтора року або відмови у виплаті з огляду на порушення умов 
договору, про які клієнт вперше дізнається уже після настання випадку; 
заниження суми страхових виплат через експертів-оцінювачів, які нараховують 
«потрібний» знос на авто, або ж надмірно здешевлюють вартість необхідного 
ремонту. 

Фактором впливу на зменшення обсягів страхування наземного 
транспорту (крім залізничного) є продовження старіння автопарку (зменшення 
частки авто до 5 років у зв’язку зі «старінням» та зменшенням продажу нових 
авто, в т.ч. в кредит, у зв’язку з подорожчанням вартості кредитів).  

Негативною особливістю ринку автострахування стало зростання 
кількості випадків страхового шахрайства. Все частіше фальсифікують ДТП, 
викрадення автомобілів, які були придбані у кредит, замовчують важливу 
інформацію, яка має значення для страховика при прийнятті рішення про 
виплату. Частішають випадки намагання застрахувати за договорами авто-
КАСКО вже пошкоджений автомобіль. Страховики спрямовують зусилля своїх 
служб безпеки на те, щоб досконало вивчати ті випадки, які потрапляють під 
підозри.  

Аналіз тенденцій розвитку транспортного страхування в Україні доводить 
необхідність створення ефективних методів державного регулювання ринку 
транспортного страхування, удосконалення його нормативно-правового 
забезпечення.  

Для успішного розвитку транспортного страхування в Україні необхідно: 
виробити єдині стандарти проведення КАСКО, активізувати роботи щодо 
залучення нових страхувальників, використовуючи нові сучасні канали збуту; 
переглянути підходи до врегулювання збитків для усунення негативного 
ставлення до страхування транспортних ризиків; унеможливити прояви 
демпінгу на страховому ринку. 

Таким чином, страхування транспортних засобів неповною мірою 
реалізує свій потенціал. Це є передумовою активного пошуку страховиками ще 
неосвоєних ринкових ніш та вимагає від них удосконалення страхових послуг, 
розробки та впровадження нових страхових продуктів, надання високого сервісу.  
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ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ С МВФ 
 

В системе международных экономических отношений немаловажную 
роль играют валютно-финансовые организации. Они создают условия для 
накопления и перераспределения международного валютного капитала, что 
позволяет использовать его целенаправленно и эффективно. Международный 
валютный фонд играет значительную роль, как в развитии экономик стран-
участниц, так и в развитии мировой экономики в целом. Поэтому изучение его 
сущности, целей деятельности, основных механизмов кредитования и роль в 
международных валютно-кредитных отношениях важно для создания полной 
картины функционирования международных экономических отношений. В 
этом и состоит актуальность рассмотрения данной темы. 

Международный валютный фонд (МВФ) – межправительственная 
валютно-кредитная организация, имеющая статус специализированного 
учреждения ООН. Основная задача фонда – содействие международному 
валютному сотрудничеству и торговле, координация валютно-финансовой 
политики стран-членов, предоставление им займов для урегулирования 
платежных балансов и поддержания валютных курсов. МВФ было решено 
создать в июле 1944 г. на международной конференции, проводившейся в 
Бреттон-Вудсе, в американском штате Нью-Хемпшир. На ней делегаты от 44 
государств договорились об основах сотрудничества, призванного не допустить 
повторения экономической политики, ставшей одной из причин Великой 
депрессии 1930-х годов. Практическую деятельность фонд начал в мае 1946 г.; 
в него вошли 39 стран. В течение десятилетий, прошедших со Второй мировой 
войны, в глобальной экономике помимо роста благосостояния произошли 
другие значительные изменения, которые усилили важность и актуальность 
задач, выполняемых МВФ, но в то же время потребовали от него адаптации к 
изменившимся условиям и реформ. Быстрый прогресс в области технологий и 
средств связи способствовал росту международной интеграции рынков и 
формированию тесных связей между экономиками стран [1, с.18].  

МВФ имеет полномочия на создание и предоставление своим членам 
международных финансовых резервов в форме «специальных прав 
заимствования» (СПЗ). СПЗ – система предоставления взаимных кредитов в 
условных расчётных денежных единицах – СДР, приравненных по золотому 
содержанию к доллару США. Финансовые ресурсы фонда формируются 
главным образом за счет подписки («квот») государств - членов МВФ, общая 
сумма которой в настоящее время составляет около 293 млрд. долл. США. 
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Квоты определяются, исходя из относительных размеров экономики государств 
-членов. Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении 
краткосрочных кредитов. В отличие от Всемирного банка, который 
предоставляет кредиты бедным странам, МФВ кредитует только свои страны 
-члены. Кредиты фонда предоставляются по обычным каналам 
государствам-членам в виде траншей, или долей, составляющих 25% квоты 
соответствующего государства-члена. 

Украина стала участником  МВФ 3 июня 1992 года. Так, с декабря 1992 г. 
Национальный банк Украины предоставляет Международному валютному 
фонду сведенные балансовые отчеты Национального и коммерческих банков 
Украины, а также информацию о валютных курсах и процентных ставках. 
Более тесное сотрудничество Украины и МВФ началось марте 2004 года. Тогда 
совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу 
«упреждающий stand by» для Украины сроком 12 месяцев, согласно которой 
страна получила возможность получения  кредита на сумму 605 миллионов  
долларов в случае резкого ухудшения платежного баланса. Определены 
условия получения кредита: разработка совместного плана защиты экономики 
от последствий мирового финансового кризиса; закрепление его на 
законодательном уровне. В конце октября 2008 года МВФ подтвердил 
готовность выделить Украине кредит на 15 лет, под четыре процента годовых 
для преодоления проблем в экономике. Правительство Украины и 
Национальный банк договорились с миссией МВФ о ряде аспектов 
экономической программы, которая, при условии одобрения советом 
директоров организации, позволит Украине получить кредитные средства. 10 
ноября 2008 года Украина получила первый транш кредита «stand by» в размере 
4,5 млрд. долларов. 8 мая 2009 года Украине был предоставлен второй транш 
кредита. Уже  14 мая 2009 года Украина получила в свое распоряжение 
средства в размере 2,625 млдр. После долгих переговоров и внесения 
правительством необходимых изменений в законодательство, в результате 
которых Украине удалось получить второй транш кредита от МВФ, перед 
правительством стал вопрос о третьем транше. Третий транш составил 3,3 
млрд. долларов вместо планируемых 3,2 млрд.  В конце апреля 2010 года 
Украина и МВФ согласовали основную часть новой программы 
сотрудничества, предусматривающей выделение Украине кредита на сумму 19 
млрд. долл. в 2010-2013 годах. Для получения денежных средств, государству 
необходимо выполнить условия МВФ: усовершенствование пенсионной  
реформы и приведение ее в соответствие с  требованиями организации, которые 
были прописаны в меморандумах; корректировка тарифов на газ и отопление.  

Деньги, которые Украина получает от Международного валютного 
фонда, идут в валютные резервы Национального банка Украины, для покрытия 
дефицита бюджета. Они будут направлены на стабилизацию финансового 
сектора в Украине[2]. 

Мировая экономическая конъюнктура повлияла на экономику Украины, 
что привело к снижению темпов роста экономики, уменьшению объемов 
экспорта и снижению государственных доходов. В результате резко возросла 
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потребность во внешнем кредитовании и поисках новых источников 
поступлений средств в бюджет. Чтобы исправить ситуацию, государству 
необходимо принять конкретные меры, а также создать условия для 
экономического роста, что является основной задачей для Украины. Одной из 
наиболее острых проблем, которую необходимо решить сегодня Украине – 
поиск средств для своего дальнейшего успешного развития… Главным в этом 
контексте должно стать минимизация государственного долга. 
Взаимоотношения Украины с МВФ являются важными не только для текущего 
состояния развития государства, но и возможностей построения долгосрочной 
модели устойчивого экономического развития. Украина  должна определить 
дальнейшие формы сотрудничества с МВФ. 
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СЕКЦІЯ 5.  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит 
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Атамас О.П.,  старший  викладач 
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ПРИБУТКОВІСТЬ ВКЛАДЕНОГО КАПІТАЛУ: СИЛЬНІ І СЛАБКИ 
СТОРОНИ 

 
Кінець минулого та початок теперішнього століття  для  української 

економіки характеризується широким впровадженням зарубіжних методів 
управління, що передбачає зміни в інформаційному забезпеченні системи 
управління (перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, впровадження елементів управлінського обліку: 
бюджетування, обліку за центрами відповідальності, маржинального та 
диференціального аналізу тощо), використання методів стратегічного 
менеджменту, аналізу та управлінського обліку, широкого використання 
незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності і т. ін. Все це зумовлено 
поступовим входженням України до міжнародної економічної спільноти, 
виходом наших підприємств на міжнародні ринки товарів та послуг, дією 
загальних глобалізацій них процесів. 

Природно, що в таких умовах в Україні стали широко використовувати 
різні зарубіжні методики фінансового аналізу, обліку і аудиту. Все це можна 
оцінювати позитивно. Але, на жаль, дуже часто показники зарубіжної методики 
і практики переносяться в умови української дійсності без врахування 
особливостей нашої «перехідної» економіки, тих правил і традицій, які 
склалися за попередні десятиліття існування адміністративних методів 
управління і які до цього часу проявляються як в особливостях нашого 
економічного законодавства, у методиці ведення обліку та складання звітності, 
так і в головах нашого управлінського персоналу. 

Одним із таких досить широко розрекламованих показників фінансового 
аналізу і фінансового менеджменту є показник рентабельності вкладеного 
капіталу (return on capital employed – ROCE), який називають також 
рентабельністю інвестицій (return on investment – ROI) або прибутковістю 
капіталу. 

Визначають цей показник як відношення  суми отриманого прибутку до 
вартості вкладеного капіталу. Це загальний підхід до визначення прибутковості 
капіталу. В залежності від мети аналізу як у чисельнику, так і в знаменнику 
цього розрахунку можуть використовуватися різні показники прибутку і 
капіталу: 

Прибутковість капіталу (рентабельність інвестицій;  рентабельність 
вкладеного капіталу) =  Прибуток (валовий, операційний, чистий) : 
Інвестований капітал (середня вартість активів; середня вартість реальних 
активів; сума робочого капіталу; акціонерний капітал; номінальна вартість 
простих акцій; вартість довгострокового капіталу).                                                             
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Цей узагальнюючий показник ефективності використання вкладеного 
капіталу в залежності від мети та потреб аналізу може деталізуватися та 
доповнюватися рядом додаткових розрахунків: 

- Норма прибутковості інвестованого капіталу (рентабельність 
інвестованого капіталу;  коефіцієнт рентабельності активів; коефіцієнт 
економічної рентабельності) = Прибуток (валовий, операційний, чистий) : 
Середня річна вартість усіх активів підприємства у звітному періоді;                                

- Норма прибутковості довгострокового капіталу = Прибуток (валовий, 
операційний, чистий) : (Довгострокові зобов′язання + Власний капітал);                      

- Норма прибутковості власного капіталу (коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу, коефіцієнт фінансової рентабельності) = Чистий прибуток : 
Середня вартість власного капіталу;                                                                                        

- Норма прибутковості акціонерного капіталу = Чистий прибуток : 
Середня вартість акціонерного капіталу;                                                                                  

- Норма прибутковості капіталу, що належить власникам звичайних 
(простих) акцій = (Чистий прибуток – Дивіденди на привілейовані акції) : 
(Середня величина акціонерного капіталу – Акціонерний капітал, що належить 
власникам привілейованих акцій).                                                                                                 

Для розрахунку всіх показників ефективності функціонування вкладеного 
капіталу у чисельнику наведених формул використовують суму прибутку 
(валового, операційного або чистого), а в знаменнику – вартість вкладеного 
капіталу. Саме правильність визначення мети аналізу впливає на те, який 
показник прибутку береться за основу розрахунку, та яка сума капіталу є базою 
створення цього прибутку, а отже виступає як знаменник у наведених 
формулах. 

Зарубіжні автори у більшості випадків рекомендують для розрахунку 
показника рентабельності вкладеного капіталу використовувати суму 
операційного прибутку [1,2], але часто допускають (як і українські автори) 
використання й інших показників прибутку – валового або чистого [3, 4]. 

На підставі детального вивчення і аналізу нормативних матеріалів з 
методики відображення в обліку витрат і доходів та визначення фінансових 
результатів, ми вважаємо, що наведені показники ефективності використання 
вкладеного капіталу мають ряд суттєвих переваг, що й стало підставою їх 
широкого використання як у фінансовому аналізі та управлінському обліку, так 
і у стратегічному аналізі та фінансовому менеджменті: 

- простота розрахунків, наочність і зрозумілість, легкість інтерпретації; 
- доступність для розрахунків необхідних облікових даних – прибутку і 

капіталу, значення яких наводиться, як правило, у зовнішній (публічній) 
фінансовій звітності кожного підприємства; 

- їх відносні значення забезпечують зручність для порівняння результатів 
діяльності за певні часові періоди та з іншими підприємствами. 

В той же час, показники прибутковості вкладеного капіталу мають і 
суттєві недоліки (негативні властивості), які треба враховувати при їх 
практичному використанні, особливо при підготовці та прийнятті на їх підставі 
перспективних управлінських рішень: 
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- відносні величини прибутковості капіталу не характеризують розмір 
вкладеного капіталу (розмір інвестицій). Як відомо, вкладений капітал рідко 
коли дає максимальну віддачу в перший же рік використання. Тому значні 
інвестиції часто на перших періодах зумовлюють зниження загальних 
показників ефективності роботи підприємства або окремого виробничого 
підрозділу. Це необхідно враховувати при оцінці результатів роботи окремих 
підприємств або їх підрозділів (центрів відповідальності); 

- на суму прибутку підприємства або його структурних підрозділів 
можуть суттєво впливати методи облікової політики підприємства: способи 
оцінки запасів і готової продукції, методи нарахування амортизації 
необоротних активів, способи розподілу загальновиробничих витрат та витрат 
допоміжних виробництв (підрозділів), методи створення та використання 
резервів майбутніх витрат і платежів і т. ін.; 

- не враховуються негрошові фактори, структура використаних ресурсів 
(наприклад, висока питома вага у витратах підприємства заробітної плати при 
незначному рівні механізації і автоматизації виробництва), сезонні коливання, 
ділові цикли тощо; 

- не завжди забезпечується об′єктивне визначення планового (бажаного) 
рівня показників прибутковості вкладеного капіталу (при порівнянні фактичних 
показників з плановими), особливо у розрізі окремих структурних підрозділів 
підприємства. 

Враховуючи наведені недоліки (негативні властивості) відносних 
показників прибутковості вкладеного капіталу, зарубіжні компанії все частіше 
розраховують додатково ще й показник нерозподіленого (залишкового) 
прибутку (residual income – RI), особливо при внутрішньогосподарському 
порівнянні результатів діяльності окремих структурних підрозділів 
виробничого підприємства: 

Залишковий прибуток = Операційний прибуток – Плата за вкладений 
капітал. 

Плата за вкладений  капітал – це відсотки, сплачені за кредити банків; 
дивіденди, нараховані акціонерам та/або засновникам; відсотки, сплачені за 
випущеними облігаціями і ін. 

Нерозподілений прибуток залишається у розпорядженні підприємства і 
використовується для фінансування інвестиційної діяльності, розширення 
сфери та обсягів діяльності, придбання основних засобів тощо. Його переваги, 
як додаткового джерела фінансування  – підконтрольність керівництву 
підприємства, не вимагає витрат на випуск та розміщення акцій або облігацій, 
не створює зобов′язань з виплати дивідендів або процентів. Але при 
використанні нерозподіленого прибутку в якості законного джерела 
фінансування необхідно враховувати такі його особливості: 

- наявність нерозподіленого прибутку не є гарантією наявності вільних 
грошових коштів (при застосуванні у бухгалтерському обліку принципу 
нарахування), адже  сума нерозподіленого прибутку вже може бути 
використана на придбання інших (оборотних) товарно-матеріальних цінностей 
та оплату робіт і послуг сторонніх організацій; 
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- нерозподілений прибуток не можна вважати абсолютно безкоштовним 
джерелом фінансування, адже він належить власникам (акціонерам) 
підприємства як частина власного капіталу і повинен приносити прибуток на 
рівні дивідендів на акції або бути реінвестованим для отримання додаткового 
прибутку. Тому, розраховуючи на використання нерозподіленого прибутку як 
джерела фінансування, необхідно враховувати можливі доходи від його 
альтернативного використання (так звану «упущену вигоду»). 

Такі основні застереження, які треба враховувати при використанні в 
аналізі та управлінні показників прибутковості вкладеного капіталу. 
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ЕТАПИ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ  СПЕЦІАЛЬНОГО 
ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

 
Установи, які утримуються за рахунок коштів бюджетів, для 

забезпечення своєї діяльності, а також виконання покладених на них функцій, 
складають кошторис, який є важливим інструментом формування, управління й 
контролю фінансової політики бюджетної установи [5; с.60]. 

Методика складання кошторису бюджетних установ України 
регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. 
№ 228 «Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 
виконання кошторисів бюджетних установ» зі змінами та доповненнями [2, с. 
2]. 

Кошторис бюджетних установ є основним плановим 
документом. Кошторис складається з двох частин: загального і спеціального 
фондів. Загальний фонд кошторису включає надходження із загального фонду 
бюджету і розподіл витрат. Спеціальний фонд кошторису включає 
надходження зі спеціального  фонду бюджету  і розподіл витрат. Спеціальний і 
загальний фонди кошторису складаються з доходної і видаткової частини. 

Складання кошторису бюджетної установи спрямоване на розв’язання 
двох основних завдань: по-перше – це визначення обсягу доходів і видатків, 
пов’язаних із діяльністю окремих структурних одиниць та підрозділів установи; 
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а по-друге – забезпечення покриття видатків фінансовими ресурсами із різних 
джерел.  

З метою контролю за виконанням кошторису, можливістю з’ясування  
причин нестачі бюджетного фінансування або ж, навпаки, вчасного виявлення 
перевитрат коштів або завищення асигнувань, здійснення ефективного 
контролю за наявними ресурсами бюджетними установами проводиться аналіз 
їх діяльності. 

Необхідність проведення аналізу у бюджетних установах в першу чергу 
зумовлена тим, що їх керівникам потрібна аналітична інформація про 
діяльність суб'єктів господарювання для прийняття відповідних управлінських 
рішень. 

Під час аналізу виконання кошторису бюджетної установи в першу чергу 
досліджується динаміка, склад та структура доходів і видатків. Важливим 
етапом аналізу виконання кошторису є вивчення співвідношення між касовими 
і фактичними показниками видатків в цілому та за кодами економічної  
класифікації видатків бюджету. Воно може характеризуватись рівністю між 
ними, перевищенням касових видатків над фактичними або ж, навпаки, 
фактичних видатків над касовими. Вивчення існуючого між ними об’єктивного 
взаємозв’язку та залежності дозволяє з’ясувати певні господарські й фінансові 
обставини, що виникли в процесі виконання кошторису бюджетної установи. 

Спеціальний фонд бюджетних установ створюється внаслідок надання 
послуг та виконання робіт на загальних засадах. Величина спеціального фонду 
на відповідну дату складається із залишків коштів на початок періоду та 
надходжень упродовж періоду, зменшених на суму витрачених коштів. На 
підставі розрахунків, які обчислюються за кожним джерелом доходу 
здійснюється формування доходної частини спеціального фонду. Кошти 
спеціального фонду можуть бути тимчасово залучені для здійснення видатків 
загального фонду. 

Основними етапами аналізу виконання кошторису за спеціальним 
фондом можна визначити наступні [6; с.156-161]: 

1. Оцінка складу, структури та динаміки спеціального фонду за 
показниками залишків, надходжень і видатків – здійснюється за методиками 
горизонтального й вертикального аналізу. 

2. Аналіз виконання плану надходжень спеціального фонду – передбачає 
співставлення планових (кошторисних) показників з реальним надходженням 
коштів до бюджетної установи. 

3. Аналіз виконання плану видатків спеціального фонду – спрямовано на 
дослідження виконання кошторису за спеціальним фондом. 

4. Аналіз руху коштів спеціального фонду – здійснюється балансовим 
методом на основі наступної моделі: 

Зп +Н = В +Зк,                                               (1) 
де Зп – залишок коштів спеціального фонду на початок року; 
Н – надходження коштів за рік; 
В – використання коштів спеціального фонду за рік; 
Зк – залишок коштів спеціального фонду на кінець року. 
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Для більш поглибленого аналізу досліджуваної ділянки бюджетної 
установи доцільним також буде розрахунок показників з інтенсивності руху 
грошових коштів, який дасть змогу дослідити процеси надходження та 
використання коштів спеціального фонду. Інтенсивність руху коштів можливо 
визначити з допомогою коефіцієнтів: 

− з надходження:  

К обор.н. = Н / Зп + Н,                                            (2) 
− з використання:  

К обор.в.. = В / Зп + Н,                                            (3) 
де, Кобор.н. – коефіцієнт обороту з надходження коштів спеціального 

фонду; 
Кобор.в. – коефіцієнт обороту з використання коштів спеціального 

фонду; 
Зп – залишок коштів спеціального фонду на початок року; 
Н – надходження коштів спеціального фонду за рік; 
В – використання коштів спеціального фонду за рік; 
Зк – залишок коштів спеціального фонду на кінець року. 
5. Факторний аналіз доходів спеціального фонду – здійснюється окремо 

за кожним видом надходжень на основі мультиплікативної моделі: 
Д = Опп х Воп,                                                (4) 

Де Д – доходи спеціального фонду; 
Опп – обсяг платних послуг ( у натуральних показниках, одиницях); 
Воп – вартість одиниці послуг. 
6. Факторний аналіз видатків спеціального фонду – здійснюється окремо 

за кожним видом видатків і дозволяє з’ясувати вплив окремих факторів на 
розмір видатків. 

7. Узагальнення результатів аналізу – заключна стадія економічного 
аналізу, яка дозволяє зробити висновки про виконання кошторису установи за 
спеціальним фондом, визначити причини відхилень та розробити заходи щодо 
збільшення надходжень і прискорення руху коштів спеціального фонду. Аналіз 
спеціального фонду зазвичай завершується прийняттям управлінських рішень 
щодо подальшого розвитку бюджетної установи за рахунок спеціальних 
коштів. 

Отже, завдяки аналізу здійснюється кількісна та якісна характеристика 
змін і відхилень фактичних показників від планових, з'ясовуються їх причини, 
виявляються резерви та розробляються заходи по усуненню виявлених 
негативних тенденцій на майбутнє. Аналіз є необхідною складовою для установ 
та організацій бюджетної сфери, з його допомогою аналізується забезпеченість 
фінансовими ресурсами, доцільність і ефективність їх розміщення і 
використання, оскільки оцінка цих показників потрібна для ефективного 
керування, планування, контролю, поліпшення та удосконалення діяльності 
бюджетної установи. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 

 
К числу важнейших  объектов учета на предприятии традиционно 

относят его расходы. От корректности данных финансового учета расходов, в 
конечном итоге, зависят ключевые, с точки зрения оценки финансово-
имущественного положения предприятия, монетарные показатели. Качество 
учетной информации о расходах определяет правильность принимаемых 
решений, эффективность процесса потребления ресурсов и успешность 
функционирования хозяйствующего субъекта  в целом. В этой связи особо 
актуальным для предприятия является правильность установления учетной 
политики в части расходов. 

Вопросы сущности, структуры и содержания учетной политики в 
Украине исследовались такими учеными, как: П. Житний, Н.Чебанова, 
Г.Журавель, Б.Клевець, П.Хомин, В.В.Сопко, В.П.Завгородный и др.  

Целью данной статьи является обоснование необходимости наиболее 
полного раскрытия элементов учетной политики в части производственных 
расходов предприятия.  

Согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине» и национальному положению (стандарту) 
бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности» учетная 
политика предприятия – это совокупность принципов, методов и процедур, 
которые используются предприятием для составления и представления 
финансовой отчетности [2]. 

Основной задачей учетной политики является обеспечение достоверной 
информацией о финансовом состоянии предприятия, результаты его 
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деятельности пользователей отчетности, на основе которой будут приниматься 
решения. 

Следовательно, для полного и достоверного раскрытия информации о 
производственных расходах предприятия в первую очередь необходимо 
наиболее полно разработать учетную политику. К сожалению, в настоящее 
время большинство предприятий формально подходят к формированию своей 
учетной политики и не анализируют глубоко ее содержание.  

Согласно П(С)БУ 9 «Расходы» расходы отражаются в бухгалтерском 
учете одновременно с уменьшением активов или увеличением обязательств, 
что приводит к уменьшению собственного капитала предприятия (за 
исключением уменьшения капитала в результате его изъятия или 
распределения собственниками), при условии, что эти расходы могут быть 
достоверно оценены. Расходы признаются расходами определенного периода 
одновременно с признанием дохода, для получения которого они 
осуществлены.  

По нашему мнению, относительно учета производственных расходов в 
учетной политике должны быть отражены следующие элементы: 

1. Объекты учета расходов на производство продукции. Исходя из видов 
и способов производства и информационных потребностей руководства 
предприятия, объектами учета расходов могут выступать центры 
возникновения расходов или объекты учета. 

2. Объектами учета затрат могут быть места их возникновения, виды и 
группы однородных продуктов: предприятия, производство, цеха, участки, 
бригады, агрегаты, стадии, переделы, заказы, полуфабрикаты, готовые изделия, 
бригадно-комплектные группы однородных продуктов и т.п. На выбор объекта 
учета затрат существенное влияние оказывают особенности технологических 
процессов, технические параметры вырабатываемой продукции, тип 
производства, состояние внутреннего хозрасчета. 

3. Каждый вид продукции, производимой подразделением, может быть 
калькуляционной единицей. Если выбран по калькуляционную единицу 
отдельный вид продукции, то тоже необходимо определиться с рабочим планом 
счетов для накопления расходов по каждой калькуляционной единицей. Однако 
при этом следует учитывать, что не всегда учет по каждой калькуляционной 
единицей с экономической точки зрения является целесообразным. [1] 

4. Метод учета затрат тесно связан с калькуляционными единицами и 
часто зависит от их определения. Влияют на выбор метода учета затрат и 
другие факторы (применяемая техника, технология, организация и т.д.) [1]. 

5. Методы калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг для 
внутренней отчетности избираются предприятием самостоятельно. 

6. Калькулирование – это процесс определения себестоимости 
определенного объекта затрат. Выделяют следующие основные методы 
калькулирования себестоимости продукции: 

− простой; 
− позаказный; 
− попроцессный (попередельный); 
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− метод коэффициентов; 
− нормативный; 
− по переменным затратам; 
− полного распределения затрат между изделиями; 
− параметрический; 
− комбинированный. 

7. Перечень и состав статей калькуляции себестоимости 
продукции. При определении статей учета и калькулирования следует исходить 
из их существенности. Порог существенности для выделения отдельных статей 
учета определяется предприятием самостоятельно. При этом несколько 
несущественных статей объединяют в одну. Но, если статья занимает 
достаточно большой удельный вес и состоит из нескольких элементов, ее 
целесообразно разделить на несколько статей [1]. 

8. Оценка возвратных отходов и сопутствующей продукции. Такие 
отходы могут быть оценены по цене возможного их использования или по цене 
продажи соответственно. Кроме отходов может одновременно производиться 
сопутствующая побочная продукция. В сельском хозяйстве рекомендован 
четкий порядок распределения затрат между основной и сопутствующей 
(побочной) продукцией, но для других отраслей такого четкого порядка нет.  

9. К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные с 
подготовительными к производству работами в сезонных отраслях 
промышленности; с освоением новых производств и агрегатов; уплаченные 
авансом арендные платежи; оплата страхового полиса; подписка на газеты, 
журналы, периодические и справочные издания. Ряд расходов будущих 
периодов списываются равномерно в течение периодов, к которым они 
относятся (расходы на подписку периодики, оплата страховых полисов и т.п.). 
Однако, в отношении расходов, связанных с подготовительными к 
производству работами в сезонных отраслях промышленности и с освоением 
новых производств и агрегатов, могут быть применены методы равномерного 
распределения и распределения по сметным ставками [1]. 

10. Перечень  переменных и постоянных общепроизводственных 
расходов определяется предприятием самостоятельно. Переменные 
общепроизводственные расходы распределяются на каждый объект расходов с 
использованием базы распределения, которая выбирается предприятием 
самостоятельно, исходя из фактической мощности предприятия. Постоянные 
общепроизводственные расходы распределяются на каждый объект расходов с 
использованием также определенной предприятием базы распределения (часов 
труда, заработной платы, объема деятельности, прямых расходов и т.п.) при 
нормальной мощности. Нераспределенные общепроизводственные расходы 
включаются в состав себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) в 
периоде их возникновения [1]. 

Таким образом, систематизированные и предложенные нами элементы 
учетной политики, позволяют наиболее полно раскрыть используемую на 
предприятии методику учета производственных расходов, что, в свою очередь, 
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позволить формировать наиболее полную информацию о данном объекте учета 
необходимую для внутренних и внешних пользователей. 
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СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА 
РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Для України дуже актуальним є забезпечення вільного доступу суб’єктів 

господарювання до участі в державних закупівлях і подолання корупції через 
максимальну прозорість, формалізацію та уніфікацію всіх закупівельних 
процедур [1]. 

У сучасній змішаній економіці система державних закупівель є 
обов’язковим елементом управління державними фінансами та іншими 
ресурсами суспільного сектора економіки і покликана виконувати не тільки 
функції забезпечення суспільних потреб, а й функції державного регулювання 
економіки. 

Одним з елементів державного регулювання виступає бюджетна система, 
яка здійснює механізм перерозподілу національного доходу. Найважливішим 
елементом бюджетної системи є система державного замовлення. Державні 
закупівлі забезпечують виконання державних функцій, спрямованих на 
оптимізацію управління, скорочення витрат, ефективне управління 
фінансовими потоками.  

Система державних закупівель призначена для придбання товарів, робіт і 
послуг з метою забезпечення діяльності замовників та надання ними 
відповідних послуг. Пошук оптимальних способів задоволення потреби в 
закупівлях можливий тільки в рамках прийнятих політичних рішень.  

Перехід до програмної структури витрат державного бюджету 
неможливий без формування стратегії закупівель щодо кожного замовника, 
котрий буде тісно пов’язаний із завданнями та прогнозованими результатами 
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діяльності всіх органів виконавчої влади. Внаслідок цього буде забезпечено 
більш гнучкий підхід до планування та проведення закупівельних процедур з 
урахуванням специфіки закуповуваної для держави продукції.  

Основне завдання національної системи державних закупівель – 
забезпечити придбання товарів, робіт і послуг для задоволення державних 
потреб при найбільш ефективному витрачанні державних коштів [2, с. 15]. 

Ефективність функціонування національної системи закупівель залежить 
не тільки від наявності продуманої стратегії і політики у сфері державних 
закупівель, сильної законодавчо-нормативної бази, ефективного планування 
закупівель, а й від високого професійного проведення закупівель і управління 
укладеними контрактами, націленого на отримання найвищої віддачі від 
вкладених коштів. 

Формування системи державних закупівель в Україні почалось відносно 
недавно, а тому в цьому напрямі існує ряд проблем: починаючи від 
законодавчого забезпечення та закінчуючи проблемами, пов’язаними з 
відсутністю підготовлених висококваліфікованих кадрів, що здатні працювати 
в тендерних комітетах і забезпечувати технічне супроводження всіх договорів. 

З погляду формування системи державних закупівель світова практика 
має значно більший досвід, ніж в Україні. Тому, на сучасному етапі цю 
проблему можна вирішити за допомогою двох основних підходів, а саме: 
здійснення замовлення через централізовану систему або через 
децентралізовану [3]. 

Зараз в Україні фактично формуються  засади децентралізованої системи, 
але незважаючи на це виникає  проблема, пов’язана з низьким рівнем контролю 
за використанням бюджетних коштів і виконанням вузьковідомчих замовлень. 

У багатьох країнах світу зокрема в Канаді, Данії, Фінляндії, Німеччині, 
Італії, Швеції дуже добре налагоджена та досить ефективно функціонує 
централізована система закупівель. Централізований підхід щодо системи 
державних закупівель не вимагає однозначної наявності спеціального 
централізованого органу, а може передбачати існування системи центрального 
використання та рамкових угод щодо державних закупівель, як, наприклад, у 
Данії.  

Навіть у Німеччині до недавнього часу закупівлі здійснювались на 
децентралізованій основі, але зараз простежується тенденція до централізації 
закупівель, оскільки на місцевому рівні ряд муніципалітетів створив 
централізовані органи координації.  

Досить корисним з погляду формування системи державного замовлення 
є досвід Фінляндії, в якій останнім часом політика в цій сфері спрямована на 
формування комплексної, так званої “загальнодоступної ” моделі, яка дає змогу 
поєднати вагомі переваги як децентралізованого, так і централізованого 
підходів, при цьому в цій моделі особливу роль відіграє саме механізм 
електронної торгівлі.  

Система державних закупівель – життєво важливий компонент 
національної економіки, за допомогою якого велика кількість держав вирішує 
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свої соціально-економічні проблеми, а також забезпечує проведення наукових 
досліджень, створення та впровадження нових технологій і розробок. 

Формування сучасної системи державних закупівель в Україні стало 
наслідком реалізації найважливіших напрямів економічних і політичних 
реформ. Перш за все, до них належать: демонополізація і розвиток конкуренції, 
формування та вдосконалення нової системи органів державної влади, 
перетворення фінансово-бюджетної системи.  

Таким чином, можна зробити висновки, що сформована в Україні система 
державних закупівель є досить неефективною й потребує вдосконалення 
механізму розподілу державних коштів. Ефективне функціонування системи 
державних закупівель можливе за умови розробки єдиної концепції визначення 
пріоритетних напрямів державних закупівель. У зв’язку із цим доречним є 
вивчення зарубіжного досвіду організації системи державних закупівель як 
централізованого, так і децентралізованого характеру, а також велику увагу 
потрібно приділити питанню організації електронних торгів.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ 
ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ  

 
Незалежно від того, в яких видах діяльності зайняті люди, вони 

відчувають потребу у позиковому капіталі, кредиті. Також у деяких суб'єктів 
ринкових відносин виникає проблема значного обсягу невикористаних коштів 
або заощаджень, які вони згодні перетворити на інвестиції або депозит. 
Передумовою функціонування грошового ринку є незбіг потреби у фінансових 
ресурсах з джерелеми її задоволення. Кошти можуть бути в наявності в одних 
власників, а інвестиційні потреби виникають у інших, тому грошовий ринок 
виступає посередником між власником та позичальником. Стрімкий розвиток 
фінансових відносин призводить до зростання різноманіття видів фінансових 
посередників, які пропонують свої послуги на ринку. 

Відомо, що у структурі фінансових посередників на вітчизняному ринку 
переважають саме банківські установи, але також існують парабанківські 
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установи. Їх розвиток створює конкуренцію банкам, опосередковано 
стимулюючи останніх підвищувати якість послуг, які ними надаються. Крім 
того, небанківські фінансово-кредитні установи (НФКУ) можуть здійснювати 
такі операції, реалізація яких комерційними банками взагалі заборонена. З 
огляду на це, одним із важливих завдань, що постають перед державою, є 
стимулювання розвитку небанківського фінансового сектору. Цьому можуть 
сприяти зростання доходів населення; диверсифікація послуг, що надаються 
небанківськими фінансовими інститутами, які є специфічними саме для цих 
установ; сприяння розвитку грошового, страхового, фондового та валютного 
ринків; побудова інституційних засад розвитку небанківського сектору [5, с. 
64].  

Ступінь розвитку ринку фінансових послуг обумовлюється кількістю та 
якістю фінансових посередників, а також різноманітністю фінансових послуг, 
які вони можуть запропонувати. Зростання ролі фінансових посередників 
(банків і небанківських структур), розширення сфери їх послуг стають 
характерними рисами сучасного економічного розвитку і проявляються 
повсюдно при обслуговуванні клієнтів як учасників ринку при  розміщенні та 
(або) залученні капіталу. Надання фінансових послуг (і в першу чергу – 
масових у поєднанні із специфічними) стає високодохідним бізнесом [2, с. 27]. 

Серед НФКУ провідна роль на ринку фінансових послуг належить 
страховим компаніям, але протягом останнього часу питома вага їх активів у 
загальній сумі активів всіх посередників поступово знижується. Частка всіх 
інших активів  фінансових посередників є незначною. Стосовно розвитку 
страхових компаній, слід зазначити, що на відміну від ринків економічно 
розвинених європейських країн, в Україні суттєво переважають страхові 
компанії, що надають послуги ризикового страхування, компанії, що 
пропонують послуги зі страхування життя, розвиваються досить повільно, що 
не дозволяє страховому сектору виконувати важливу функцію в економіці, а 
саме забезпечувати її довгостроковими фінансовими ресурсами. 

Одним із найважливіших показників розвитку страхування є обсяг 
зібраних страхових премій. Згідно з результатами дослідження, проведеного 
Sigma Swiss Re за даними 159 страхових ринків, у 2011 році світові обсяги 
страхових премій, скореговані на дефлятор за індексом цін знизилися на 1,1% 
[4]. Премії по страхуванню життя знизилися на 2%, в той час як по 
страхуванню іншому, ніж страхування життя відбулося призупинення падіння 
обсягів зібраних премій. На ринках, що розвиваються, ріст премій 
уповільнився, але залишився позитивним. В більшості країн світу, включаючи 
й Україну, страхові премії зростали швидше, аніж ВВП, який характеризує 
діяльність реального сектору економіки. Оскільки кредитний і фондовий ринки 
дещо оправилися після кризи, то прибутковість виробництва і капіталу 
покращилися. Експерти Swiss Re прогнозують загальне зростання страхових 
премій та вірогідність того, що прибутковість і капітал будуть продовжувати 
зростати також [4]. В нашій країні теж існують подібні тенденції, так за 4 місяці 
2013 року загальний обсяг здійснених страховиками виплат склав 13,1 млн. грн. 
Основна частина виплат припала на договори автострахування - 8,4 млн. грн. За 
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цей період в структурі страхових платежів виплати по Зеленій картці склали 
більше 3,3 млн. грн. [6]. 

Досвід розвинених країн свідчить, що ефективне функціонування 
небанківських кредитних установ, налагоджені системи пенсійного та 
страхового забезпечення та загалом належне здійснення фінансового 
посередництва створюють умови для стабільного розвитку фінансово-
економічної системи, сприяють розв’язанню соціальних проблем в країні [3, с. 
7]. 

Трансакційні витрати фінансових посередників зростють більше, ніж їх 
прибуток. Поступово вартість послуг знижується в умовах конкуренції, але з 
іншого боку, підвищення рівня життя і концентрація капіталу у володінні 
окремих осіб і компанії  спонукає шукати підвищений фінансовий комфорт. 
Показники діяльності  вітчизняних НФКУ залишаються досить низькими 
порівняно із розвинутими країнами. Так, О. Сідельник, на нашу думку, 
справедливо відносить до основних причин відносно низького розвитку 
небанківських інститутів нерозвиненість українського фондового ринку, 
відсутність належного комплексу високоліквідних, прибуткових та надійних 
фінансових інструментів, відсутність досвіду організації діяльності, недоліки 
законодавчої бази в галузі регулювання зазначених інститутів та недовіру з 
боку населення до небанківських фінансових установ. Тобто в сучасних умовах 
соціально-економічного розвитку вітчизняні фінансові інститути повільно 
розвиваються та неспроможні повною мірою ефективно виконувати свої 
функції [1, с. 240]. 

Отже, розвиток фінансового посередництва в нашій країні знаходиться 
все ще у зародковому стані. Це пов’язано з рядом проблем макроекономічного 
характеру, серед яких можна відзначити такі: нестабільність економіки та 
фінансових ринків, а отже й зменшення обсягів інвестицій, які могли б сприяти 
розвитку як фінансових відносин, так і фінансових посередників; тінізація 
економіки України; недобросовісна (неринкова) конкуренція, в результаті якої 
не відбувається ні поліпшення якості фінансових послуг, ні збільшення 
асортименту пропонованих послуг. Вирішення цих проблем сприятиме 
пришвидшенню розвитку фінансового посередництва в Україні та підвищенню 
якості пропонованих послуг фінансового характеру. 
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НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ 
СЕКТОРІ 

  
Розвиток міжнародних зв’язків, стандартизація усіх сфер діяльності 

національної економіки, глобалізація призводять до необхідності 
удосконалення законодавства відповідно до міжнародних норм. Не винятком є і 
сфера бухгалтерського обліку державного сектору. Якщо питання 
реформування системи обліку суб’єктів господарювання активно 
досліджується, то обліку в державному секторі не приділяється належна увага. 
Ситуація в бюджетній сфері вимагає практичного вдосконалення системи 
обліку і теоретичного перегляду з метою урахування нових явищ, процесів, що 
виникли в сучасних умовах. Одними з найважливіших таких явищ є 
виникнення нових об’єктів обліку, вдосконалення системи управління 
бюджетними установами.  

Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ має ряд 
особливостей, що в свою чергу впливають на побудову бухгалтерського обліку. 
Вони є неприбутковими організаціями та функціонують на правах державної 
власності. Бюджетні установи та організації мають за мету надавати 
нематеріальні послуги, для задоволення потреб населення, а не отримувати 
прибуток.  

Бухгалтерський облік в бюджетних установах має свої специфічні 
особливості: 

− окремий облік отриманих асигнувань з бюджетів різних рівнів та власних 
надходжень;  

− розподіл обліку видатків за джерелом покриття;  
− окремий облік касових та фактичних видатків; 
− контроль виконання кошторису видатків;  
− сувору відповідність обліку і звітності вимогам нормативних документів; 
− галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, освіти, 

управління; 
− відсутність попередньої оплати за товари, послуги, виконані роботи (ст. 

51 Бюджетного Кодексу) та ін. 
Метою модернізації обліку в державному секторі є адаптація його до 

сучасних вимог міжнародної практики, усунення існуючих проблем, 
вдосконалення законодавчо-нормативної бази, що регламентує облік.  
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В Україні стратегія модернізації обліку законодавчо закріплена 
Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження стратегії 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-
2015 роки ” № 34 від 16 січня 2007 року, яка містить основні напрямки та 
положення реформування обліку відповідно до сучасних вимог. Проте, 
реалізація зазначених заходів відбувається дуже повільно або й взагалі існує 
лише на папері [1].  

Відповідно до даного документу можна визначити основні напрями 
модернізації обліку, а саме: удосконалення системи бухгалтерського обліку, 
удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання 
бюджетів, створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової 
системи.  

 Перший напрямок передбачає розробку та запровадження національних 
стандартів, єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі, узгодженого з бюджетною класифікацією та розподіл між 
бухгалтерами повноважень щодо ведення обліку активів, зобов’язань, доходів 
та витрат.  

Другий напрямок передбачає удосконалення методології складання форм 
звітності та їх удосконалення, запровадження нових форм фінансової звітності 
та звітності про виконання бюджетів; удосконалення методів складання 
фінансової звітності, звітності про виконання бюджетів з використанням 
сучасних інформаційних технологій.  

Третій напрямок пропонує адаптувати бюджетну систему, що створена на 
засадах програмно-цільового методу до нових методологічних принципів 
системи бухгалтерського обліку, модернізувати фінансово-бухгалтерські 
служби, посилити контроль з боку органів Державного казначейства за 
дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання 
звітності [2, с. 350]  

Державна казначейська служба України встановлює порядок ведення 
обліку та складання звітності, встановлює типові форми для бюджетних 
установ та організацій. Основною проблемою при складанні, розгляді та 
опрацюванні фінансової звітності бюджетних організацій і установ є постійна 
зміна її форм Державною казначейською службоюУкраїни, що встановлює 
щороку нові форми.  

 Розробка власних стандартів для  обліку в бюджетних установах є одним 
з найважливіших шляхів його вдосконалення, оскільки буде сформовано єдину 
законодавчо-нормативну базу, яка буде повно та точно визначати норми та 
вимоги до ведення такого обліку та формування звітності, затверджено типові 
форми для складанні звітності, що будуть незмінними протягом певного 
періоду.  

Бухгалтерський облік в бюджетних установах та організаціях України 
потребує запровадження та широкого використання інформаційних технологій, 
оскільки це забезпечить: спрощення облікового процесу, підвищення 
оперативності отримання облікових даних в різних аналітичних розрізах, а 
отже дозволить використовувати облікову інформацію з метою забезпечення 
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суворого контролю за витрачанням бюджетних ресурсів, за їх цільовим 
призначенням, що збільшить економію ресурсів держави та часу. 

 Отже, для модернізації системи обліку в державному секторі є 
необхідним формування єдиної законодавчо-нормативної бази, адаптованої до 
міжнародних вимог та норм, удосконалення методології складання звітності та 
запровадження інформаційних технологій.  
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРАХУНКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ 
 

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, поступовий перехід 
окремих суб’єктів господарювання на ведення обліку за міжнародними 
стандартами дають можливість підприємствам самостійно обирати способи, 
прийоми та процедури ведення бухгалтерського обліку. В тому числі 
забезпечується можливість вибору способів розрахунку резерву сумнівних боргів, 
як важливого інструментарію для достовірного відображення дебіторської 
заборгованості в балансі підприємства та об’єктивного представлення облікової 
інформації у фінансовій звітності. 

Тобто від вибору методики формування резерву сумнівних боргів 
безпосередньо залежать і якісні показники фінансової звітності.  

Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає 
його мету, яка полягає у систематизації та узагальненні існуючих теоретичних 
засад щодо методів обчислення резерву сумнівних боргів. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська 
заборгованість» визначає два методи розрахунку величини резерву сумнівних 
боргів: 

1) застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;  
2) застосування коефіцієнта сумнівності. 
Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами: 
 -  визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході; 
-  класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення; 
- визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду 

дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок 
відповідного періоду за попередні 3 - 5 років. 
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За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина 
резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 

За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву 
розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на 
початок періоду на коефіцієнт сумнівності [1, c. 2]. 

Коефіцієнт сумнівності може визначатися, як середній процент відношення 
між фактичними збитками від сумнівних боргів і суми чистої реалізації в кредит. 
Надалі цей процент застосовується до фактичної чистої реалізації звітного періоду 
для визначення розміру сумнівного боргу, проте періодично він має обновлятися 
для найбільш точного визначення витрат, які виникають в результаті формування 
резерву сумнівної дебіторської заборгованості. За цим методом визначають суму, 
на яку потрібно створити резерв протягом облікового періоду.  

За іншим варіантом коефіцієнт сумнівності визначається в результаті 
класифікації дебіторської заборгованості за строками погашення. Здійснюючи 
групування дебіторської заборгованості за строками її непогашення,  
встановлюють коефіцієнт сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт 
сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичної суми 
безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Коефіцієнт 
сумнівності, як правило, зростає із збільшенням строків непогашення 
дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається 
як сума добутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та 
коефіцієнта сумнівності відповідної групи. Таким чином визначається кінцеве 
сальдо резерву сумнівних боргів, яке має бути відображено в балансі 
підприємства на звітну дату. За наявності початкового сальдо резерву, його 
необхідно скоригувати для приведення до розрахованого. 

Також коефіцієнт сумнівності можна визначати як відношення добутку 
фактично списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідної групи за 
певний місяць з обраного для спостереження періоду та кількості місяців в 
обраному для спостереження періоді до дебіторської заборгованості відповідної 
групи на кінець місяця періоду, обраного для спостереження. В результаті 
визначають величину резерву сумнівних боргів звітного періоду. 

Загальна сума списаної дебіторської заборгованості за рік рідко співпадає 
з розрахованою за одним з вищенаведених методів та відображеною на рахунку 
«Резерв сумнівних боргів». Якщо сума списаної заборгованості є меншою за 
попередньо сформовану суму резерву, то балансовий рахунок з обліку резервів 
матиме кредитове сальдо. Якщо ж сума списаної заборгованості буде більшою, 
то сальдо резерву стане дебетовим, та його необхідно буде скоригувати 
відповідним записом на кінець звітного періоду [2]. 

Обираючи найбільш прийнятний метод для розрахунку резерву сумнівних 
боргів потрібно пересвідчитися у доцільності його створення (чи вигоди від 
формування резерву для коригування сумнівної заборгованості перевищуватимуть 
витрати, пов’язані із наявністю такої статті у балансі підприємства). У певних 
випадках створення резерву сумнівних боргів може бути для підприємства 
недоцільним або взагалі невигідним. Якщо обороти від реалізації у суб’єкта 
господарювання є невеликими або обороти великі, але із незначною кількістю 
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одних і тих же покупців з  високою платоспроможністю, то сумнівна 
заборгованість майже не виникає. За таким умов створення резерву сумнівних 
боргів стане тільки додатковим навантаженням для бухгалтера, але не покращить 
якісних показників фінансової звітності підприємства. 

За результатами дослідження систематизовано та узагальнено теоретичні 
засади щодо методів обчислення резерву сумнівних боргів з метою обрання 
найбільш прийнятного для репрезентативного відображення заборгованості у 
звітності підприємства. 
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ЕТАПИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  
 

Для українських компаній питання побудови управлінського обліку є 
надзвичайно актуальним. З практики відомо, що лише правильно налаштований 
управлінський облік дозволяє забезпечити план-факторний аналіз діяльності 
підприємства, планування і гнучкого управління ресурсами. Наявність якісної 
оперативної інформації стає ключовим фактором успіху і дозволяє керівництву 
компанії швидко реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. 

З точки зору побудови ефективної системи управлінського обліку 
важливе значення має  його автоматизація.  

Як правило, підприємства ведуть управлінський облік, формуючи звіти та 
аналітичні форми за допомогою Excel, трансформуючи дані фінансового обліку 
у дані управлінського обліку. Однак, такий підхід не завжди є  виправданим, 
оскільки:  

− не дозволяє забезпечити оперативність даних, що є однією з ключових 
характеристик інформації в управлінському обліку;  

− підготовка звітності вимагає суттєвих затрат часу;  
− робота з формами ускладнена через перевантаження показниками;  
− перенесення даних з одних форм в інші створює поле для помилок та 

неточностей.  
З вище сказаного можна зробити висновок – якщо компанія має суттєві 

об’єми фінансової інформації та прагне отримати оперативний контроль над 
показниками діяльності, потрібно комплексно автоматизувати управлінський 
облік та бюджетування.  

Слід розрізнити два основних підходи до автоматизації управлінського 
обліку: перший підхід – автоматизація вже існуючих процесів управлінського 
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обліку та бюджетування; другий підхід – вибір програмного забезпечення та 
розробка у відповідності до можливостей програмного забезпечення 
відповідних правил і процедур управлінського обліку.  

Обидва підходи мають право на існування, але, як при першому, так і при 
другому підході важливе значення має налагодження системи управлінського 
обліку як опису певних процедур, правил тощо в середині компанії.  

Тобто, процес автоматизації повинен починатися з аналізу бізнес-
процесів в середині компанії. Автоматизація за другим підходом може бути 
застосована лише для тих компаній, які мають чітку методологію управління 
фінансами, чітку і ефективну облікову систему.  

.Розробка методології управлінського обліку починається з проектування 
фінансової структури підприємства. В каркасі фінансової структури 
підприємства необхідно виділити:  

- центр прибутку – підрозділ чи сукупність підрозділів, які відповідають за 
максимізацію прибутку шляхом як збільшення величини доходів, так і 
мінімізації витрат;  

- центр доходів – підрозділ чи сукупність підрозділів, які відповідають за 
максимізацію доходів від продажів;  

- центр витрат – підрозділ чи сукупність підрозділів, які відповідають за 
виконання завдань в межах затвердженого бюджету витрат;  

- центр інвестування – центр відповідальності, який відповідає за 
ефективність інвестицій.  
Розробка каркасу фінансової структури вимагає від керівників та 

власників розуміння особливостей бізнесу для визначення необхідної і 
достатньої кількості бюджетів, їх статей, взаємозв’язків між бюджетами та 
рівнями консолідації. При визначенні кількості та складу бюджетів важливо 
керуватися принципами доцільності та раціональності: в бюджетах повинні 
міститися лише ті статті і показники, які дійсно необхідні для проведення 
аналізу діяльності.  

Слід наголосити на тому, що для впровадження автоматизованої системи 
управлінського обліку та бюджетування потрібен час. Розуміння цього повинно 
бути в першу чергу у керівників компанії. Крім того, до початку автоматизації 
керівники компанії повинні визначитись з тим, що вони очікують від 
автоматизованої системи управлінського обліку.  

Після визначення фінансової структури, для здійснення автоматизації 
управлінського обліку необхідним є робота зі звітами: визначення їх кількості, 
складу та показників.  

Для кожного центру відповідальності необхідно визначити свій набір 
показників, які характеризують ефективність його діяльності. Визначаючи 
показники, необхідно врахувати наступні вимоги до управлінської звітності: 
релевантність, оперативність, адресність, достатність, аналітичність, 
зрозумілість, достовірність, співставність.  

Управлінську звітність можна об’єднати у такі групи:  
- управлінська звітність про фінансовий стан, результати діяльності та 

зміни у фінансовому стані компанії;  
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- управлінська звітність по основним показникам діяльності;  
- управлінська звітність про виконання бюджетів.  

Управлінська звітність щодо фінансового стану та результатів діяльності 
повинна включати:  

- управлінський баланс;  
- управлінський звіт про прибутки та збитки;  
- управлінський звіт про рух грошових коштів.  

Важливий етап  автоматизації управлінської звітності – діагностика 
наявної  інфраструктури та підбір конфігурації інформаційної системи. 
Компанії слід визначитись з тим, чи наявне комп’ютерне та  програмне 
забезпечення дозволяє проводити автоматизацію чи потрібно виділяти кошти 
на придбання нового.  

Навіть після проведення успішної автоматизації системи управлінського 
обліку, потрібен час для діагностики та виявлення недоліків та удосконалення 
системи. Під час діагностики аналізуються:  

- відповідність методики управлінського обліку фінансовій структурі;  
- показники бюджетів та взаємозв’язок між ними, з метою виключення 

зайвих форм чи показників;  
- ефективність управлінського плану рахунків;  
- система збору та обробки управлінської інформації;  
- якість та корисність отриманих управлінських звітів.  

Результатом впровадження автоматизованої системи управлінського 
обліку має стати ефективне оперативне управління ресурсами компанії, 
скорочення нераціональних витрат та досягнення високих показників 
прибутковості.   
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СУТНІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ» 

 
Досягнення певних висот розвитку будь-якої  бізнес структури вимагає 

від неї розуміння певної міри відповідальності перед соціумом щодо 
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збереження навколишнього середовища та розкриття відповідної інформації у 
соціальній звітності. В зв’язку з чим актуалізуються питання дослідження місця 
і ролі соціальної звітності в системі стратегічного управління соціально-
відповідальних корпорацій. 

Питанням дослідження інформаційної навантаженості соціальної 
звітності присвячені праці  Дмитрієвої О., Сорокіної К. [1, 2]  у контексті 
дослідження соціальної відповідальності компаній питання формування 
соціальної звітності піднімали у своїх працях такі вчені як Портер М.,            
Грицина Л, Саприкіна М. [3, 4, 5]. У цей час у наукових колах іде процес 
аналізу накопиченого за рубежем досвіду, пропонуються рішення 
методологічних і методичних питань формування соціальної звітності, але вони 
не мають універсального характеру й тема залишається відкритої.  

З метою визначення місця, ролі соціальної .звітності у нашому 
суспільстві, встановлення її інформаційної складової необхідно визначитись, на 
наш погляд, із сутнісним визначенням терміну «соціальна звітність». 
Розглянемо спочатку окремо два терміни «соціальне» та «звітність». 

Соціальне (лат. socialis — товариський, громадський) — одна з основних 
категорії соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до 
наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін 
суспільного життя. Соціальне — це сукупність певних рис та особливостей 
суспільних відносин, інтегрована індивідами чи спільнотами у процесі спільної 
діяльності в конкретних умовах, яка виявляється в їхніх стосунках, ставленні до 
свого місця в суспільстві, соціальних явищ і процесів. Соціальне проявляється 
скрізь, де дія однієї людини зіставляється з дією іншої. За своїм змістом 
соціальне є відображенням організації і життєдіяльності суспільства як суб’єкта 
історичного процесу. Це інтегративне утворення, що акумулює знання, досвід, 
традиції та творчі здібності й реальну оцінку стану розвитку суспільства та 
його елементів. Воно виражає характер використання потенціалу і соціальних 
резервів суспільства, колективу, групи і особи для вироблення критеріїв 
оптимального розвитку всього соціального організму. 

В обліковій теорії звітність як економічну категорію трактують двояко. З 
одного боку, вона виступає системою узагальнених і взаємопов’язаних 
економічних показників, які характеризують виробничу й фінансово-
господарську діяльність підприємства за певний період. З іншого – звітність є 
елементом бухгалтерського обліку, способом узагальнення і подання 
інформації про результати діяльності підприємства. Оскільки обліковий цикл 
завершується складанням звітності, то звітність за своєю сутністю включає не 
лише систему економічних показників, а й виступає сукупністю способів і 
прийомів узагальнення даних обліку.  

Отже, звітність узагальнює інформацію, отриману в системі 
бухгалтерського обліку, і водночас є елементом його методу. Хоча ряд вчених 
не дотримується такої позиції. Наприклад, проф. П.П. Німчинов свого часу 
відзначав, що звітність є системою узагальнених економічних показників, що 
характеризують рівень виконання плану, наявність і використання засобів та 
результати господарської діяльності за звітний період. Також вчений зазначає, 
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що одним із завдань бухгалтерського обліку є своєчасне і якісне складання 
звітності та одержання необхідної системи показників. Для бухгалтерського 
обліку звітність як система узагальнених показників є директивою, вказівкою, в 
яких показниках слід узагальнювати дані поточного обліку [7, с. 134].                
Хомин П.Я. також зауважує на тому, що звітність є самостійною системою 
надання даних, необхідних для інформаційного забезпечення менеджменту, і в 
жодному разі не може вважатися складовим елементом (прийомом) 
бухгалтерського обліку [6, с. 154-155].  

Таким чином, узагальнюючи проведений сутнісний аналіз можна сказати, 
що соціальна звітність - це система узагальнених показників звіти компаній, що 
включають інформацію не тільки про результати економічної діяльності, але і 
про життєдіяльність підприємства як суб’єкта історичного процесу. Але таке 
визначення не дає чіткої уяви про сутнісний зміст соціальної звітності. Отже 
проведемо дослідження існуючих дефініцій «соціальної звітності» в 
економічної літературі. 

Дотепер не склалося однозначного визначення соціальної звітності. Для 
позначення звітності, що містить соціальні показники, використовуються різні 
терміни: «не фінансова звітність», «звітність про соціальну відповідальність», 
«соціальна звітність», «звітність в області сталого розвитку».  Всесвітня бізнес-
рада зі сталого розвитку (WBCSD) називає соціальною звітністю добровільну 
презентацію інформації про соціальну, економічну та екологічну 
результативність компанії, яка стандартизує цю інформацію відповідно до 
однієї з систем показників результативності та надає її в публічному доступі 
всім заінтересованим сторонам. Корпоративний соціальний звіт WBCSD 
визначає – як публічний інструмент інформування акціонерів, працівників, 
партнерів, клієнтів та громадськості про те, в який спосіб, як і якими темпами 
компанія реалізує закладені у своєму стратегічному плані цілі щодо 
економічної та екологічної стабільності, а також соціального добробуту, про 
реалізовані протягом року внутрішні та зовнішні соціальні проекти.  

Отже сутність всіх дефініцій зводиться до визначення соціальної звітність 
як публічних даних про принципи і методи праці корпорації в економічній, 
соціальній та екологічній сферах [8, с.6]. На наш погляд,  такі визначення не 
дають чіткої уяви саме про специфіку такої звітності. У цьому зв’язку вважаємо 
за необхідне сформулювати власне визначення.  

Соціальна звітність – це комплексний публічний документ, який надає 
інформацію користувачам щодо діяльності корпоративної структури у сфері 
економіки, соціального інвестування, дотримання екологічних умов безпеки, 
створенні робочих місць та умов праці, з акцентуванням на дотриманні 
комплексної екологічної культури. 

Надійність і привабливість будь-якого господарюючого суб'єкта 
визначається його готовністю вирішувати соціальні проблеми. Надання 
зацікавленим користувачам звітної інформації про визнання існуючих 
соціальних проблем, про ступінь їх рішення знімає недовіру до організації, 
захищає її позитивну репутацію, попереджає негативні реакції, що, у свою 
чергу, сприяє підвищенню ефективності ведення бізнесу, підвищенню його 
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інвестиційної привабливості. По даним Міжнародного інституту досліджень 
ринку й суспільної думки в 1998 р. 30% британців купували продукцію 
компаній, які вважалися соціально відповідальними, а 28% – бойкотували 
продукцію соціально безвідповідальних виробників. По даним американської 
Conference Board в 1999 р. у компаній, що реалізують концепцію соціальної 
відповідальності, дохід на інвестований капітал був на 9,8% вище, чим  у тих, 
що ігнорують її конкурентів, дохід з активів більше на 3,55%, прибуток – на 
63,5% [1].  

Доступність інформації про соціальну діяльність компанії, про 
забезпечення безпеки й охорони праці сприяє тому, що потенційні 
співробітники роблять вибір на користь організації, тим самим дають їй 
можливість підбирати й утримувати найбільш кваліфікований персонал.  

Таким чином, при досліджені інформаційного навантаження соціальної 
звітності було сформульовано власне визначення соціальної звітності, яке 
відбиває її сутність та специфічні характеристики а саме: соціальна звітність 
визначена як комплексний публічний документ, який надає інформацію 
користувачам щодо діяльності корпоративної структури у сфері економіки, 
соціального інвестування, дотримання екологічних умов безпеки, створенні 
робочих місць та умов праці, з акцентуванням на дотриманні комплексної 
екологічної культури. Вирішення питання соціальної та екологічної 
відповідальності потребує відповідного нормативного регулювання, яке б 
зобов’язало підприємства оприлюднювати достовірну інформацію про 
соціальну та природоохоронну діяльність. Адже, даний вид звітності здатен 
надати інформацію, яка надзвичайно важлива для аналізу бізнесу, але, як 
правило, відсутня у фінансовій звітності. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Протягом перебування України у складі СРСР, окрім державної форми 

власності не було іншої. Тому всі суб'єкти господарювання здійснювали свою 
діяльність на основі планів, які складалися керівними органами та самим 
підприємством. Затвердження планових показників проводилося органами 
державної влади, що призвело до утворення єдиної загальнодержавної мережі 
розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. 

Часи змінювались, разом з ним змінювались й відносини підприємств із 
державою. Крім державної власності утворилося чимало приватних форм 
власності, які позбавлені державної підтримки, не враховуючи державних 
замовлень для державних потреб. Також відбулися зміни у діяльності 
підприємств, зокрема в формуванні власного капіталу. 

Проблеми які виникають при управління власним капіталом - це одне з 
питань, яке постійно турбує економістів. В різні часи економічного розвитку 
країн вчені вели свої дослідження, які стосувалися капіталу підприємства, а 
саме  дослідженням його сутності як економічної категорії в теоретичному і 
практичному аспектах, його формування та використання на підприємствах. 
Найбільш відомими розробками, присвяченими проблемам власного капіталу 
підприємства, є праці І. Бланка, Ю. Брігхема, Ю. Воробйова, О. Єфимової, В. 
Ковальова, В. Савчука, О. Терещенка, Д. Ван Хорна, Дж. Шима та інших 
вчених-економістів. 

Власний капітал підприємства — це підсумок першого розділу пасиву 
балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його 
зобов’язаннями. Згідно з НП(С)БО власний капітал підприємства включає такі 
елементи: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, 
інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал. Відомості про 
розміри власного і резервного капіталу містяться у статуті підприємства. 
Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів 
кредитоспроможності підприємства. Він — основа для визначення фінансової 
незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності. 
Основною засобом формування капіталу є дохід підприємства. 

Згідно з НП(С)БО, дохід  визнається  під час збільшення активу або 
зменшення  зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за 
винятком  зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за 
умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [2]. 

Динаміка та структура власного капіталу підприємства значною мірою 
залежать від змін, що відбуваються в окремих його складових. Основу власного 
капіталу більшості підприємств становить статутний капітал. Він характеризує 
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первісну суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування його 
активів для початку здійснення господарської діяльності[4]. Його розмір 
визначається установчими документами і статутом підприємства, він 
відповідно може зменшуватися або ж збільшуватись. Збільшення власного 
капіталу може бути здійснений за допомогою емісії корпоративних прав, 
додаткових вкладів, реінвестиції девідентів і прибутку. Відповідно до ст. 86 
Господарського кодексу України вкладами учасників можуть бути майже всі 
необоротні активи, проте забороняється використовувати для формування 
власного капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані у кредит та під 
заставу, векселі, майно державних підприємств. 

Резервний капітал – це сума резервів, створених відповідно до чинного 
законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого 
прибутку підприємства. Його величина залежить від отриманого 
підприємством фінансового результату, а також від рішення засновників про 
його розподіл і може змінюватися кожного року. Відповідно до ст. 19 п. 1 
Закону України «Про акціонерні товариства» резервний капітал формується у 
розмірі не менше, ніж 15% власного капіталу товариства шляхом щорічних 
відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого 
прибутку. 

Згідно з стандартів бухгалтерського обліку, додатковий капітал – це сума 
приросту майна підприємства, яка виникла в результаті безоплатно одержаних 
необоротних активів та від емісійного доходу. Він поділяється на додатковий 
вкладений капітал та інший додатковий капітал. Додатковий вкладений капітал 
характеризує суму емісійного, отриманого в результаті реалізації акціонерними 
товариствами власних корпоративних прав. До складу іншого додаткового 
капіталу належать такі складові: інший вкладений капітал; вартість 
безкоштовно отриманих необоротних активів. До іншого додаткового капіталу 
належить інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних 
товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, раніше внесений такими 
засновниками без прийняття рішення про зміну розміру власного капіталу.  

Нерозподілений прибуток характеризує частину прибутку підприємства, 
що був отриманий у попередньому періоді та не використаний на споживання 
власниками (акціонерами, пайовиками) й персоналом. Ця частина прибутку 
призначена на реінвестування на розвиток підприємства. 

Управління власним капіталом пов’язане не тільки з забезпеченням 
ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням 
власних фінансових ресурсів, що забезпечують майбутній розвиток 
підприємства. Власні фінансові ресурси класифікуються за певними 
джерелами: внутрішніми і зовнішніми.  

Внутрішні джерела складаються із: прибутку, що залишається в 
розпорядженні підприємства; амортизаційних відрахуваннь від основних 
засобів і нематеріальних активів; інших внутрішніх джерел формування 
власних фінансових ресурсів. 



 250

Зовнішні джерела складаються із: залучення додаткового пайового або 
акціонерного капіталу; одержання підприємством безплатної фінансової 
допомоги; інших джерел формування власних фінансових ресурсів. 

Україна переживає складний період розвитку економіки, що в значній 
мірі впливає на формування капіталу підприємств, тому на наш погляд 
головними проблемами формування власного капіталу в Україні є:  

1) нестабільність правового регулювання формування власного капіталу, 
що пов'язано з низьким рівнем використання зарубіжних концепцій 
фінансування підприємств різних організаційно-правових форм;  

2) чинна методика бухгалтерського обліку передбачає, що господарські 
операції на рахунках починають відображатися тільки після реєстрації власного 
капіталу. Це певним чином звужує права інвесторів, оскільки не враховує 
витрат засновників на формування підписаного власного капіталу та на 
організацію першого випуску акцій. Тому більш доцільним є відображення 
операцій, пов'язаних з формуванням власного капіталу, відображувати з 
моменту прийняття рішення про створення підприємства з іноземними 
інвестиціями, які можна поступово списати впродовж року після повної сплати 
власного капіталу на витрати звичайної діяльності;  

3) неузгодженість норм законодавства, що регулюють порядок 
заснування підприємств, полегшують створення фіктивних підприємств та 
дозволяють ухилятися від відповідальності за результати діяльності. 

Вирішення цих проблем буде досягнуто при інтеграції України в 
європейський простір. Буде розпочато реалізація Проекту щодо вдосконалення 
нормативно-правової бази й зокрема ефективності використання власного 
капіталу та її наближення до вимог законодавства ЄС.  

Основним завданням буде гармонізація окремих актів національного 
законодавства у сфері використання власного капіталу з відповідними 
законодавчими актами ЄС та пов’язаними з ними стандартами, а також 
здійснення необхідних заходів для прийняття відповідних законопроектів 
відповідно до вимог для  полекшення заснування підприємств. 

Об’єднання німецьких, французьких та інших європейських установ 
надасть Україні підтримку у вигляді злагодженої роботи команди експертів з 
міжнародним досвідом у сфері розробки нормативно-правової бази з 
проведення аудиту, стандартизації,  а також реалізації фінансових схем з питань 
щодо ефективності власного капіталу. 

Угода з ЄС – прагматичний крок української влади, головною метої якої 
стане доступ до дешевих фінансових ресурсів , які дозволять збільшити фізичне 
нагромадження капіталу й створення фінансово забезпечених підприємств. 

Україна отримає близько 15-20 млрд. євро фінансової допомоги з ЄС  для 
кредитування вже в перші два роки після підписання Угоди про асоціацію. 
Протягом  2013 р. фінансова допомога з ЄС в Україну знизилась у 1,5 рази, 
порівняно з 2012 роком[5]. Асоціація повинна стати інструментом для зміни 
зазначеної негативної тенденції. 

Отже, власний капітал відіграє важливу роль у фінансовому забезпеченні 
та у процесі діяльності підприємства. Власні фінансові ресурси кожного 
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підприємства є об’єктивною необхідністю, без якої неможливе його подальше 
функціонування.  
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НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ 
 

Перехід світової спільноти до реалізації концепції сталого розвитку 
(sustainable development), який Комісія ООН, очолена Гро Харлем Брундтланд, 
визначила, як розвиток, за якого задоволення потреб сучасних поколінь не 
ставить під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби  (1987) і задекларований на Конференції ООН з довкілля і розвитку в 
Ріо-де-Жанейро (Ріо-92, Ріо+20), Йоганнесбурзі (2002) і підтриманий Україною, 
зумовлює необхідність збалансування трьох його складників: екологічного, 
економічного, соціального.  

Разом із тим, як показує практика, самих лише політичних рішень для 
перебудови суспільного розвитку в напрямі узгодження довкільних, соціальних 
та економічних інтересів завдяки розумінню їхньої взаємозумовленості та 
взаємозалежності недостатньо. Має бути вироблено практичний механізм, щоб 
відбулася переоцінка суспільних та особистих цінностей, аби в суспільстві 
сформувалося розуміння того, що якість довкілля є неодмінним складником 
добробуту кожного, а наш спосіб життя загрожує втратою того стану довкілля, 
який прийнятний для людини як біологічної істоти. 

Беручи до уваги той незаперечний факт, що економіка у своєму розвитку 
перейшла від ери, коли обмежувальним чинником був капітал, створений 
людиною, до ери, коли обмежувальним чинником стає природний капітал, її 
слід розглядати не як ізольовану систему, а як відкриту підсистему глобальної 
природної екосистеми [1]. Відповідно до парадигми суспільного розвитку в 
напрямі сталості мають бути напрацьовані нові інструменти, придатні для 
управління економікою в умовах «наповненого» світу  [1].  
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В умовах «порожнього» світу, коли масштаби господарської діяльності 
були незрівнянно меншими від масштабів глобальної природної екосистеми, 
розвиток економіки, в основному, залежав від кількості та якості засобів і 
знарядь праці, створених людиною для перетворення довкілля відповідно до її 
потреб. За цих обставин цілком логічним є підхід, за якого основну увагу 
приділяли обліку цього рукотворного капіталу, або, як його ще називають, 
виробничого капіталу.  Це один із п’яти типів капіталу для сталого розвитку, 
поруч із природним, людським, соціальним та фінансовим типами [2].  

Увага до обліку природного капіталу з погляду бухгалтерської професії 
швидко зростає у відповідь на заклопотаність з приводу можливих системних 
ризиків зміни клімату та зовнішніх екологічних факторів, які впливають на 
організаційну, ринкову та соціальну сталість.  

Сталий розвиток економіки залежить від сталого розвитку організацій. 
Щоб бути життєздатними протягом тривалого  часу, необхідно підтримувати і 
зміцнювати екосистеми та ресурси, від яких залежать організації. Проте, коли 
справа доходить до природного довкілля, ми спостерігаємо швидке виснаження 
капіталу і ресурсів. Ця втрата природного капіталу створює новий масив загроз 
і можливостей для бізнесу, починаючи з конкуренції за доступ до ресурсів [3]. 
Таким чином, організації як державного, так і приватного секторів змушені 
пристосуватися до діяльності в умовах обмежених природних ресурсів. 

Серед сучасних інструментів втілення послідовної екологічної політики, 
які вирізняються високою ефективністю, - екологічний облік, концепцію якого 
вперше було висунуто на Конференції ООН з довкілля і розвитку в 1992 р. 

 Екологічний облік (Environmental Accounting, EA) - це система 
виявлення, організації, регулювання і подання інформації про стан довкілля у 
натуральних і вартісному вимірниках [4].  Його розглядають як один із 
найважливіших інструментів реалізації концепції сталого розвитку. Сьогодні 
широке використання цього інструменту активно пропагують такі міжнародні 
організації: ООН, Світовий банк,  Європейський Союз, Міжнародна федерація 
бухгалтерів (IFAC), Організація економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР),  Міжнародна організація стандартизації (ISO), Міжнародна фінансова 
корпорація (IFC), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNSTAD), 
Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA) та ін. [5]. 

Міжнародна федерація бухгалтерів оприлюднила у березні 2011 р.  друге 
видання «Концептуальна основа 2.0. Професійні аудитори як інтегратори» [6],  
в якому розкриває стратегічні перспективи бізнесу, перспективи операційної 
діяльності та перспективи вдосконалення звітності з позицій сталого розвитку. 
У преамбулі до цього документа вказано, що професійні бухгалтери організацій 
усіх типів відіграють важливу роль у таких аспектах, як прийняття на себе 
відповідальності за розвиток бізнесу, ідентифікацію ризиків і нові можливості; 
інтегрування категорій сталості у стратегії, діяльність і звітність; перевизначен-
ня результатів діяльності у контексті створення сталої вартості; встановлення 
відповідних цілей і завдань; гарантування того, що потрібна інформація і аналіз 
спроможні підтримувати прийняття рішень.  



 253

Цей документ став продовженням іншого документа, виданого PAODC 
під назвою «Competent and Versatile: How Professional Accountants in Business 
Drive Sustainable Organizational Success» (Компетентно і універсально: як 
професійні бухгалтери у бізнесі просувають успіх сталих організацій) [7]. Цей 
документ визначає професійних бухгалтерів як творців, основних виконавців, 
захисників і зв’язкових у питаннях оцінювання міри досягнення сталого 
розвитку їхніх організацій,здатних інтегрувати фактори сталості в організаційні 
структури, діяльність і звітування. Наголошується, що роль професійних 
бухгалтерів є більшою, ніж просто підготування фінансових звітів чи навіть 
звітів про сталість розвитку. Понад половина всіх професійних бухгалтерів у 
світі працює в організаціях і адаптовані до світу, в якому сталість є ключем до 
довготермінового успіху організації. 

Екологічний управлінський облік (Еnvironmental Мanagement Аccounting, 
EMA) у складі екологічного обліку почав розвиватись у відповідь на труднощі 
охоплення екологічних витрат у межах традиційних систем бухгалтерського 
обліку. Екологічний управлінський облік (ЕУО) - це процес ідентифікації, 
збирання, аналізу і використання інформації для прийняття внутрішніх рішень: 

у натуральних вимірниках про використання і потоки енергії, води і 
матеріалів (зокрема відходи); у грошовому вимірнику про екологічні витрати й 
доходи [8]. 

В екологічному управлінському обліку проводиться облік витрат, який в 
англосаксонській системі підпорядковується поняттям: облік екологічних 
витрат (Environmental Cost Accounting, ECA), облік повних витрат (Full Cost 
Accounting, FCA), оцінка повних витрат (Total Cost Assessment, TCA). 
Екологічний управлінський облік сфокусований на ідентифікації основних 
носіїв екологічних витрат. Сюди входять використання сировини і матеріалів, 
ресурсів і благ довкілля, таких як вода й енергія, а також відходи і забруднення. 
Зосереджуючи увагу на цих носіях екологічних витрат і процесах їхнього 
запобігання, підприємства отримують змогу економити витрати завдяки 
оптимізації виробничих процесів. Екологічний управлінський облік тісно 
пов'язаний також з аналізом життєвого циклу (Lifе Cycle Analysis, LCA).  

Усвідомлюючи важливість екологічних аспектів діяльності підприємств 
та обліку екологічних витрат, Міжнародна федерація бухгалтерів за підтримки 
групи зі сталого розвитку ООН (the Division for Sustainable Development of the 
United Nations Department of Economic and Social Affairs – DSD/UN DESA) у 
серпні 2005 р. видала Керівництво з екологічного управлінського обліку [9]. У 
цьому документі екологічні витрати трактуються як багатогранний термін, який 
застосовують у цілій низці різноманітних зв’язків, наприклад для оцінювання й 
оприлюднення екологічно зорієнтованих фінансових даних у річному балансі й 
інших формах фінансової звітності; збору і оцінювання екологічної інформації 
у натуральному й грошовому вимірниках у взаємозв’язку з обліком екологічних 
витрат; оцінювання зовнішніх негативних впливів на довкілля, нанесення 
шкоди і витрат, які ще називають екстерналіями або зовнішніми витратами для 
суспільства; оцінювання станів і потоків природних ресурсів у натуральному і 
грошовому вимірниках, який називають також обліком природних ресурсів і в 
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деяких країнах вводять як сателітні системи національного статистичного 
обліку; збирання й оприлюднення статичних даних підприємства, інформації 
статистичного обліку та інших даних для національної статистики та іншого 
застосування на національному рівні; врахування екологічної інформації у 
натуральних і грошових вимірниках за окремими видами діяльності і звітами 
щодо сталості розвитку. 

Формування цілісної моделі екологічного обліку та його складників, 
зокрема, екологічного управлінського обліку, є запорукою створення надійної 
інформаційної бази для забезпечення переходу і подальшого функціонування 
підприємств на засадах гармонійного поєднання їхніх фінансових інтересів з 
екологічними обмеженнями та соціальною справедливістю. Це дасть змогу їм 
забезпечити існування і розвиток у довготерміновій перспективі в умовах 
мінливого ринкового середовища та обмеженості природних ресурсів. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
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Нормативное регулирование бухгалтерского учета представляет собой 

установление государственными органами общеобязательных правил (норм) 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета включает: 
− нормативное правовое регулирование - осуществляется нормами права, 

содержащимися в соответствующих нормативных правовых актах; 
− методическое (нормативно-техническое) регулирование - осуществляется 

методическими (техническими) нормами, содержащимися в 
соответствующих актах методического (нормативно-технического) 
характера. 
Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в 

Российской Федерации осуществляется Правительством Российской 
Федерации.  

Официальным исполнительным органом регулирования бухгалтерского 
учета в Российской федерации является Министерство финансов России. На 
него возложены как методологические (разработка нормативных документов), 
так и контрольные функции ведения бухгалтерского учета. Непосредственно 
разработкой нормативных документов для хозяйствующих субъектов 
занимается Департамент методологии бухгалтерского учета и отчетности 
Министерства финансов России. Регулирование бухгалтерского учета 
отдельных операций в кредитных организациях возложено на Центральный 
Банк Российской Федерации.  

Органы, которым федеральными законами предоставлено право 
регулирования бухгалтерского учета, руководствуясь законодательством 
Российской Федерации, разрабатывают и утверждают в пределах своей 
компетенции обязательные для исполнения всеми организациями на 
территории Российской Федерации:  

1) планы счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкции по их применению;  

2) положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие 
принципы, правила и способы ведения организациями учета хозяйственных 
операций, составления и представления бухгалтерской отчетности;  

3) нормативные акты и методические указания по вопросам 
бухгалтерского учета. 

В настоящее время проводится активная работа в области 
совершенствования системы правового и методологического регулирования 
бухгалтерского учета, которая состоит из четырехуровневой системы 
нормативно-правовых актов. 



 256

Первый уровень составляют указы Президента РФ и постановления 
Правительства РФ, которые устанавливают единые нормы организации и 
ведения бухгалтерского учета в России. Такими законами являются: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (I и II части). 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Все нормы, которые содержатся в других федеральных законах и 
затрагивают вопросы бухгалтерского учета и отчетности, не должны 
противоречить Федеральному закону «О бухгалтерском учете». 

Второй уровень состоит из Положений по бухгалтерскому учету 
(российских стандартов), которые утверждаются федеральными органами 
исполнительной власти, Правительством РФ. На данный момент издано 24 
Положения (стандартов) по бухгалтерскому учету. 

Третий уровень  состоит из инструкций, методических указаний, 
рекомендаций и других аналогичных документов. Их подготавливают и 
утверждают федеральные органы, министерства и другие органы 
исполнительной власти, а также профессиональные объединения бухгалтеров. 
Такие инструкции составляются на основе документов первого и второго 
уровней. К ним относятся План счетов бухгалтерского учета и инструкция по 
его применению. 

Четвертый уровень составляют документы по организации и ведению 
бухгалтерского учета по отдельным видам обязательств, имущества, и 
хозяйственным операциям обязательным для конкретных организаций. Такими 
документами являются рабочие документы внутреннего пользования, которые 
утверждаются руководителем организации в рамках принятой учетной 
политики. Также руководитель организации определяет содержание и статус 
этих документов, принципы их построения и взаимодействия между собой, а 
также устанавливает порядок их подготовки и утверждения. 

Существует ряд основных проблем правового регулирования 
бухгалтерского учета в России: 

1) Современное законодательство о бухгалтерском учете еще не 
определило наиболее приемлемую модель соотношения и взаимодействия 
системы бухгалтерского учета и системы налогообложения в российских 
условиях. 

2) Существует потребность в новой системе контроля за соблюдением 
правил бухгалтерского учета, которая будет ориентирована на удовлетворение 
потребностей заинтересованных пользователей в бухгалтерской информации. 

3) Необходимость преодоления декларативности правовых норм в 
области бухгалтерского учета. 

4) При внедрении международных стандартов в российскую практику 
следует учесть национальные традиции, которые были ранее сформулированы 
при организации и ведении бухгалтерского учета. Также такое внедрение 
должно происходить постепенно. 

5) Составной частью общемировой проблемы по гармонизации и 
стандартизации мирового бухгалтерского учета является проблема приведения 
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национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с 
международными  стандартами. В европейском и мировом масштабе работы  
по гармонизации бухгалтерского учета начались еще в начале 70-х годов с 
предварительного изучения влияния ТНК на эти процессы. Гармонизация еще 
не закончена из-за препятствующих ей существующих экономических   
противоречий и национальных различий. Это выражается в том, что 
преобладающее число международных стандартов носят лишь 
рекомендательный характер для формирования национальных систем 
бухгалтерского учета. 

6) Невозможно дальнейшее реформирование бухгалтерского учета без 
обновления самой бухгалтерской профессии. Для этого требуется введение 
новой процедуры переподготовки и повышения квалификации специалистов в 
области бухгалтерского учета. 

Впервые в Российской истории Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» был принят в 1996 году. По настоящий год он занимал важное место  в 
системе экономических законов и был основным в области регулирования 
бухгалтерского учета.   Этот закон  закреплял  ряд  важных правил и   
принципов  бухгалтерского   учета. Но этот закон имел и ряд существенных 
недостатков. 

Нормы Закона в основном носили декларативный характер: не было 
четкого определения статуса главного бухгалтера организации; отсутствовали 
основы по построению системы профессиональной подготовки бухгалтерских 
кадров, их профессиональной аттестации; не было четкого разграничения 
границ ответственности между руководителем и бухгалтером за нарушения в 
данной области; не корректно была сформирована система органов, которые 
регулируют бухгалтерский учет, также не достаточно подробно Закон 
останавливался на бухгалтерской отчетности (в том числе, ее пользователях, 
порядке формирования, ее раскрытии и представлении). 

В России, в последние годы, произошли значительные изменения в 
системе нормативного регулирования и ведения бухгалтерского учета. И 
организации должны разрабатывать свою политику в соответствии с этими 
изменениями. 1 января 2013г. вступил в силу новый закон о бухгалтерском 
учете, вследствие которого Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» 1996 
года утратил силу. Рассмотрим нововведения в бухгалтерском 
законодательстве, принятые в 2013 году. Теперь бухгалтерский учет вести не 
нужно тем, кто перешел на упрощенную систему налогообложения. 
Индивидуальные предприниматели и те лица, которые занимаются частной 
практикой, являются исключением из тех экономических субъектов, которые 
обязаны вести бухгалтерский учет. Однако индивидуальные предприниматели 
должны вести строгий учет доходов и расходов. Это будет альтернативой 
бухгалтерскому учету. Итак, организации, функционирующие по упрощенной 
системе налогообложения, должны вести бухгалтерский учет с 2013 года. Но 
отчетность должна вестись по упрощенной форме. По новому закону 
экономические субъекты должны представлять бухгалтерскую отчетность в 
конце отчетного периода. Квартальную отчетность с нового года сдавать нет 
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необходимости. Теперь итоговый отчет сдается в отдел статистики, а в 
налоговый орган сдавать отчетность не нужно. Что касается того, что теперь 
будет принято считать объектом бухгалтерского учета, то, если раньше их было 
достаточно мало, то теперь список значительно расширился: 

1) До 2013 года это было имущество экономического субъекта, его 
обязательства и хозяйственные операции, которые осуществляла 
организация. 

2) С 2013 года это будут факты хозяйственной жизни экономического 
субъекта, его активы и так далее. 

Теперь руководители сами вправе разрабатывать формы первичных 
отчетных документов. Раньше это была унифицированная форма. Сейчас это 
может быть самостоятельно разработанная в организации форма. Но важным 
моментом все равно остается присутствие в ней реквизитов, которые 
установлены в законе о бухгалтерском учете. Кроме того, обязательным 
является еще наличие бумажного экземпляра, помимо электронной копии 
отчетности, которая будет заверена подписью руководителя. После этого она 
считается уже составленной. Исправления в отчетности теперь допускаются 
только при наличии подписи и даты исправления. Изменения в требованиях к 
главным бухгалтерам применимы только для тех, кто будет принят на работу 
этой должности с 1 января 2013 года. Теперь важен стаж, отсутствие 
судимостей, высшее образование. Те же, кто был принят на работу раньше, 
продолжат свою трудовую деятельность. Согласно новому закону организация 
обязана организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых 
фактов деятельности. Организация подлежащая обязательному аудиту, обязана 
кроме того организовать и осуществлять внутренний контроль составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его 
руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). 
Рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности планируется 
Минфином выпустить в ближайшее время. На уровне организации, это может 
выглядеть положением о внутреннем контроле, в котором будут определены 
процедуры и их периодичность проведения. 
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ЗМІНИ У СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Не встигли головні бухгалтера вивчити нові правила складання Звіту про 
фінансові результати, які були запроваджені Наказом МФУ від 11.08.2011 року 
№1021 «Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 3 «Звіт про фінансові результати» та набули чинності з 01.01.2013 р, як 
Міністерство фінансів України підготувало новий сюрприз. 

7 лютого 2013 року МФУ прийняло наказ №627, яким затвердило 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності». Цей наказ був зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 28.02.2013 року за №336/22868 та оприлюднений 19.04.2013 року. 

Таким чином вставили чинність добре знайомі усім бухгалтерам П(С)БО 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 Звіт 
про фінансові результати», П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» та 
П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», які були затверджені наказом МФУ від 
31.03.1999 року №87. 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначається мета, 
склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення і 
розкриття її елементів. 

Треба зазначити, що ніякої кардинально нової інформації НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» не містить. Якісні характеристики 
фінансової звітності та принципи її підготовки зовсім залишилися без змін. 

Склад фінансової звітності підприємств загалом не змінився, але 
змінилася назва форм звітності. Так, відповідно до пункту 1 розділу ІІ НП(С)БО 
1 фінансова звітність складається з : балансу (звіту про фінансовий стан), звіту 
про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових 
коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. 

Залишився без змін поділ фінансової звітності залежно від періоду, за 
який вона подається – власне фінансова звітність, яка складається на кінець 
останнього дня звітного періоду, та проміжна (місячна, квартальна) звітність, 
що охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку 
звітного року. 

Треба зазначити також, що для суб’єктів малого підприємництва і 
представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними 
положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками 
фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і 
порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року 
№ 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за 
№ 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 
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року № 25) (із змінами). Тобто суб’єктів малого підприємництва зміни не 
торкнулися.  

Менше пощастило підприємствам, які складають консолідовану звітність. 
27 червня 2013 року МФУ прийняло наказ № 628, яким затвердило Національне 
положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова 
звітність». Цей наказ був зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
19.07.2013 року за №1223/23755 та оприлюднений 23.08/.2013 року. Таким 
чином втратив чинність П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», яке 
було затверджене наказом МФУ від 30.07.1999 року №176. 

Розглянемо, які ж суттєві зміни привнесло НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності». Дуже важливими є зміни щодо принципу заповнення 
форм фінансової звітності. Згідно пункту 4 розділу 2 підприємства можуть не 
наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, 
якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати 
статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей 
фінансової звітності, наведених у додатку 3 до  Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1, у разі якщо стаття відповідає таким 
критеріям: інформація є суттєвою; оцінка статті може бути достовірно 
визначена. 

Тобто тепер кількість статей у формах фінансової звітності різних 
підприємств може суттєво відрізнятися. 

Також треба зазначити, що на відміну від П(С)БО 2, 3, 4, та 5 НП(С)БО 1 
не розкриває інформацію за статтями форм фінансової звітності, а дає тільки 
загальну характеристику усіх форм. Детальна інформація за статтями кожної 
форми звітності відображена в Методичних рекомендаціях щодо заповнення 
форм фінансової звітності, які затверджені наказом МФУ від 28.03.2013 року 
№433. Саме з цього нормативного документу головні бухгалтера можуть 
почерпнути інформацію про те, як саме складати відповідні форми фінансової 
звітності. 

Треба також зазначити, що не змінилася лише форма приміток до річної 
фінансової звітності. У розділі IV НП(С)БО 1 визначається лише, яка 
інформація розкривається у примітках до фінансової звітності.  

Наприкінці  2013 року Міністерство фінансів України підготувало ще 
одну новину, але на цей раз приємну. Кабмін постановою від 07.11.2013 р. № 
820 вніс зміни, зокрема, до Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженого урядовою постановою від 28.02.2000 р. № 419. Так, уряд переніс 
граничний строк подання річної фінансової звітності з 9 лютого на 28 лютого 
наступного за звітним року. 

Зауважимо, що це не стосується зведеної та консолідованої фінансової 
звітності. Вона подається до органу державної податкової служби у строки, 
передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств. 

Крім цього, перенесено початок складання фінансової звітності та 
консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової 
звітності з 1 січня 2014 року на 1 січня 2015 року для: — кредитних спілок; — 
підприємств, які провадять господарську діяльність з управління активами. Ці 
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зміни наберуть чинності з 1 січня 2014 року. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА 
ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 

 
Розвиток ринкових відносин в Україні, а також сучасні процеси інтеграції 

та розвитку міжнародних зв’язків вимагають від власників підприємств 
максимізації доходів та мінімізації витрат. Оскільки найбільші капітали 
сконцентровані в руках певного кола осіб, набуло поширення використання на 
своїх підприємствах найманих управлінців-менеджерів. Також з’явилась 
потреба постійно розширювати свій бізнес, що вплинуло на виникнення 
розриву в просторі між реальним власником і самою власністю. Таким чином, 
з’явилась потреба контролювати функціонування вкладеного капіталу та 
діяльність найманих працівників. Все це спричинило появу і розвиток 
внутрішнього аудиту. Але в Україні цей вид контролю поки що не набув 
достатнього розвитку і поширеного застосування в практиці, тому що існує 
недостатня поінформованість в необхідності та важливості внутрішнього 
аудиту.  

Потреба у внутрішньому аудиті проявляється в тому, що при відсутності 
контролю і оцінки персонал починає працювати недбало. Крім того, незалежно 
від якості системи контролю, можливі навмисні викривлення реального стану 
справ. Тому, консультативні послуги щодо бухгалтерського обліку і 
оподаткування, а також у питаннях права є важливими напрямками 
внутрішньої аудиторської служби для своєчасного виявлення й усунення 
недоліків.  

Потрібно відмітити, що на даний час у літературі немає єдиного підходу 
до визначення внутрішнього аудиту. Дослідження розробок науковців щодо 
трактування даного поняття свідчить про їхнє розмаїття й неузгодженість. 
Окремі трактування поняття «внутрішній аудит» наведено в табл. 1. Як видно з 
таблиці існують різні варіанти трактування внутрішнього аудиту. Для кращого 
розуміння сутності даного поняття необхідно звернутися до офіційних джерел. 
Відповідно до МСВА внутрішній аудит – це діяльність з надання незалежних і 
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об’єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності 
підприємства [1]. 

Таблиця 1 
Визначення сутності внутрішнього аудиту 

Джерело Трактування внутрішнього аудиту 

Алборов P.A.[2, c.106] Внутрішній аудит – це фактично внутрішньогосподарський 
контроль 

Майданевич П.Н. 
[5, c.177] 

Внутрішній аудит – це функція, яка надає незалежні, об’єктивні 
гарантії та консультації, спрямовані на удосконалення 
господарської діяльності  

Бакаєв А.С. [5, c.177] 
  
 

Внутрішній аудит – прийнята господарюючим суб’єктом в 
інтересах його учасників (засновників) та регламентована система 
контролю за підтриманням встановленого порядку ведення 
бухгалтерського обліку та отримання іншої інформації, 
виконанням прийнятих в організації программ та планів у 
відповідності до законодавства при здійсненні господарських 
операцій 

Мочерний С.В., 
Ларіна Я.С. [5, c.178] 

Внутрішній аудит – форма внутрішнього контролю за фінансово-
господарською діяльністю підприємства, яку проводять штатні 
працівники, щоб допомогти керівникам ефективно виконувати свої 
функції  

Робертсон Дж.               
[5, c.178] 

Внутрішній аудит – незалежна оцінка всередині організації для 
перевірки та визначення ефективності її діяльності  

Верхоглядова Н.І.  
[2, c.105] 

Внутрішній аудит – це діяльність аудиторської служби, створеної 
самим підприємством 

Назарова К.О.             
[2, c.106] 

Внутрішній аудит – це діяльність підприємства незалежного, 
об‘єктивного засвідчення та надання рекомендацій, що допомагає 
йому у вдосконаленні своєї діяльності 

 
  В Україні внутрішній аудит не набув поширення, оскільки відсутня у 

достатньому обсягу необхідна інформація про методику створення, роль, 
функції, об'єкти, прийоми та способи внутрішнього аудиту. 

Існують різні думки і щодо впровадження внутрішнього аудиту на 
підприємствах. Одні науковці стверджують, що впровадження внутрішнього 
аудиту є недоцільним і призводить лише до додаткових трудових та 
матеріальних витрат, інші – міркують навпаки.  

Необхідність створення внутрішнього аудиту пояснюється тим, що для 
досягнення стратегічних цілей та забезпечення реалізації прийнятих 
управлінських рішень підприємства, внутрішньогосподарський контроль, який 
в основному здійснюється керівниками структурних підрозділів та 
функціональних відділів підприємства, вважається недостатнім. 

У кожному разі керівництво або власник підприємства, з огляду на 
зазначені вище завдання, мають самостійно вирішувати для себе питання про 
доцільність використання внутрішнього аудиту. 

Незважаючи на очевидні переваги впровадження внутрішнього аудиту на 
підприємстві, існують певні проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні. 
В наш час лише невелика кількість підприємств бачить необхідність та користь 
запровадження у себе внутрішнього аудиту. Причини такого ставлення у тому, 
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що незначний строк здійснення діяльності внутрішнього аудиту зумовлює 
невелику поки що кількість кваліфікованих аудиторів,  а також те що 
підприємства не застосовуються фінансові санкції за відсутність внутрішнього 
аудиту. 

На практиці, вітчизняні підприємства відмовляються від створення 
системи внутрішнього аудиту, аргументуючи це, насамперед, нестачею коштів 
на її утримання. Але асигнування на утримання такого відділу можна отримати 
за рахунок виявлених внутрішнім аудитом резервів підвищення ефективності 
роботи підприємств, зниження собівартості продукції, збільшення прибутків 
тощо. 

До основних проблемних аспектів внутрішнього аудиту слід віднести:               
недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю, 
неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні внутрішнього 
аудиту, брак достатнього досвіду аудиторської діяльності, недостатню кількість 
кваліфікованих аудиторських кадрів, відсутність типових форм документів з 
аудиту в цілому та внутрішнього аудиту [4, c.189] . 

Перераховані проблемні аспекти розвитку внутрішнього аудиту в Україні 
призводять до меншої ефективності здійснення внутрішнього аудиту на 
підприємстві та недовіри до такої системи. Така ситуація потребує негайного 
вирішення, адже унеможливлює  подальший розвиток внутрішнього аудиту  

Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які мають 
місце в організації внутрішнього аудиту і роблять неможливим успішний 
розвиток внутрішнього аудиту.  

На даний момент можна визначити наступні основні напрями 
вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні: удосконалення законодавчого 
регулювання внутрішнього аудиту, поліпшення методики та організації 
внутрішнього аудиту, його якості,  створення професії «внутрішній аудитор» і 
розвиток відповідного інституту, формування зацікавленості та необхідності 
розвитку даної професії як на рівні держави, так і на рівні підприємств різних 
галузей, здійснення професійної підготовки фахівців з внутрішнього аудиту. 

Вирішуючи відповідні завдання керівництва, внутрішній аудит в умовах 
конкурентної боротьби допомагає підприємствам: по-перше, утриматися на 
освоєному ринку, що сприяють підвищенню якості продукції, яка випускається 
підприємством; по-друге, оцінити якість фінансово-господарської діяльності 
підприємства і його структурних підрозділів.  

Крім того, необхідність запровадження внутрішнього аудиту зумовлена: 
потребою систематичного забезпечення керівництва достовірною інформацією, 
конкуренцією, яка спонукає до пошуку внутрішніх резервів, необхідністю 
виявлення та попередження зловживань,   існуванням ризиків бізнесу, 
необхідністю координації та оцінки роботи структурних підрозділів і 
менеджерів [3, c.34] .  

Створення служби внутрішнього аудиту у структурі управління 
дозволить не лише оперативно оцінювати ситуацію у різних ланках управління 
та виробництва, прогнозувати її подальший розвиток й ефективно управляти 
процесами, а й упорядкувати методи збору та обробки інформації.  
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У сучасних умовах організація внутрішнього аудиту має набути якісно 
нового рівня шляхом поглиблення його теоретичних основ, прийняття 
внутрішньофірмових регламентів з аудиту на підприємстві, розробки нових 
підходів до методики його проведення.  

На жаль, система внутрішнього контролю, що функціонує на сьогодні в 
Україні, недосконала та не справляється з поставленими перед нею завданнями. 
В Україні майже відсутнє методичне забезпечення внутрішнього аудиту, що 
приводить до зниження його ефективності. Лише використання сучасних 
інструментів контролю і управління дають підприємствам можливість 
підвищення результативності їх діяльності та розвитку бізнесу. 
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ОЦІНКА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ  
 

Однією з найголовніших та найскладніших проблем бухгалтерського 
обліку є оцінка об’єктів. Незважаючи на те, що відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV 
умовою визнання активів, капіталу, зобов’язань, доходів і витрат є їх 
достовірна оцінка, ефективної методики її проведення на сьогодні не існує [1]. 
Складно визнати та оцінити і трансакційні витрати, які виникають при 
укладанні та виконанні угод та інших договірних відносинах. Проблема оцінки 
таких затрат пов’язана передусім із тим, що не деякі із них складно визначити у 
вартісних показниках (витрати часу, праці менеджерів). 

Поряд з тим без достовірної оцінки неможливо здійснити формування 
обліково-економічної інформації про трансакційні витрати на всіх етапах 
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облікового процесу, починаючи із складання первинного документа і 
завершуючи фінансовою звітністю. 

Історично в економічній теорії склалося три підходи до оцінки об’єктів 
обліку: 

1) історичної (фактичної) собівартості; 
2) ринкової вартості; 
3) метод аналогів (аналогів продажу). 

Вітчизняна облікова практика надає перевагу першому з них. Перші 
відомості про цей метод знаходимо в знаменитому «Трактаті про рахунки і 
записи» італійського математика Луки Пачолі, з чиїм іменем пов’язують 
народження бухгалтерії як науки [2]. Метод історичної собівартості ще 
називають затратним, тому що при оцінці об’єктів враховуються усі витрати, 
які були понесені суб’єктом господарювання на його придбання та доведення 
до придатного стану. 

Застосовуючи даний спосіб оцінки для трансакцій, можна сказати, що їх 
вартість складатимуть усі затрати, які підтверджені документально та 
відображені в обліковій системі підприємства на момент виконання угоди. 
Такий підхід дозволяє точно визначити вартість договору, він є логічним та 
простим у застосуванні. Поряд з тим, йому притаманні і певні недоліки. 
Договірний процес – розтягнутий у часі, тому частина витрат може не 
відповідати своїй реальній вартості у зв’язку із інфляційними процесами в 
економіці. 

Суттєві недоліки в методі оцінки за фактичною собівартістю зумовили 
виникнення методу за поточними ринковими цінами. Початок даному підходу 
поклав італійський вчений Анжело ді Пієтро (ХVІ ст.) [2]. Вартість проведеної 
угоди у такому разі дорівнюватиме понесеним витратам, які визначені 
відповідно до цін, що існують на ринку, тобто справедливій їх вартості. 
Понесені трансакційні витрати при такому підході визнаються одночасно із 
визнанням доходу, що зумовлює достовірне визначення фінансового результату 
та дозволяє порівняти подібні угоди між собою. Проте метод ринкової ціни не 
отримав належного застосування у вітчизняній практиці. Передусім це 
пов’язано із відсутністю активного ринку в економіці, тому бухгалтерам буде 
складно отримати належну інформацію про вартість подібних послуг. 

Деякі вчені, співставляючи наслідки методики оцінки за собівартістю і за 
поточною ринковою вартістю, намагалися знайти компромісне вирішення цієї 
проблеми. Це привело до виникнення нових підходів щодо оцінки, зокрема 
методу аналогів продажу. Він дозволяє прийняти вартість активу за ціною 
продажу подібного до нього. У такому випадку, при оцінці договору на надання 
давальницьких послуг необхідно враховувати суму затрат, що були понесені на 
виконання іншого аналогічного до нього. При цьому умови контрактів повинні 
бути ідентичними, а активи, що передаються – подібними. Крім того, при 
порівнянні необхідно мати дані не менше, як за трьома аналогами, що значно 
ускладнює застосування даного методу на практиці. 

Таким чином, проблема оцінки трансакційних витрат залишається 
невирішеною. Звичайно, якщо ввести дане поняття у вітчизняну облікову 
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систему сьогодні, то оцінка відбуватиметься за методом собівартості. Проте це 
не сприятиме формуванню інформації про дійсний розмір затрати, та 
негативним чином вплине на процес прийняття рішень. Розроблення нових 
підходів до оцінки сприятиме достовірному відображенню трансакційних 
витрат на рахунках обліку та у фінансовій звітності, що дозволить ефективно 
ними управляти, приймати оптимальні управлінські рішення, здійснювати 
заходи щодо мінімізації витрат. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

 
Для оцінки ризикованості факторів під час проведення ризик-

орієнтованого внутрішнього аудиту необхідно розділити їх за характером 
впливу на результативний показник діяльності корпорації (підприємства).  

Експерти та внутрішні аудитори опираючись на своє професійне 
судження і виходячи з особливостей вказаних показників розподіляють їх на 
негативні та позитивні фактори з метою їх порівняння через відносні 
показники. Тобто за даних умов здійснюється перехід від афінного простору до 
евклідового. Для цього кожен позитивний фактор поділимо на його 
максимальне значення, а кожен негативний – на мінімальне [1].  

Проаналізував діяльність досліджуваного підприємства визначається 
ймовірність настання факторів, зазначених у таблиці 1.  

Даний показник є необхідним для розрахунку математичного очікування 
та подальшого аналізу. Слід зазначити, що ризики за факторами, які впливають 
на показник повної доходності акціонерів визначаються як відхилення 
математичного очікування від одиниці (табл. 1).  

Надалі внутрішні аудитори повинні провести ранжування значень ризику 
від мінімального до максимального. 

В результаті ранжування внутрішній аудитор виділяє найбільш 
ризиковий фактор – «середньорічна кількість акціонерів» та найменш 
ризиковий – «нерозподілений прибуток (не покритий збиток) за звітний період. 
Надалі керівник служби внутрішнього аудиту формує експертну групу із 
залученням експертів та за допомогою методу парних порівнянь розподіляє  
отримані фактори за рівнем суттєвості. За результатами порівняння будується 
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матриця де кожному критерію від ступеня важливості (значущості) надається 
значення – 1, а менш значущому критерію надається значення 0. 

Таблиця 1 
Рівень ризику за факторами, які впливають на показник повної доходності 

акціонерів 
2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
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1 Номінальна вартість 
однієї акції 0,5556 0,2 0,6222 0,4 0,7778 0,3 1 0,1 0,69334 0,30666 

2 Кількість простих акцій  0,8333 0,3 0,8333 0,3 0,9167 0,2 1 0,2 0,88332 0,11668 

3 Середньорічна кількість  
акціонерів 1 0,3 1,2222 0,2 1,4444 0,3 1,7778 0,2 1,33332 0,33332 

4 

Нерозподілений 
прибуток(не покритий 
збиток) за звітний 
період 

0,8756 0,2 0,7373 0,2 0,8848 0,2 1 0,4 0,89955 

0,100455 
6 Резервний капітал 0,5118 0,2 0,7291 0,3 0,8937 0,2 1 0,3 0,79983 0,20017 
7 Неоплачений капітал 1,7073 0,1 1,3415 0,4 1,1463 0,4 1 0,1 1,26585 0,26585 

9 Дивіденди на одну 
просту акцію 0,9259 0,2 0,8148 0,3 0,8519 0,4 1 0,1 0,87038 0,12962 

 
За результатами проведеної оцінки визначається загальна сума балів за 

кожним критерієм – ранг матриці. 
Отримані данні після обробки та групування керівник служби 

внутрішнього аудиту (СВА) узагальнює та знаходить середнє значення за 
кожним фактором за допомогою середньої арифметичної (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Ранжування факторів за рівнем суттєвості за думкою експертів 
Порядковий номер фактора Експерт 

1 2 3 4 6 7 9 
1 6 0 2 4 3 1 5 
2 4 0 1 6 3 2 4 
3 5 1 3 4 2 0 6 
4 6 0 1 4 3 2 4 
5 6 0 3 4 2 1 5 

Середнє r  5,4 0,2 2 4,4 2,6 1,2 4,8 
 
Надалі керівник СВА необхідно перевірити ступень узгодженості думок 

експертів. Для цього розрахуємо усі відстані pic між кінцями середнього вектора 
r  та кінцями njr  усіх інших векторів на прикладі першого експерта: 

 
22

22
2

11ic )(...)()(p nniii rrrrrr −++−+−=  
 
Отримані данні оформлюється у табл. 3. 
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Таблиця 3 
Дані для розрахунку виправленої вибіркової дисперсії 

Експерт pi ppi −  2)( ppi −
 

1 0,8944 -0,8989 0,8081 
2 2,6458 0,8524 0,7266 
3 2,2804 0,4870 0,2372 
4 1,7321 -0,0613 0,0038 
5 1,4142 -0,3791 0,1438 

Середнє ( p ) 1,7934 0,00 
Разом:

1,92 

 
На підставі табл. 4 здійснюється розрахунок вибіркової дисперсії: 
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Далі визначимо дисперсію генеральної сукупності за формулою: 
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Наступним етапом розраховуємо коефіцієнт конкордації: 

91,01 2

2

=−=
δ

iS
W . 

Знаючи коефіцієнт конкордації, обчислюємо спостережуване значення x2 
критерію Пірсона: 

48,25)1(спост =⋅−= Wmnχ   
Порівняємо знайдений Х-критерій з критичним Х-критерієм за таблицею 

Пірсона. 
В результаті проведених розрахунків визначаються відповідні значення 

ризиків та суттєвості для кожного з факторів, які впливають на показник TSR 
(повної доходності акціонерів).  

Таблиця 4 
Значення ризику та суттєвості для кожного фактору 

Порядковий 
номер 
фактору 

Фактор Суттєвість впливу 
на TSR 

Ризик зміни 
фактору 

1 Номінальна вартість однієї акції 5,4 0,30666 
2 Кількість простих акцій  0,2 0,11668 
3 Середньорічна кількість  акціонерів 2 0,33332 

4 Нерозподілений прибуток(не 
покритий збиток) за звітний період 4,4 0,100455 

6 Резервний капітал 2,6 0,20017 
7 Неоплачений капітал 1,2 0,265854 
9 Дивіденди на одну просту акцію 4,8 0,12962 
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Для розподілення факторів за квадрантами матриці співвідношення 
суттєвості та ризику необхідно визначити інтервали ризику та суттєвості за 
признаками: високий, середній, низький. 

Визначимо інтервали для суттєвості. Максимально-можливий показник 
суттєвості складає 5,4, отже крок інтервалу становитиме 8,1

3
4,5
= : 

− низький рівень суттєвості: [0; 1,8]; 
− середній рівень суттєвості: [1,81; 3,6]; 
− високий рівень суттєвості: [3,61; 5,4]. 

Визначимо інтервали для рівня ризику зміни факторів. Максимально-
можливий показник ризику становить 0,33332, отже крок інтервалу складатиме: 

11111,0
3

33332,0
= , звідси маємо наступні інтервали: 

− низький рівень ризику: [0; 0,11111]; 
− середній рівень ризику: [0,11112; 0,22222]; 
− високий рівень ризику: [0,22223; 0,33332]; 

На підставі отриманих даних маємо змогу побудувати матрицю 
співвідношення ризику та суттєвості та розподілити досліджувані фактори за 
квадрантами матриці (рис. 1) [2].  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Карта ризиків за показниками повної доходності акціонерів 
 
Розподілення факторів за квадрантами матриці дає керівнику СВА змогу 

скоригувати обсяг аудиторської вибірки, опираючись на співвідношення ризику 
зміни показника з його значимістю для формування досліджуваного фактора. 
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПЕРІОД МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В 

ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ  
 

 В Україні затверджена Стратегія модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі на 2007-2015 роки (постанова Кабінету Міністрів 
від 16.01.2007 р. № 34). Її основною метою є відповідність бухгалтерського 
обліку і звітності бюджетних установ міжнародним стандартам. 

Завданнями Стратегії є удосконалення методології та перехід на єдині 
методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності, а також створення 
уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення 
бухгалтерського обліку [3]. 

 Відповідно до цієї Стратегії, Міністерством фінансів України наказом       
№ 611  від 26.06.2013 року були прийняті наступні документи, які 
регламентують облік необоротних активів у державному секторі: 

1. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, який включає 
такі додатки: Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку бюджетних установ і Типову кореспонденцію субрахунків 
бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом 
та зобов'язаннями бюджетних установ; 

2. Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних 
установ; 

3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 
державному секторі, які вступлять у дію вже в 2015 році. 
 Щодо обліку основних засобів відбулися наступні основні зміни, а саме 

вартісний критерій для їх визнання був встановлений у розмірі понад 2500 грн. 
(без ПДВ), а для сценічно-постановчих засобів – понад 5000 грн. (без ПДВ).  

 Було відредаговано визначення понять вартості необоротних активів 
(балансової, первісної та переоціненої). Термін відновлювальної вартості зник.  

 Застосування бюджетними установами  встановлених строків корисного 
використання та річних норм зносу, які наведені в додатку до Положення з 
бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ. 

 Також, було внесено вимоги щодо обліку основних засобів за 
інвентарними номерами, а білизни, постільних речей, одягу, взуття – за 
номенклатурними номерами. Недоліком є те, що інформація про те,  як 
формувати ці номери є відсутньою. 

 Отже, облік основних засобів досить складний і відповідальний процес, 
що потребує детального вивчення і удосконалення з врахуванням специфіки 
бюджетної сфери, вимогами чинного законодавства та завданнями, що ставлять 
перед собою бюджетні установи (організації).  
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МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ ЯК ФІНАНСОВА БАЗА ФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
В сучасних умовах переходу України до нових економічних відносин 

значення податків і податкової системи в цілому важко переоцінити. Для того, 
щоб будь-яка держава могла здійснювати свої функції, вона повинна мати 
фінансову базу. Фінанси держави формуються за рахунок податкових 
надходжень, і тому, для стягнення податків необхідна ефективна податкова 
система, яка регулюється державою законодавчо і відповідно до умов 
ринкового розвитку. Місцеві бюджети відіграють значну роль у соціально-
економічному розвитку території, адже саме з них фінансуються заклади 
освіти, культури, охорони здоров'я населення, засоби масової інформації, 
видатки на упорядкування населених пунктів і т.п.  

Місцеві бюджети, сформовані відповідно до рівнів адміністративно-
територіального поділу, складають фінансову основу місцевого 
самоврядування в Україні. Дохідна частина місцевих бюджетів формується з 
трьох джерел: переданих загальнодержавних доходів, місцевих податків і 
зборів, міжбюджетних трансфертів. 

За останні роки спостерігається зміна структури бюджетних надходжень і 
суттєве їх збільшення від податків і зборів, оскільки надходження від інших 
джерел (рентна плата, доходи від приватизації державного майна, від операцій з 
капіталом) суттєво зменшились. А також, надходження збільшились в зв’язку з 
набуттям чинності з 1 січня 2011 р. Податкового кодексу України. Але поряд з 
тим, запровадження нових видів податків і зборів не дали змоги суттєво 
збільшити податкові надходження. Серед основних проблем, що зашкоджують 
зміцненню фінансової основи місцевих бюджетів можна виділити: колізії у 
формуванні суб’єктного складу платників податків і зборів, відсутність чітко 
сформованої бази оподаткування, велика кількість податкових пільг, 
відсутність чітко сформованого механізму справляння та складність 
адміністрування окремих видів податків і зборів тощо [5, c. 212]. 

Найвагомішою для місцевого бюджету є частка податкових надходжень. 
Саме від збільшення податкових надходжень залежить посилення самостійності 
органів місцевої влади. Структура доходів місцевих бюджетів свідчить про 
посилення централізації бюджетних ресурсів, що відображається через 
зростання частки міжбюджетних трансфертів. Проте найбільшу питому вагу в 
доходах бюджетів місцевого самоврядування мають надходження від 
загальнодержавних податків – податку з доходів фізичних осіб та земельного 
податку, надходження яких не пов'язане з діяльністю та з зусиллями органів 
місцевого самоврядування [6, c. 282]. 
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Чинна система місцевого оподаткування не забезпечує фінансової 
автономії та незалежності місцевого самоврядування. Для підвищення ролі 
місцевого оподаткування у формуванні фінансових ресурсів регіону доцільно: 

— розробити механізм адміністрування податку на нерухомість як одного 
із найперспективнішого у фіскальному значенні місцевих податків; 

— включити до складу місцевих податків і зборів податок з доходів 
фізичних осіб і плату за землю, які є бюджетоутворюючими в доходах місцевих 
бюджетів; 

— покращити податковий менеджмент у сфері місцевих податків і зборів, 
акцентуючи увагу на посиленні фінансового контролю.  

Важливо, щоб за рахунок власних податкових джерел місцеві органи 
влади могли фінансувати 60–80 % своїх потреб. У цьому разі їх залежність від 
рішень вищих органів влади стосовно дохідної частини місцевих бюджетів буде 
мінімальною. Вирішення комплексу проблем, що склалися на місцевому рівні, 
дасть змогу значною мірою оптимізувати бюджетні відносини в нашій країні та 
зміцнити економічну самостійність адміністративно-територіальних одиниць. А 
це, своєю чергою, призведе до зростання рівня політичної незалежності та 
фінансового забезпечення місцевого самоврядування, сприятиме розбудові 
демократичної держави [3, с.136]. 

За даними Бюджетного моніторингу у структурі доходів місцевих 
бюджетів п’ятий рік поспіль спостерігається збільшення частки податкових 
надходжень.  

Таке зростання відбулося за рахунок місцевих податків і зборів, частка 
яких збільшилася на 2,2 в. п. до 7,0 %. Основним чинником збільшення цієї 
частки є зростання надходжень єдиного податку рис.1. 

 

 
Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів за січень-червень 2009-2013 років 

 
Податкові надходження  складають 87,2  % доходів місцевих бюджетів 

(без урахування міжбюджетних трансфертів). Їх обсяг становить 42,9 млрд. 
грн., що на 5,8 % більше від минулорічного показника. 

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію 
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найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих бюджетів – 61,7 
% від загальних надходжень місцевих бюджетів. Частка податку у доходах 
загального фонду місцевих бюджетів складає 75,8  %. Надходження цього 
податку склали 30,3 млрд. грн., що на 5,9 % більше за відповідний показник 
минулого року. Річний план з надходжень податку виконано на 43,5 %, в той 
час як в попередньому році надійшло 46,9 % від фактичних річних надходжень. 

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів 
традиційно є плата за землю. З цього джерела надійшло майже 6,2 млрд. грн., 
що на 5,1 % більше за відповідний показник минулого року.  

 

 
Рис. 2. Динаміка надходжень плати за землю за січень-червень 2008-2013 років 

 
Річний план з надходжень податку виконано на 41,8 %, при цьому в 

попередньому році надійшло 47,0 % від фактичних річних надходжень. Це 
свідчить про існування ризику виконання плану за результатами року [1]. 

Забезпечення ефективного функціонування місцевих податків та зборів є 
досить важливим, оскільки вони виконують одну з найважливіших функцій – 
формування доходів місцевих бюджетів. На жаль на сьогоднішній день місцеві 
податки та збори не займають провідного місця серед джерел наповнення 
місцевого бюджету, що є досить негативним. Основна частина доходів 
місцевих бюджетів складається не із місцевих податків та зборів, а з коштів 
держави та різних міжбюджетних трансфертів. В розвинених країнах місцеві 
податки та збори займають від 30 до 70 відсотків у структурі надходжень. 
Натомість в Україні це лише декілька відсотків від суми всіх надходжень. 

 
Література 

1. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень - червень 2013 рік 
[Електронний ресурс] – Режим доступу - 
http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitor%20Quarter%202012/KV_IV_2012_Monito
ring_ukr.pdf 



 275

2. Бучакчийська Ю.А. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування/ 
Ю. А. Бучакчийська //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.-
2011.-Вип. № 4(16).- С. 157-161. 

3. Бучакчийська Ю. А. Роль місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів 
України / Ю. А. Бучакчийська // Вісник Бердянського університету менеджменту і 
бізнесу. – 2011. – Вип. № 3(15).-С.133-136.  

4. Вознюк О.Б. Податок на доходи фізичних осіб та його вплив на формування доходів 
місцевих бюджетів/О.Б. Вознюк//Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 
22.4.- С.176-180. 

5. Покатаєва О.В., Покатаєв П.С. Роль місцевих податків і зборів у формуванні дохідної 
частини місцевих бюджетів в Україні/О.В. Покатаєва, П.С. Покатаєв// Держава та 
регіони. Серія: Право та державне управління. – 2012. – Вип.№2.- С. 206-212. 

6. Ярошевич Н.Б. Шляхи збільшення доходної бази місцевих бюджетів в Україні / Н.Б. 
Ярошевич, О.Я. Липа // Збірник науково-технічних праць Національного 
лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.10.– С. 278–282. 

 
Бабич Н.М., Огніва О.О. 

студенти 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

 
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

УКРАЇНИ 
 

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та 
економічних відносин у суспільстві важлива роль відводиться податковій 
політиці держави. Система оподаткування, як інструмент державного 
регулювання економічних і соціальних процесів має відображати інтереси 
держави, підприємницьких структур та громадян. 

Для забезпечення економічного розвитку країни, добробуту населення 
необхідно створити ефективну податкову політику, яка б повною мірою 
відповідала вимогам нинішнього стану економіки, забезпечувала розвиток 
народного господарства країни і належним чином регулювала б економічні 
відносини між державою та населенням. Саме тому питання вдосконалення 
податкової політики залишається дуже актуальним [2]. 

На жаль, поки що діюча система оподаткування є не зовсім досконалою і 
не повністю відповідає вимогам часу. Сьогодні ще існують неузгодженості та 
протиріччя окремих норм податкових законів, їх нестабільність, безсистемне 
надання пільг та перекручування суті окремих видів податків. 

Сьогодні в Україні питання податкової політики належать до 
найважливіших як в економічному й соціальному, так і в політичному 
контексті. Україна, не маючи достатнього практичного досвіду й наукового 
обґрунтування формування та реалізації податкової політики, розвивалася 
експериментальним шляхом, нерідко роблячи при цьому хибні кроки [3]. 

Податкова політика України на сьогодні має ряд недоліків, а саме:  
1) значна складність та суперечливість; 
2) структура податків не є оптимальною;  
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3) однією з особливостей системи оподаткування України є великий 
перелік податкових пільг;  

4) податки в Україні виконують переважно фіскальну функцію; 
5) складна, неоднорідна та нестабільна нормативно-правова база 

оподаткування, а також неузгодженість та суперечливість окремих 
законодавчих норм;  

6) витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з 
доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння;  

7) зростання податкового «тягаря» та заплутаність податкового 
законодавства сприяє ухиленню від оподаткування та розширенню тіньового 
сектора економіки;  

8) непрозорість податкового регулювання;  
9) діяльність Міністерства Фінансів, Державної податкової служби, 

Держмитслужби щодо реалізації державної податкової політики є недостатньо 
узгодженою і ефективною внаслідок недосконалого правового регулювання їх 
взаємовідносин;  

10) корумпованість і каральний зміст податкових відносин. 
Дані недоліки призводять до значних проблем, які впливають на 

економічну ситуацію в країні, а також на благополуччя населення [2]. 
Вдосконалення податкової системи набуває особливо важливого значення 

і є важливим аспектом суспільно-економічних перетворень в Україні. 
В Україні необхідно посилити соціальну складову при реалізації 

вітчизняної податкової політики, маючи на меті зменшення нерівності в 
розподілі доходів фізичних осіб. Потрібно акцентувати увагу на зміні порядку 
оподаткування доходів малозабезпечених сімей з урахуванням такого 
показника, як сукупний сімейний дохід із наданням пільги зі сплати податків у 
разі, якщо він є меншим від прожиткового мінімуму на одну особу [1]. 

Сплата податків має носити обов'язковий характер. Громадська думка у 
країні мають бути сформовані таким чином, щоб несплата або несвоєчасна 
сплата податків були менш вигідні платникові, ніж вчасне виконання 
зобов'язань перед бюджетом. 

В умовах економічної нестабільності, приховування прибутків та 
ухилення від сплати податків удосконалення системи оподаткування в Україні 
та підвищення її ефективності повинно йти шляхом пошуку найбільш надійних 
та стабільних варіантів врегулювання відносин між платником податків та 
державою. Поряд з цим одним з пріоритетних її напрямів має стати реальне 
полегшення податкового тиску на економіку за допомогою розширення 
переліку об'єктів оподаткування [4]. 

Важливе місце у здійсненні оптимальної податкової політики згідно із 
встановленими політичними векторами України посідає принцип фіскальної 
достатності, який полягає в здійсненні податкової політики, необхідної для 
забезпечення такої величини податкових надходжень, яка оптимально бажана з 
огляду на проголошену економічну доктрину. 

В основі податкової системи повинні бути прямі податки. При 
оподаткуванні доходів фізичних осіб та прибутку юридичних осіб повинна 
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використовуватись диференціація ставок податків в залежності від виду 
діяльності та розміру отриманого доходу. 

Податкова реформа є одним із головних елементів стимулювання 
економічного зростання, заохочення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 

Зарубіжна теорія та практика значно розширяє коло впливу та 
використання податкової політики. У зарубіжних країнах , таких як США, 
Японії, Канаді, Англії переважають прямі податки. У Франції - непрямі: 
податки на споживання, акцизи, внески підприємців у фонди соціального 
страхування [3]. 

Також важливими напрямками удосконалення податкової політики 
України є:  

1.Удосконалення законодавства у сфері оподаткування, а саме  
корегування Податкового Кодексу України;  

2.Покращення системи адміністрування податків та зборів.  
3.Зміна ставок податків і зборів, а також приведення структури податків  

до оптимальної.  
4.Збільшення податкової бази із значної кількості ефективних податків.  
5.Зменшення податкових витрат [2]. 
Отже, відповідно до наявних проблем, основними завданнями податкової 

реформи в Україні має бути формування нового інституційного середовища 
оподаткування, сприятливого для реалізації принципу рівності всіх платників 
перед законом; підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок 
розширення податкової бази, тобто реалізація наступних напрямків податкової 
політики, таких як: фіскальний, економічний та соціальний, які при 
комплексному підході забезпечать стабільний соціально-економічний розвиток 
суспільства. 

Таким чином, податкова система України потребує подальшого 
удосконалення, що пояснюється наступним: забезпечення використання 
конкурентоспроможності національної економіки значною мірою визначається 
ефективністю системи оподаткування. Зараз в Україні розпочався новий етап 
реформування податкової системи, що потребує теоретичного переосмислення 
проблем оподаткування. До 2018 року податкову політику буде реформовано на 
підставі Стратегії реформування податкової системи України. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕГИОНАХ СЕВЕРА 
 

В начале 2000-х в целях обеспечения устойчивого экономического роста 
была начата реформа бюджетно-налоговых отношений в Российской 
Федерации, основные идеи которой заимствовались из концепции 
«федерализма, сохраняющего рынок». Решающими мерами были обозначены 
действия органов власти в следующих направлениях: обеспечение 
законодательно закрепленной автономии региональных и местных властей с 
четким разграничением налоговых и расходных полномочий; уточнение 
расходных обязательств субнациональных властей и наличие законодательных 
гарантий их автономного финансирования за счет достаточной собственной 
налоговой базы; передача с регионального на федеральный уровень 
дополнительных доходов и расходных обязательств с постепенной 
децентрализацией финансовых ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе; 
реформирование политики трансфертов с целью повышения ее «прозрачности» 
и стабильности и др. [1, 43]. По прошествии более десятка лет подведем 
некоторые итоги процесса реформирования на основе анализа тенденций, 
наблюдаемых в бюджетной системе северных субъектов РФ. 

Основным критерием, характеризующим финансовое состояние региона, 
является показатель бюджетной обеспеченности. В целом бюджетные доходы 
северных регионов в расчете на душу населения за последние десять лет 
возросли более чем в 6 раз. При этом возросло и число регионов Севера, в 
которых бюджетная обеспеченность не достигла среднероссийского уровня. 
Если в 2009 г. их доля составляла 55%, то в 2010 г. - 62%. Отмечаемая 
тенденция наблюдается не только среди экономически слаборазвитых северных 
субъектов РФ, но и наиболее развитых регионов (Мурманская, Иркутская 
области, Пермский и Красноярский край), в том числе и в регионах-донорах 
(Томская область и Республика Коми). 

Кроме того, наблюдается ситуация, при которой экономически развитые 
северные субъекты, являвшиеся наиболее финансово обеспеченными по итогам 
зачисления в бюджеты налоговых и неналоговых доходов, после распределения 
трансфертов становятся обладателями более низких бюджетных доходов по 
сравнению с регионами с минимальной собственной доходной базой. Так, 2010 
год стал наиболее показательным с точки зрения ухудшения положения 
финансово состоятельных северных территорий. При анализе бюджетной 
обеспеченности северных субъектов РФ регионы, обладающие высоким 
экономическим потенциалом, обеспеченным предприятиями нефтегазового 
сектора (Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская, 
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Томская и Сахалинская области, Республика Коми), а также компаниями 
металлургической отрасли (Красноярский край и Мурманская область), 
потеряли свои позиции (определялся ранг применительно к показателю доходы 
бюджета в расчете на душу населения) после распределения безвозмездных 
перечислений. Аналогичная ситуация наблюдается в регионах с 
диверсифицированной промышленностью (Пермский край (наибольшее 
понижение ранга) и Иркутская область) и в отдельных субъектах РФ со 
средним уровнем развития (Республика Карелия и Архангельская область). 

Обратная тенденция свойственна слаборазвитым и слабоосвоенным 
северным регионам РФ. Наибольший рост рангов, исчисленных для показателя 
бюджетной обеспеченности, отмечается в Республиках Алтай и Тыва, которые 
имеют слабую собственную экономическую базу и, соответственно, низкий 
уровень налоговых доходов на душу населения. Находясь на двадцать втором и 
двадцать четвертом месте по уровню налоговых доходов на душу населения, 
после распределения трансфертов регионы переместились на десятое и 
восемнадцатое место соответственно, превзойдя некоторые регионы с высоким 
уровнем развития. В ресурсных слабоосвоенных регионах Сибири и Дальнего 
Востока по результатам применения механизмов межбюджетного 
регулирования доходы на душу населения также увеличились, при этом 
изменение ранга по данному показателю у субъектов РФ было не таким 
значительным (в среднем 2-3 пункта), однако их положение улучшилось по 
сравнению с регионами, обладающими высоким налоговым потенциалом. 
Камчатский край: занимая одиннадцатую позицию по налоговым и 
неналоговым доходам, по показателю бюджетной обеспеченности стал 
занимать четвертое место. И лишь Забайкальский край постигла участь 
экономически развитых регионов - после распределения финансовой 
поддержки он ухудшил свое положение, переместившись с двадцать первого на 
двадцать четвертое место.  

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует, что система 
межбюджетного регулирования приводит к дискриминации экономически 
развитых и изначально финансово состоятельных северных территорий. Наряду 
с этим сохраняется значительные различия подушевых доходов среди северных 
субъектов РФ: вариация по уровню бюджетной обеспеченности выросла с 84% 
в 2008 году до 97% в 2009 году, несколько сократившись к 2010 году до 77%. 

Несмотря на заявленный реформой тезис о повышении налоговой 
автономии и независимости субфедеральных бюджетов, нововведения в сфере 
налогово-бюджетных отношений не меняют положения - уровень налоговых 
поступлений (региональных и местных налогов) большего числа северных 
субъектов сохраняется на низком уровне. Несколько увеличивают налоговую 
составляющую их бюджетов регулирующие налоги вышестоящего уровня. При 
этом государство целенаправленно устанавливает, так называемый, предел в 
налоговых доходах, изымая в федеральный бюджет свыше 50% налоговых 
платежей, собранных в границах северных территорий. Это свидетельствует о 
том, что экономический потенциал регионов зоны Севера практически не 
работает на бюджетную систему их территорий.  



 280

Кроме того, несовершенство действующей системы налогообложения 
приводит к тому, что налоговый потенциал северных территорий используется 
не в полную меру. Такая ситуация обусловлена пробелами законодательства, 
позволяющими выводить налоговые базы крупных предприятий за пределы 
регионов, обеспечивая перемещение налогов из одного региона в другой, а 
также существующими различиями между регионами в размерах применяемых 
ставок, льгот и соотношении облагаемых и необлагаемых налогом доходов.   

Отсутствие четкого разграничения расходных полномочий, сокращение 
налоговой составляющей в бюджетах северных субъектов РФ, снижение 
объективности в распределении федеральных трансфертов (отмечаются случаи 
распределения некоторых видов финансовой помощи в «ручном» режиме), 
нежелание региональных властей принимать и исполнять сбалансированные 
бюджеты приводят к сохранению дисбаланса бюджетных доходов и расходов 
консолидированных бюджетов в 42% северных субъектах РФ.   

Сохраняются также проблемы с долговой нагрузкой. Начиная с 2009 г. 
государственный долг вырос в среднем по всем северным субъектам РФ. 
Отношение госдолга к собственным доходам позволяет оценить возможности 
регионов справиться со своими долговыми обязательствами за счет 
собственных средств. В целом по регионам Севера данное отношение ниже, 
чем по России. Тяжелые долговые проблемы сохраняются в регионах с низким 
уровнем экономического развития: Республиках Алтай, Саха и Бурятия, 
Камчатский край и Магаданская область. Наиболее благоприятное положение 
отмечается в группе регионов со значительным экономическим потенциалом. 
Динамика показателя в данной группе имеет тенденцию к понижению, за 
исключением Республики Карелия, Красноярского края, Томской и 
Сахалинской областей. Следует заметить, что на уровне муниципальных 
образований также отмечен рост долговой нагрузки, которая в отдельных 
случаях наблюдается, когда на счетах муниципальных образований числятся 
накопленные целевые денежные средства и достигнут профицит их бюджетов.  

Проводимая бюджетно-налоговая политика во многом обусловливает 
изменения в уровне жизни населения не только в северных слаборазвитых и 
отдельных слабоосвоенных регионах Сибири и Дальнего Востока, но и в 
северных экономически развитых субъектах РФ. Так, в регионах, в которых 
показатель ВРП на душу населения выше среднероссийского уровня (Томская и 
Мурманская области, Красноярский край и Республика Коми), соотношение 
заработной платы к прожиточному минимуму не достигает среднероссийского 
показателя, а доля численности населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума значительно выше, чем в среднем по стране. 

Причинами отмечаемых тенденций можно признать не выполнение 
принципов, заявленных в ходе реформы модели российского бюджетного 
федерализма начала 2000-х годов, а также отсутствие учета северной 
специфики при разработке механизмов бюджетно-налогового регулирования.  

В этой связи в целях обеспечения устойчивого социально-
экономического развития регионов Севера и повышения уровня благосостояния 
населения возникает необходимость уточнения приоритетов 
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институциональных преобразований в сфере бюджетно-налоговых отношений с 
ориентацией на: самодостаточность финансирования территориального 
развития; создание стимулов к развитию конкуренции между регионами за 
привлечение инвестиций и расширение круга налогоплательщиков с целью 
развития собственной налоговой базы; недопущение дискриминации 
экономически развитых и изначально финансово состоятельных территорий; 
повышение перед населением ответственности субфедеральных органов власти 
за финансирование принимаемых ими решений; усиление в налоговых 
отношениях инвестиционной и инновационной составляющей. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Одним з найважливіших секторів економіки нашої країни є сільське 
господарство. Саме тому держава повинна підтримувати вітчизняне аграрне 
виробництво. Проблеми оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників пов’язані з його специфікою, так як аграрна галузь  має 
сезонний характер і вимагає особливих підходів до оподаткування. 

Для стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в 
Україні впроваджено фіксований сільськогосподарський податок – це податок, 
який справляється з одиниці земельної площі у відсотках від її нормативної 
оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів. Щоб 
скористатися цим спеціальним режимом оподаткування у підприємства частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік повинна дорівнювати або перевищувати 75 відсотків [2, с. 286]. 

Виробничий цикл у сільському господарстві триває близько року, а 
найбільше продукції реалізується в третьому і четвертому кварталах, що 
зумовлює несистематичне надходження грошових потоків у господарство. 
Тому передбачення норми щодо обчислення питомої ваги виручки від 
реалізації сільськогосподарської продукції у загальному валовому доході 
підприємства за період, менший, ніж 12 місяців, не відповідатиме природі 
фінансових потоків від операційної діяльності в галузі [3]. 

У розвинених країнах світу сільське господарство підлягає 
оподаткуванню поряд з іншими секторами економіки. Крім того, враховуються 
специфічні особливості галузі: сезонність, залежність від погодних факторів, 
перевага дрібних сімейних ферм. Майже у всіх країнах система оподаткування 
є важливим джерелом регулювання розвитку аграрного виробництва [1, с. 149]. 
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Ставки податку на землі сільськогосподарського призначення залежать 
від багатьох факторів, в першу чергу від того, чи працює земельний ринок, як 
працюють сільськогосподарські ринки, чи є рентабельними 
сільськогосподарське виробництво. В будь-якому разі, в усіх розвинених 
країнах, ставки податку на землю сільськогосподарського призначення - низькі 
(як правило не перевищують 1 % від вартості землі), оскільки високі ставки 
перешкоджають ефективному використанню землі та зростанню 
капіталовкладень в земельний фонд [1, с. 150]. 

Незважаючи на те, що в Україні прийняли Податковий кодекс, система 
оподаткування вітчизняних сільськогосподарських підприємств залишається 
недостатньо сформованою та малоефективною. Наслідком цього є 
малоефективні результати діяльності підприємств аграрного сектору і 
недостатність виконання державою фіскальних та регулюючих завдань. 

Основними кроками на шляху вдосконалення механізмів оподаткування 
підприємств агросфери повинні бути: 

- запровадження щорічної індексації бази справляння фіксованого 
сільськогосподарського податку (нормативної грошової оцінки земельних угідь 
сільськогосподарського призначення, проведеної в Україні станом на 
01.07.1995 року); 

- передбачення обов'язкового переходу платників ФСП у разі, якщо їх 
виручка від реалізації покупної продукції з початку року перевищує 25 % від 
загального валового доходу, на загальну систему оподаткування з початку 
звітного року; 

- зобов'язання платників ФСП сплачувати в обов'язковому порядку 
ресурсні платежі (земельний податок та плату за воду); 

- запровадження оподаткування операцій з реалізації підприємствами 
аграрної галузі молока і м'яса в живій вазі переробним підприємствам податком 
на додану вартість за ставкою 0 %; 

- запровадження двох спецдекларацій з податку на додану вартість для 
вітчизняних організованих аграрних формувань та передбачення при цьому 
цільового характеру використання мобілізованих ними на спецрахунках сум 
ПДВ (окремо на розвиток галузей тваринництва та рослинництва); 

- відміна чинного порядку виписування податкових накладних та 
запровадження нарахування ПДВ в первинних документах на реалізацію 
товарів, робіт та послуг; 

- розробка та запровадження прогресивної шкали ставок податку з 
доходів фізичних осіб; 

- заборона в законодавчому порядку натуральних виплат заробітної 
плати; 

- суттєве зменшення ставок екологічного податку для підприємств 
агросфери, що під час їх операційної діяльності здійснюють викиди і скиди 
забруднюючих речовин в межах їх затверджених нормативів [4, с. 331]. 

Отже, ефективне функціонування аграрного сектору економіки 
неможливе без відповідного регулювання податкових механізмів. Для України 
було б доцільно взяти за основу податкові механізми, які досить ефективно 
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функціонують у розвинутих країнах. Побудова стимулюючої вітчизняної 
моделі оподаткування має базуватися на особливостях національного аграрного 
виробництва.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 
 

Актуальность данной проблемы обоснована тем, что корпорации 
усиливают свои позиции в экономике. Вопросы, касающиеся налогообложения, 
являются крайне важным фактором в финансовом планировании любого 
субъекта хозяйствования, в том числе корпорации. Ошибки в учёте данного 
фактора могут привести к значительным потерям, убыткам и даже к 
банкротству. И, напротив,  при верном учёте фактора налогообложение субъект 
хозяйствования может оптимизировать свою деятельность. Данную проблему 
целесообразно рассматривать в различных системах налогообложения.
 Выделяют три системы организации финансов: азиатскую, американскую 
и европейскую. Прежде всего, нужно уточнить определения корпорации и 
налогообложения прибыли корпораций. 

Корпорация — юридическое лицо, которое является объединением 
физических лиц, но при этом функционирует независимо от них (то есть 
самоуправляемо). В широком смысле под корпорацией можно понимать всякое 
объединение с экономическими целями деятельности [1]. 

Корпоративный налог — налог на прибыль корпорацій (акционерных 
обществ). Может взиматься как по прогрессивной шкале налогообложения, что 
предусматривает несколько уровней прибыли и применения увеличивающихся 
(прогрессивных) ставок налога для каждого последующего уровня, так и по 
плоской, где одна и та же ставка применяется для всех уровней прибыли [2]. 
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Рассмотрим налог на прибыль корпораций в Европе. Меньше всего 
налога на прибыль платят в Молдове, Болгарии и Кипре (0%, 10%, 10% 
соответственно). Скандинавские страны имеют репутацию самых дорогих 
стран в ЕС, однако, ставка данного налога составляет 28% (Норвегия, 9 место 
рейтинга). Больше всего налога на прибыль платят корпорации Мальты (35%) 
[3].  

Одни из наиболее выгодных условий взимания налога на прибыль 
корпорации задекларированы в Германии. Корпорации этой страны по 
усреднённым данным выплачивают чуть менее 30% своей прибыли в бюджет. 
В Германии нет единой налоговой ставки на прибыль. Данный налог состоит из 
двух составляющих: корпоративный налог на прибыль с надбавкой на 
солидарность и промысловый налог. Из этих двух компонентов 
фиксированными являются только корпоративный налог на прибыль и 
надбавка на солидарность, а промысловый налог варьируется в зависимости от 
региона. В результате суммирования вышеперечисленных составляющих общая 
доля налогооблагаемой прибыли в некоторых регионах не превышает 10% [4]. 

США представляет американскую налоговую систему. В Соединённых 
Штатах все субъекты хозяйствования подают федеральный отчёт, но данный 
налог уплачивается не всеми предприятиями. Некоторые из них подают только 
информативный отчёт. В этом случае владельцы оплачивают налог с доли 
своей прибыли. Предприятия, избравшие корпоративный вариант 
налогообложения, уплачивают 15-35% с прибыли. Владельцы уплачивают 
налог с прибыли в виде отчислений с  дивидендов. Налоговое законодательство 
в США регулярно изменяется, корректируется и дополняется. Особые 
требования по отчётности предъявлены к компаниям с иностранным участием. 
Все они платят американские налоги и составляют отчётность в соответствии с 
американскими законами. США также облагает налогом деятельность своих 
резидентов за границей, но за тем засчитывает уплату налога (по формуле) за 
тот же самый доход. Резиденты США, ведущие иностранную деятельность, 
руководствуются положениями двухсторонних соглашений, где одной 
стороной является США, а другой - та страна, в которой зарегистрировано или 
(и) действует компания [5]. 

Азиатскую систему налогообложения представляет Япония. В Стране 
восходящего солнца корпоративный налог взимается с чистой прибыли и 
оплачивается как субъектами хозяйствования, так и индивидуальными 
предпринимателями. Налог дифференцирован. 33 % прибыли поступает в 
государственный бюджет, 5 % от этой суммы— в префектурный и 12 %— в 
муниципальный [6]. 

Перейдём к налогу на прибыль в Украине. Система налогообложения в 
Украине регламентируется Налоговым кодексом Украины. В нашей стране 
отсутствует корпоративный налог, вместо этого существует налог на прибыль 
(или единый налог, уплачиваемый более мелкими предприятиями). В Украине 
так же отсутствует выделение корпораций как отдельного вида экономической 
деятельности. Вместо этого используется понятие акционерных обществ, 
малых предприятий и др. 
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Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль установлен Законом 
Украины «О налогообложении прибыли предприятий». Плательщиками налога 
на прибыль по Закону являются резиденты Украины, направлением 
деятельности которых есть получение прибыли.  

Объектом обложения налогом на прибыль для резидентов, их филиалов, 
других обособленных подразделений, а также постоянных представительств, 
через которые нерезиденты осуществляют деятельность на территории 
Украины, является прибыль. Размер прибыли исчисляется путем уменьшения 
суммы валового дохода на сумму валовых расходов и амортизации. 
По общему правилу валовой доход включает любые суммы дохода, которые 
были получены плательщиком налога от всех видов деятельности независимо 
от формы их получения. Некоторые виды доходов в состав валового дохода не 
включаются, например, суммы НДС в цене товаров (работ, услуг), суммы 
прямых инвестиций в уставный капитал и ценные бумаги плательщика налогов, 
денежные суммы, полученные в качестве кредитов, займов, и др. 

Основная ставка налога на прибыль предприятий составляет 25% от 
объекта налогообложения. Тем не менее, законом предусмотрены и другие 
ставки налога. Например, ставки налога на прибыль для страховой 
деятельности составляют 0% либо 3% в зависимости от видов страхования, от 
которых был получен доход [7]. 

Каждая из рассмотренных  в статье систем имеет ряд сравнительных 
преимуществ. Преимущество немецкой системы в том, что она учитывает 
региональную дислокацию. Отсутствие сложных формул вычисления 
налогооблагаемой прибыли обеспечивает прозрачность взимания налога, а 
наличие неунифицированного  компонента налога делает систему более гибкой. 
К преимуществам американской системы можно отнести тот факт, что 
предприятия и корпорации имеют возможность самостоятельно выбирать 
систему взимания корпоративного налога. Положения двухсторонних 
соглашений делают более прозрачной международную деятельность компаний. 
К преимуществам японской системы можно отнести пополнение 
муниципальных и префектурных бюджетов непосредственно из части налога, 
который в свою очередь не является ни местным, ни общегосударственным,  
что позволяет их пополнить без ожидания перераспределения на 
государственном уровне. Преимущества украинской системы в различии ставки 
процента для разных видов деятельности и возможности выбора для мелких 
предприятий уплаты единого налога. Это значит, что учитывается вид 
деятельности и размер предприятия, что делает систему более гибкой. 

Исходя из проведённого исследования, следует отметить, что в Украине 
существует объективная необходимость  определения понятия и специфики 
корпораций на законодательном уровне. Кроме того, существует потребность 
разработать систему налогообложения корпоративной прибыли исходя из 
сравнительных преимуществ мировых систем с заимствованием 
международного опыта взимания данного налога.  
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ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Екологічне оподаткування відіграє важливу роль у формуванні і розвитку 
джерел фінансування природоохоронної діяльності, яке на сьогодні є особливо 
актуальним для України, оскільки державні витрати на потреби охорони 
навколишнього середовища в останній час  істотно скорочуються.  

Екологічні податки в рамках ОЕСР і Міжнародного енергетичного 
агентства визначено як будь-які обов'язкові односторонні платежі органам 
державного управління, база стягнення яких має відношення до екології (при 
цьому податкову базу становлять енергоносії, відходи, викиди, природні 
ресурси і т. д.) [2]. 

За показниками частка екологічних податків у загальному обсязі 
оподаткування в економічно розвинутих країнах  значно відрізняється (рис.1).  

 

 
Рис.1. Частка екологічних податків у загальному обсязі оподаткування в різних 

країнах 
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Наведені дані свідчать, що США має найнижчу частку екологічних 
податків – 3,2 %, а найвищий показник у Ірландії – 11,9 % від загального обсягу 
оподаткування. Середній рівень обсягів екологічних податків демонструють 
декілька країн: Греція і Нова Зеландія – по 6,1 % від загального обсягу 
оподаткування, Японія – 6,5 %, Фінляндія – 7,3 %, Іспанія – 7,5 % [2]. 

За сферами використання Директорат із податків і митних зборів 
Європейської комісії розподілив екологічні податки на сім груп: 

– енергетичні податки (на паливо, на електроенергію); 
– транспортні податки (податки на пройдені кілометри, акцизи під час 

купівлі авто); 
– плата за забруднення (забруднення атмосфери і викиди у водні басейни); 
– плата за розміщення відходів на звалищах та їх переробку; 
– податки на викиди речовин, що призводять до глобальних змін; 
– податок на шумовий вплив; 
– плата за використання природних ресурсів. 

Найбільш поширеними в країнах Європи є транспортні та енергетичні 
податки. Так, енергетичні податки становлять 72 % від загальної величини 
екологічних податків у ЄС, а транспортні податки – 23 % [3, с.13]. 

В незалежній Україні передумови формування системи екологічного 
оподаткування було закладено  у 1991 році, але  тільки реформа податкової 
системи та прийняття нового Податкового кодексу України 2010 року стали 
основою формування виключно екологічного законодавства, згідно з яким: 
екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, що 
справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні 
об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу 
радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, 
фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів. Як бачимо, українське 
законодавство, на відміну від міжнародних джерел, вже у визначенні 
екологічного податку перераховує всі види діяльності, які є базою екологічного 
оподаткування в Україні. 

Окрім цього, в нашій державі сплачують й такі платежі екологічного 
характеру – плата за користування надрами, збір за спеціальне використання 
води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів [1].  

Узагальнивши  зарубіжний досвід та розглянувши  вітчизняну систему 
екологічного оподаткування, підтримуємо думку науковців щодо доцільності 
здійснення таких заходів по її удосконаленню: 

– на законодавчому рівні змінити джерело сплати екологічного податку, 
наприклад, з прибутку підприємства; 

– визначити ліміти викидів шкідливих речовин та підвищити ставки  
оподаткування понадлімітних обсягів викидів; 

– встановити систему податкових пільг для підприємств, діяльність яких 
спрямована на збереження та відновлення навколишнього середовища;  

– ввести облік сплачених екологічних податків підприємств з метою 
повернення частки коштів на здійснення заходів з екологізації їх 
діяльності;  



 288

– ввести оподаткування упаковки та продукції, що містить екологічно 
шкідливі речовини [4, с.120]. 
Таким чином, світовий досвід екологічного оподаткування може стати 

для України не тільки механізмом нейтралізації шкідливого впливу діяльності 
суб'єктів економіки на навколишнє природне середовище, а й дієвим 
інструментом наповнення бюджету, реструктуризації економіки та 
стимулювання інноваційного розвитку вітчизняного екологічного 
оподаткування. 
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Податок на прибуток підприємств є одним із головних 
загальнодержавних податків, які наповнюють дохідну частину державного 
бюджету України. Сучасний стан економіки нашої держави вимагає 
загострення уваги на проблемах оподаткування, в числі яких є формування 
розумного підходу до вирішення проблем податкового навантаження на 
суб'єктів господарювання. Тому виникає необхідність виваженого підходу до 
визначення переваг та недоліків прибуткового оподаткування підприємств, що 
дасть широкі можливості для стимулювання і розвитку підприємництва. 

Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, який сплачується 
підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), 
основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, 
інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із 
прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій [2]. 

Реформування податкової системи в Україні відбулося з урахуванням 
внутрішніх та зовнішніх факторів. Серед внутрішніх факторів слід зазначити 
такі як: тонізація економіки, надмірне податкове навантаження, непрозорі 
схеми адміністрування податків та зборів тощо [3, с.94]. 

Розглянемо позитивні і негативні сторони податку на прибуток. 
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До позитивних сторін можна віднести такі: 
– податок є платою за користування певними суспільними послугами та 

інфраструктурою на тих територіях, де підприємства здійснюють свою 
діяльність; 

– податок справляється з прибутків, які в іншому випадку не підлягали б 
оподаткуванню; 

– значна частка надходжень до бюджету забезпечується даним податком. 
[1, с. 117] 

Недоліками цього податку є: 
– податок може бути перекладений прямо на ціни або зворотним чином 

на працівників, що більше впливає на малозабезпечених, тобто обидва види 
перекладання є регресивними; 

– податок є нейтральним, бо важко визначити поняття «оподатковуваний 
прибуток», тобто визначення прибутку відповідно до бухгалтерського обліку і 
перетворення його в базу оподаткування дуже складна операція; 

– податок менш захищений від ухилення від оподаткування внаслідок 
приховування прибутку (доходу). [1, с. 72] 

До головної переваги прибуткового оподатковування можна віднести 
пряму залежність розміру податків від розміру отриманого прибутку (доходу). 
Так, розмір ставки податку на прибуток необхідно встановлювати на такому 
рівні, щоб прибуткове оподатковування не перешкоджало би виробництву і не 
гальмувало його розвиток. Інакше податок на прибуток буде втрачати роль 
регулюючого інструмента [5, с. 117-118]. 

В останні роки ефективність механізму адміністрування податку на 
прибуток різко знизилася. Для платників ключовою проблемою стали надмірні 
затрати на ведення обліку та підготовку звітності. За даними Світового банку та 
МФК, вони становлять 280 людино-годин, що в кілька разів більше, ніж у 
країнах ЄС. 

Оскільки Україна прагне до інтеграції в Європейський Союз, то 
зменшення ставки податку на прибуток в Україні стає необхідним з огляду 
пристосування до загальних вимог ЄС. Згідно п. 2 ст. 51 Угоди про партнерство 
і співпрацю між Україною та Європейським Співтовариством та їх державами-
членами від 14.06.1994 р. Україна зобов'язана наблизити вітчизняне 
законодавство у сфері непрямого оподаткування та податку на прибуток 
підприємств до норм і стандартів законодавства Європейського 
Співтовариства. Окрім того, Україна уклала міжнародні договори про 
уникнення подвійного оподаткування з країнами, які є найбільшими 
економічними партнерами України. Саме ці зовнішні фактори визначили ряд 
змін у системі оподаткування, які направлені на наближення вітчизняного 
законодавства до норм права Європейського Співтовариства [6]. Отже, 
необхідно знизити ставку оподаткування прибутків підприємств в Україні до 
рівня країн членів Європейського Союзу – 20%, що саме зараз ми і 
спостерігаємо. Адже ставка податку нині складає 19% [2]. 

Важливою проблемою є те, що встановлена на законодавчому рівні 
номінальна ставка податку не відображає реальності – так званої "ефективної" 
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ставки податку, яка є значно вищою [4, с. 63]. Для виходу з такої ситуації 
необхідно використовувати систему податкових пільг. Але, однією з головних 
проблем у вітчизняній податковій практиці залишається здійснення контролю 
за цільовим спрямуванням пільг і недопущенням їх використання у схемах 
мінімізації сплати податків.  При розгляді питання щодо надання податкових 
пільг доцільним є застосовувати принцип податкового стимулювання 
потенційно ефективних інвестиційних проектів, а не просто надання 
платниками податків права на користування податковими пільгами при 
здійсненні певних господарських операцій або діяльності у певних секторах 
національної економіки [5, с. 120]. 

Таким чином, враховуючи, що податкове навантаження в Україні одне з 
найвищих, зменшення ставки є нагальним кроком і, як наслідок, забезпечить 
збільшення рівня добровільної сплати податку на прибуток. Крім того, 
оподаткування прибутку, використаного на фінансування інвестиційних 
проектів слід проводити за пільговою ставкою, що дасть змогу зменшити 
податкове навантаження на підприємства та покращити інвестиційний клімат в 
країні. 

Література 
1. Бабіч В.В. Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об’єкта 

оподаткування / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України. – 2010. - № 9. - С. 
71-76. 

2. Борошок М.С. Механізм оподаткування прибутку підприємств. Режим доступу: 
http://libfor.com/index.php?newsid=355  

3. Колупаєва І.В. Особливості диверсифікації ставки податку на прибуток згідно 
Податкового кодексу України / І.В. Колупаєва // Економічний вісник Донбасу. — 
2011. — № 3. — С. 94-97. 

4. Матіщак Ю.І. Механізм оподаткування податком на прибуток та шляхи його 
удосконалення// Збірник студентських наукових праць. – 2012. - №1. - С. 59-67. 

5. Чухрій О.М. Податок на прибуток підприємств в умовах реформування системи 
оподаткування// Збірник студентських наукових праць. – 2013. - №2. - С. 116-121. 

6. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття 
Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) / Ф. 
О. Ярошенко // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 3-21. 

 
Краснопольська С.П., Чопенко О.І. 

студенти 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

 
РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ ДОХІДНОЇ 

ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки надається вирішальне значення 
місцевим податкам та зборам. Вони є складовою частиною податкової системи 
держави і покликані відповідати інтересам органів місцевого самоврядування, 
оскільки оцінюються як самостійне джерело доходів місцевих бюджетів. 

Забезпечення ефективного функціонування місцевих податків та зборів є 
досить важливим, оскільки вони виконують одну з найважливіших функцій – 
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формування доходів місцевих бюджетів. На жаль на сьогоднішній день місцеві 
податки та збори не займають провідного місця серед джерел наповнення 
місцевого бюджету, що є досить негативним. Основна частина доходів 
місцевих бюджетів складається не із місцевих податків та зборів, а з коштів 
держави та різних міжбюджетних трансфертів[4].  

Аналізуючи наповнення місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків 
і зборів, можна сказати, що вони не відіграють значної ролі у формуванні 
дохідної частини, і становлять всього декілька відсотків, тоді як в розвинутих 
країнах Заходу ця сума складає десь 30-70 %. Від місцевих податків і зборів до 
місцевих бюджетів у 2012 році отримано 5,5 млрд. грн., що майже у 2,2 рази 
більше аналогічного показника попереднього року (рис. 1). Їх частка у 
структурі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 5,4 % (рис. 2) [1]. 
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Рис. 1. Надходження місцевих податків і зборів до дохідної частини місцевих 

бюджетів України [3] 
 
Щодо показників 2013 року, то до місцевих бюджетів від місцевих 

податків і зборів за січень – червень 2013 року надійшло 3,5 млрд. грн., що 
більш ніж у 1,5 рази перевищує аналогічний показник 2012 року. Їх частка у 
структурі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 7,0 %, а у структурі 
доходів загального фонду місцевих бюджетів – 8,6 %, тобто частка місцевих 
податків і зборів у структурі дохідної частині місцевих бюджетів збільшується, 
однак не досягає рівня розвинутих країн Заходу [2]. 

Для досягнення позитивних результатів стосовно місцевих надходжень 
потрібно змінити ставлення до місцевих податків і зборів, а саме: 

– суттєво розширити перелік місцевих зборів, 
– запровадити нові місцеві податки, непередбачені наявною системою 

оподаткування, зокрема податку на нерухомість, 
– запровадити самооподаткування населення, 
– розширити право місцевої влади у сфері місцевого оподаткування, які 

повинні встановлювати місцеві податки та збори, а також їхні ставки, і 
надавати пільги згідно з переліком і в межах граничних розмірів, визначених 
законодавством України, 

– ввести порядок, згідно з яким надходження від місцевих податків і 
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зборів не повинні враховуватися при обґрунтуванні розмірів відрахувань від 
регулюючих доходів. 
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Рис 2. Частка місцевих податків і зборів у дохідній частині місцевих бюджетів 

України [3] 
 
Отже, за правильного механізму функціонування місцевих податків та 

зборів, вони можуть стати досить значним джерелом наповнення місцевого 
бюджету. Особливу увагу слід звернути на посилення ролі місцевих податків. 
Місцеві податки та збори повинні стати основою самостійності місцевих 
бюджетів. 
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СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Значні обсяги використання та забруднення природних ресурсів 
обумовили необхідність впровадження та реалізації системи платного 
природокористування. 
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Підприємства багатьох галузей економіки України створюють високий 
ступінь ризику виникнення надзвичайних ситуацій і аварій, які можуть 
призвести до тяжких соціальних та економічних наслідків. Найбільш 
ефективним у стримуванні негативних тенденцій екологічної безпеки 
виробництва є застосування таких фінансових інструментів, як екологічні збори 
і платежі. 

Україна однією з перших в світі почала реалізовувати концепцію 
платного природокористування на законодавчому рівні. 

Основними тенденціями екологічного оподаткування в Україні мають 
стати такі, які здатні переорієнтувати дію фіскальних інструментів з 
обслуговування процесу «відкуплення» підприємств-забруднювачів 
навколишнього середовища шляхом перерозподілу досягнутої ними економії, 
отриманої за рахунок зниження або відсутності витрат на підвищення 
екологобезпечності виробництва, на «зароблення» стимулів у вигляді певної 
вигоди промисловим виробництвом, яке здатне випускати екологічно чисту 
продукцію, що відповідає міжнародним екологічним стандартам і не спричиняє 
негативного тиску на навколишнє середовище і здоров’я персоналу. Такими 
напрямками є: 

а) подальше посилення стимулювальної функції екологічних зборів і 
платежів й орієнтації на досягнення оптимального співвідношення у витрачанні 
цільових фінансових ресурсів між загальнодержавними екологічними 
програмами превентивного і відновлювального характеру та їх 
децентралізованим використанням у реальному секторі економіки; 

б) поєднання стимулювального характеру екологічних зборів та платежів 
з іншими фінансовими методами забезпечення заходів з підвищення 
екологічної безпеки виробництва, такими як: податкові пільги, надання 
екологічних позик, екологічне страхування, застосування штрафних санкцій за 
порушення чинного екологічного законодавства. 

Вітчизняна практика податкового стимулювання підприємств та 
екологічного стимулювання зокрема не набуває належного розвитку, хоча й 
продекларованого чинним законодавством [3, с. 16]. 

Введення платного природокористування викликало розв’язання 
широкого кола питань. Зокрема, створення економічних умов для прискореного 
розвитку ринкових відносин та приведення системи природокористування в 
Україні у відповідність з практикою розвинених країн і міжнародними 
стандартами; стимулювання комплексного, раціонального, використання 
природних ресурсів і створення відповідних передумов; забезпечення сталого і 
достатнього фінансування робіт по охороні та відтворенню природно-
ресурсного потенціалу; вирівнювання умов господарювання при використанні 
природних ресурсів різних якості та доступності; розширення інвестиційних 
можливостей . 

Великий внесок у дослідження екологічного оподаткування в Україні 
належить головному науковому співробітнику Державної установи «Інститут 
економіки та прогнозування» НАН України Веклич О.О. [2,с. 250]. 
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Практика справляння вітчизняних екологічних податків засвідчує 
наявність численних недоліків, неефективності щодо розв’язання проблем 
навколишнього середовища, не створення реальних стимулів у економічних 
агентів до екологоконструктивних, енергозберігаючих дій. 

Завданням сучасного законодавства є створення таких правових рамок 
економічної свободи, в яких ефективність діяльності суб’єктів господарювання 
безпосередньо залежатиме від ступені її екологічності. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В условиях рыночных отношений налоговая система является одним из 
важнейших элементов финансово-кредитного механизма государственного 
регулирования экономики. От того, насколько правильно построена система 
налогообложения, зависит эффективное функционирование экономической 
системы Украины.  

На сегодняшний день налоговая система Украины является главным 
предметом дискуссий о путях и методах реформирования, равно как и острой 
критики. На данный момент в научной литературе достаточно полно описан 
опыт налогообложения в западных странах, накопленный годами. Но в связи с 
тем, что налоговая система Украины создается практически заново, сегодня 
мало монографий отечественных авторов по налогообложению, в которых 
описаны особенности налоговой системы, отвечающей украинским реалиям.  

В ходе реализации положений налогового законодательства возникает 
множество проблем, касающихся взаимоотношений налогоплательщиков и 
государства, ответственности юридических и физических лиц за выполнение 
налогового законодательства, прав и обязанностей налоговых органов.  
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Вопросы расчетов по налогу на доходы физических лиц в своих работах 
рассматривали Новиков С., Наумов С., Питык Л., Задорожный З., Гугул Г., 
Лещишин Л.  

Целью данной статьи является разработка рекомендаций по устранению 
практики нелегальной выплаты доходов физическим лицам. 

Налог на доходы физических лиц представляет собой обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с физических лиц в форме 
отчуждения денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства. 

В Украине налог на доходы физических лиц оплачивают не сами 
работники, а налоговые агенты. Налоговый агент - работодатель, который 
исчисляет сумму налога, которую должен оплатить работник, и перечисляет её 
в соответствующий бюджет.[1] 

 Согласно нормам cт.176 Налогового кодекса Украины налоговые агенты 
обязаны представлять ежеквартально налоговый расчёт сумм дохода, 
начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм 
удержанного с них налога. Налоговый расчёт представляется отдельно за 
каждый квартал в течение 40 календарных дней, следующих за последним 
календарным днём отчётного квартала. [2] 

В связи с достаточно высокой налоговой нагрузкой по данным экспертов, 
почти пять миллионов украинцев работает без официального оформления 
трудовых отношений и получают зарплату в конвертах. Это ставит Украину 
на одно из первых мест в мире по объемам теневой экономики. 

Инициаторы борьбы с зарплатами "в конвертах" поясняют срочную 
необходимость подобных изменений тем, что из-за неуплаты налогов и взносов 
с теневых доходов страна теряет миллиарды гривен, которые должны были бы 
попасть в госбюджет, пенсионный и другие страховые фонды, а работники 
остаются без должной социальной защиты и в будущем - без достойного 
пенсионного обеспечения. По оценкам экспертов различных институций, в 
Украине по различным теневым схемам работникам выплачивается 40-50% 
зарплат, что составляет около 145 млрд. грн. Существует проблема 
уравнивания официальных зарплат сотрудников различной квалификации - 
зачастую как работники простейших профессий, так и руководители имеют 
оклады на уровне минимальной заработной платы. С большим количеством 
работников, зачастую, работодатели вообще не заключают никаких трудовых 
соглашений с целью минимизации затрат и роста прибыли. 

 «Антиконвертная» реформа предусматривает появление нового понятия 
– «гарантированная заработная плата». Ее размеры будут устанавливаться 
Кабинетом Министров Украины по восьми категориям работников, в 
зависимости от сложности работ и квалификации рабочих, и будут 
пересматриваться ежегодно, в зависимости от роста минимальной заработной 
платы. Этот размер зарплаты будет обязательным для выплаты работникам 
предприятий любой формы собственности. 

Также, судя из законопроектов, соблюдение трудового законодательства 
станут проверять не менее сурово, чем уплату налогов. Право проверять 
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получат региональные органы Министерства доходов и сборов Украины, 
органы финансовой инспекции Украины, Пенсионный фонд. Особые права 
контроля определены и для Госинспекции по охране труда.  

Усиление контролирующих мероприятий дополнит и существенное 
увеличение штрафных санкций за нарушение законодательства по труду (так, 
например, за не оформление трудовых договоров за каждого работника будут 
наказывать штрафом в 34 тыс. грн. - вместо нынешних 1700 грн.). Более того, 
устанавливается ответственность и для тех работников, которые получают 
зарплату в «конвертах»: теперь, в случае доказанного факта в суде, придется 
заплатить штраф до 20 необлагаемых налогом минимумов - вместо 340 грн. 

Таким образом, нами видятся следующие пути устранения 
существующей практики нелегальной выплаты заработной платы: 

− увеличение штрафных санкций за нарушение законодательства по труду; 
− усиление взаимодействия органов прокуратуры, милиции, налоговых 

органов и органов местного самоуправления; 
− создание личного пенсионного счёта; 
− контроль за легальным оформлением работников; 
− поэтапное увеличение минимальной зарплаты. 
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СУЧАСНИЙ СТАН КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Ринкові умови не відміняють необхідності систематичного контролю 
фінансово-господарської діяльності (економічного контролю) підприємств 
організацій, установ усіх форм власності, вжиття заходів із попередження й 
ліквідації правопорушень. Контроль об'єктивно властивий і ринковій економіці, 
він використовується всіма розвинутими країнами в залежності від 
економічних і політичних завдань. 

На сьогодні в Україні відбувається прийняття нових законодавчих актів, 
приведення у відповідність нормативної бази з економічних питань, у 
податковій сфері, у бухгалтерському обліку і відповідно у сфері контролю. У 
зв’язку з останніми змінами законодавства виникають і зміни у різних 
категоріях та визначеннях. Так на сьогодні в економічній літературі з 
контролю, наводиться класифікація зовнішнього контролю за його формами, 
яка є некоректною у світі останніх змін, тому визначене питання вимагає 
уточнення і приведення його у відповідність з діючими нормативними актами. 

Вивчення вітчизняної і зарубіжної літератури з контролю підтверджує 
неоднозначність поглядів різних економістів щодо форм контролю та його 
класифікації. Дане питання розкривається у багатьох підручниках, 
монографіях, статтях у періодичних виданнях такими авторами як Білуха М.Т., 
Зубілевіч С.Я., Усач Б.Ф., Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Бутинець Ф.Ф. Але 
теоретичне обґрунтування сучасних форм контролю в них відсутнє або 
висвітлюється непослідовно, використовуючи різні критерії. У ряді джерел 
методи контролю визнають за його форми.  

Метою дослідження є уточнення класифікації  зовнішнього контролю за 
його формами відповідно до прийнятих на сьогодні в Україні нормативних 
актів з питань економічного контролю. 

Класифікація контролю необхідна для: наукової розробки основ теорії 
економічного контролю, подальшої розробки методики і удосконалення 
практики контролю, покращання підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 
підвищення ефективності та якості всієї контрольно-ревізійної роботи. 

Залежно від підпорядкованості об'єкта й суб'єкта контролю економічний 
контроль можна розділити на два види: внутрішній і зовнішній контроль. 
Формами зовнішнього економічного контролю, який здійснюється органами 
державного, громадського й незалежного контролю, є інспектування (у формі 
ревізії), перевірка, аудит і судово-економічна експертиза. 

Між ними багато спільного: досліджують один предмет - фінансово-
господарську діяльність підприємств і організацій; користуються загальними 
методичними прийомами і процедурами економічного контролю; виявляють 
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негативні явища в практиці господарювання з метою їх ліквідації і 
недопустимості в подальшому; використовують однакові джерела інформації 
(первинну облікову документацію, регістри бухгалтерського обліку і звітність); 
використовують ті самі законодавчі і нормативні акти з питань економічного 
контролю. 

Разом з тим між інспектуванням, перевіркою, аудитом і судово-
економічною експертизою маються істотні розходження, що обумовлені їх 
юридичною природою, метою і поставленими завданнями. 

Інспектування (у формі ревізії) проводиться державними фінансовими 
інспекціями та відомчими контролюючими органами для виявлення недоліків в 
області фінансово-господарської діяльності. Відповідно до Закону України 
«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», 
інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці певного 
комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об'єкта 
контролю і проводиться у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення 
фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні 
посадових і матеріально відповідальних осіб [1]. 

Результати інспектування оформляються актом, який складається 
посадовими особами контролюючого органу, що проводили ревізію, фіксує 
факт її проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх 
наявності) та висновки щодо них є невід'ємною частиною акта. 

Він має юридичну чинність джерела доказу в слідчій і юридичній 
практиці. Висновки інспектування обов'язкові для виконання суб’єктом, що 
перевіряється. За результатами інспектування може виникати матеріальна і 
юридична відповідальність посадових осіб.  

Перевірка, це форма контролю, яка становить систему обов’язкових 
контрольних дій, пов’язаних з проведенням документального обстеження окремих 
ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи або 
організації, з метою виявлення незаконних мобілізації, розподілу або 
використання фінансових ресурсів. Результати перевірки оформляються 
довідкою або доповідною запискою, яка має інформаційний характер. За 
результатами перевірки, як правило, матеріальна і юридична відповідальність 
не виникає. Винятком є перевірки підрозділами податкових інспекцій ГУ 
Міністерства доходів і зборів України, коли може виникати матеріальна і 
юридична відповідальність посадових осіб.  

Статтею 75 Податкового кодексу перевірки розподілено за способом 
організації - на планові та позапланові, місцем проведення - на виїзні та 
невиїзні, а також способом проведення – на камеральні, документальні 
та фактичні. Згідно зі ст.86 Податкового кодексу результати документальних 
перевірок оформляються у формі акта (у разі встановлення під час перевірки 
порушень) або довідки (якщо порушень не встановлено) [2]. 

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу», одним з видів 
судових експертиз є економічна: бухгалтерського та податкового обліку; 
фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій [3].  
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Судово-економічні експертизи є засобом використання спеціальних знань 
у сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю і способом 
доведення або спростування у процесі дослідження окремих виявлених 
результатів ретроспективного контролю діяльності підприємств. Їх 
використовують при розслідуванні та розгляді кримінальних і цивільних справ 
для документального правового обґрунтування позовних вимог, які подаються 
до слідчих або судових органів. Результатом експертизи є висновок експерта, 
що є джерелом доказів. 

Закон України «Про аудиторську діяльність» визначає аудит як форму 
незалежного контролю, при якому досліджуються тільки ті питання, які 
оговорені в договорі із замовником [4]. Аудит не завжди є добровільним, в 
передбачених законодавством випадках він є обов’язковим.  

Результатом аудита є аудиторський висновок, у якому надається 
інформація про вірогідність звітності або іншої інформації, її повноту й 
відповідність чинному законодавству. Висновки аудитора використовується 
замовником для усунення виявлених недоліків і вдосконалення системи обліку 
й контролю на підприємстві. Для зовнішніх користувачів висновок незалежного 
аудитора є однією із гарантій достовірності та об'єктивності інформації, 
перевіреної під час здійснення аудиту. Аудиторські послуги у вигляді 
консультацій можуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та 
інших офіційних документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз 
оформляються експертним висновком або актом. 

Разом з тим відповідно до Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні» державний 
фінансовий контроль реалізується також і через проведення державного 
фінансового аудиту [1]. Він здійснюється щодо суб'єктів господарювання 
державного сектора економіки, а також інших суб’єктів господарювання, що 
отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або 
використовують державне чи комунальне майно, з метою оцінки ефективності 
та законності управління майном, досягнення ними визначених цілей і завдань. 

Як висновок, розглянуті форми зовнішнього економічного контролю, 
узагальнимо на рис. 1. 

Форми зовнішнього економічного контролю 
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Рис. 1. Класифікація форм зовнішнього контролю 
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За останній час замість КРУ з’явилася Держфінінспекція і державний 
фінансовий аудит, судово-бухгалтерська експертиза стала економічною, а 
підрозділами податкових інспекцій ГУ Міністерства доходів і зборів України 
здійснюються податкові перевірки замість податкового аудиту та інше. Всі 
перелічені зміни не змогли не вплинути і на класифікацію форм контролю. 

Таким чином слід зазначити, що загальноприйнятої класифікації форм 
економічного контролю не існує. Відмінності в класифікації є результатом слабкої 
теоретичної бази в результаті чого не забезпечується єдиний підхід. Різноманіття у 
класифікації контролю дезорієнтує практичних працівників і стримує активне 
використання досягнень науки контролю на практиці. Тому проблема класифікації 
форм контролю вимагає вирішення. Усі класифікаційні ознаки форм контролю 
повинні бути наукового обґрунтовані, що дасть вичерпну характеристику тим 
формам, якими здійснюється реальний контроль на практиці і дозволить чітко 
визначити контрольні функції різних контролюючих органів, їх взаємний 
зв’язок при здійсненні контрольно-ревізійної роботи з метою її координації та 
усунення дублювання. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Важлива роль прибутку, як економічної категорії, визначається тим, що 
він характеризує основну мету підприємницької діяльності виробничого 
підприємства, підсумовує його головний економічний результат. Прибуток є 
основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного 
забезпечення його матеріальної бази, оновлення та вдосконалення продукції і 
всіх форм інвестування. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність 
підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або 
принаймні стабілізувати її на певному рівні. Прибуток є якісним показником, 
тому що в його розмірі відображається зміна обсягів доходів підприємства, 
рівня використання ресурсів та  величини витрат [1]. 

В умовах ринкової економіки виробнича діяльність підприємства 
підпорядковується потребам споживача. Це означає, що без вивчення попиту 
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ринку, запитів та потреб населення, забезпечення високої якості продукції 
підприємство не може успішно функціонувати та бути конкурентоспроможним 
на ринку.  Посилення пріоритету інтересів споживача та розвиток ринкових 
важелів в системі економічних відносин об’єктивно зумовлює прямий зв’язок 
доходів підприємства з кінцевими результатами його діяльності. Для 
одержання високих результатів, потрібні сприятливі зовнішні умови і 
можливість прояву ініціативи, підприємництва, маневру ресурсами, тобто 
можливість самостійності рішень у різних формах і різними методами. 

Для досліджуваного підприємства, основний вид діяльності якого – 
торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського 
харчування щодо реалізації безалкогольних напоїв, виявлено наступні резерви 
підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку. Для 
покращення результатів діяльності підприємства та сприяння реалізації 
виявлених резервів рекомендовано застосувати  наступні заходи: 

− розглянути і усунути причини виникнення перевитрат фінансових 
ресурсів на операційні витрати; 

− удосконалити рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих  
рекламних  заходів; 

− здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і  
транспортування товарної продукції; 

− розробити бізнес-план випуску нової  продукції. 
На ринку питної води підприємство працює вже сімнадцять років і є 

одним з шести підприємств на території України, що здійснює виробництво 
лікувально-столової води у сифонах. За проведеним аналізом динаміки 
основних техніко-економічних показників діяльності за останні 3 роки, можна 
зробити висновок, що дохід підприємства на 99,4 % формується за рахунок 
надходжень від реалізації продукції власного виробництва. Для збільшення 
прибутку підприємства потрібно збільшити обсяги доходу, тобто збільшити 
обсяги продукції, яка виробляється на підприємстві. Стратегія інтенсивного 
росту передбачає досягнення маркетингових цілей завдяки інтенсифікації 
наявних ресурсів. Підприємство обладнане сучасним устаткуванням та 
технічним оснащенням від провідних зарубіжних фірм. Це дає змогу на 
даному етапі роботи підприємства додати у виробництво новий асортимент 
продукції. З цією метою на підприємстві розроблено бізнес-план впровадження 
нового продукту - очищеної негазованої питної води, з додаванням 
концентрату йоду, яка отримана з використанням новітніх технологій в 
очищенні і підготовці води, і розлитої у ПЕТ-пляшки: 6 літрів і 10 літрів.  

В наш час виробництво питної води є прибутковим на споживчому  ринку 
товарів та послуг. З кожним роком усе більше людей приділяють увагу якості 
питної води. Якщо говорити безпосередньо про Київську область, то стан 
водопроводу далекий від ідеалу. Все частіше люди стали використовувати 
очисні фільтри у себе вдома, використовувати воду з бюветів або купувати 
очищену воду у магазинах. Та треба зазначити, що  домашні фільтруючі 
пристрої проводять очищення води тільки по окремих елементах. Джерелом 
води для них є вода з-під крану. Вода з бюветів проходить контроль якості, але 
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у більшості випадків тільки на початку експлуатації. Система фільтрів потребує 
своєчасної заміни, інакше якість води швидко знижується. Є ще один значний 
мінус води з бювету, а саме термін придатності. Мало хто знає, що така вода 
придатна до вживання лише добу, і тара яка використовується має бути чистою 
і сухою. Вода, яку можна придбати в магазині, створюється у промислових 
умовах, під чітким та суворим наглядом контролю якості.   

Ще однією відмінністю і особливістю продукції підприємства є 
використання концентрату йоду при розливі води. Зазначимо, що даний 
продукт не є лікувальним. До лікувальних відносять тільки ті мінеральні води, 
в яких зміст хімічних компонентів і фізичні властивості відповідають 
прийнятим нормам, розробленим на основі досвіду лікувального застосування 
мінеральних вод і спеціальних досліджень.  У воді «Йодіс-цілюща» 
передбачається концентрація 20-50 мкг/дм3. Саме така доза добавок дозволена, 
яка не вимагає додаткових довідок та сертифікатів. Будучи найважливішим 
для забезпечення нормальної життєдіяльності продуктом, вода стає на ринку 
все більш цінним і корисним товаром. Виробництво негазованої питної води 
зростає с кожним роком.  І хоча с такими же темпами зростає кількість нових 
брендів, що є потенційними конкурентами, усе ж кількість людей, які надають 
перевагу високоякісній негазованій воді на відміну від звичайної водопровідної 
води,  зростає швидшими темпами. 

План заходів щодо реалізації бізнес-проекту в умовах досліджуваного 
підприємства наступний. Отримання фінансової інвестиції (планується 
залучення коштів іноземних інвесторів). Модернізація виробничих 
потужностей – ремонтні та установчі роботи. Закупівля та модернізація 
необхідного для організації виробничого процесу обладнання та устаткування. 
Залучення додаткової робочої сили. Укладання договорів на поставку сировини 
та витратних матеріалів та їх закупівля. Отримання відповідних дозволів та 
ліцензій для ведення нової продукції. Проведення рекламної кампанії. Для 
початку виробничої діяльності підприємству необхідна певна сума коштів. 
Придбання виробничого обладнання та устаткування – 15000 грн. Монтаж 
опалювального і вентиляційного устаткування, проведення електроенергії, 
телефонних ліній, облаштування території – 30000 грн. Проведення рекламної 
кампанії за рахунок іноземної інвестиції – 20000 грн. Придбання сировини та 
матеріалів на період роботи підприємства на перші чотири місяці – 574890,4 
грн. Затрати по оплаті праці та нарахування на заробітну плату – 29508,71 грн. 
Зважаючи на специфіку ринку, а саме на залежність від сезону,  до суми 
необхідної інвестиції включаємо загальні витрати на перші чотири місяці.  
Загальна сума необхідних інвестицій складає 901569,98 грн. Термін окупності 
інвестиції складає 8 місяців, що свідчить про доцільність запропонованих змін. 

Проблема управління прибутком підприємства набуває все більшого 
значення, оскільки саме в прибутку концентрується ефект усієї господарської 
діяльності промислового підприємства.   В сучасних умовах господарювання 
прибуток є основним власним фінансовим джерелом інтенсивного та 
інноваційного розвитку підприємства, реконструкції виробництва, модернізації 
його матеріально-технічної бази, підвищення соціальних стандартів. Висока 
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роль прибутку у розвитку підприємства і забезпечення інтересів його власників 
та персоналу визначають необхідність розробки ефективної політики 
управління прибутком, аналізу та виявлення шляхів його максимізації. 
Політика управління прибутком представляє собою процес розробки і 
прийняття управлінських рішень по всіх основних аспектах його формування, 
розподілу та використання на підприємстві.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ  КАДРОВІЙ  БЕЗПЕЦІ  ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах переходу до економіки знань головна роль у забезпеченні 
економічної безпеки підприємства належить його персоналу. Кадровий 
потенціал або ресурс –  це основний ресурс підприємства в ринкових умовах. 
Тільки персонал може приносити прибуток, але одночасно персонал є 
джерелом усіх внутрішніх загроз економічної безпеки, і, в остаточному 
підсумку, запорука успіху будь-яких управлінських інновацій –  це лояльність і 
вмотивованість персоналу підприємства. Не випадково, основним фактором 
економічної безпеки  підприємства є висококваліфіковані кадри. Професійна 
команда здатна реорганізувати збиткове підприємство й вивести його в лідери, 
і, навпаки, безграмотне управління, халатне виконання обов'язків, відсутність 
трудової  

За даними статистичних досліджень близько 51% випадків економічних 
злочинів здійснюють співробітники компаній, а ефективна організація  
роботи щодо забезпечення кадрової безпеки може майже на 60% знизити  
прямі та передбачити непрямі збитки фірми, пов’язані з людським  
фактором. Тому процес забезпечення кадрової безпеки – один із важливих  
аспектів організації безпеки підприємств, оскільки є необхідним при ліквідації 
соціальних та економічних загроз в їх виробничо-комерційній діяльності.  

Теорія економічної безпеки підприємства отримала широке висвітлення в 
українській економічній науці порівняно недавно – це початок 90-х років 
минулого століття, а відтак активні наукові дослідження у цій важливій для 
розвитку підприємництва сфері активно поширюється упродовж останніх 
двадцяти років. 

У сучасній економічній літературі проблемам мінімізації кадрових загроз 
підприємства приділяється увага такими науковцями, як О. Ареф’єва, Е. 
Жаріков, Л. В. Красномовець, Лапицька, М. Лисенко, О. Литовченко, Н. 
Мехеда, А. Маренич, Г. Назарова, Н. Подлужна, Д. Рисина, І. Швець та інші. 
Так, в роботах О. Ареф’євої та О. Литовченко наведені моделі класифікації 
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загроз кадровій безпеці підприємства [2]. С. Жаріков обґрунтовує можливість 
виникнення кадрових загроз ще на стадії прийому кандидатур на роботу [3]. 
Наукові праці Л.Лапицької присвячені питанням управління кадровою 
безпекою підприємства [4]. М. Лисенко визначає кадрову безпеку як процес 
запобігання негативним діям на економічну безпеку підприємства за рахунок 
ризиків і загроз, пов’язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і 
трудовими стосунками у цілому [5]. Г. Назарова, в своїх наукових працях,  
досліджує передумови створення системи кадрової безпеки підприємства [6]. 
Роботи І. Швець присвячені питанням визначення ризиків, що виникають на 
кожному етапі взаємодії між працівником   та  роботодавцем  й  методам  їх 
попередження [1].   Дослідження Н. Подлужної присвячені визначенню загроз 
кадровій безпеці та методам їх попередження в виробничо-комерційній 
діяльності підприємств [7].   

Разом з тим, складність процесу управління кадровою безпекою 
підприємства обумовлюється не лише недостатнім розвитком теоретичної бази 
дослідження, певним нерозумінням деякими керівниками важливості даної 
проблеми, але й її багатогранністю, значною кількістю складових безпеки, 
відсутністю можливості достовірної оцінки прояву факторів небезпеки [8]. 

Нині більшість учених підтримують визначення терміна «безпека», 
викладеного     в  ст. 1 Закону України «Про безпеку» № 2446-1 від 5 березня 
1992 р.: «безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів 
особистості, суспільства і держави від внутрішніх та зовнішніх загроз» [6]. 

В сучасних економічних умовах кадрова безпека підприємств потребує  
розробки такої системи управління ризиками, при якій зміна чинників як 
внутрішнього так і зовнішнього середовища суттєво не впливала б на 
економічну діяльність суб’єктів господарювання. Отже, забезпечення кадрової 
безпеки так і безпеки підприємства у цілому, в умовах фінансово-економічної 
кризи, є особливо важливим завданням. 

Згідно даних порталу Content Security, наявні у світі внутрішні та 
зовнішні загрози розподіляються таким чином: розголошення (зайва 
балакучість працівників) – 32%; несанкціонований доступ шляхом підкупу і 
схиляння до співпраці з боку конкурентів і злочинних угруповань – 24%; 
відсутність у компанії належного нагляду і жорстких умов забезпечення 
конфіденційності інформації – 14%; традиційний обмін виробничим досвідом – 
12%; безконтрольне використання інформаційних систем – 10%; наявність 
передумов виникнення серед персоналу конфліктних ситуацій, пов’язаних з 
відсутністю високої трудової дисципліни, психологічною несумісністю, 
випадковим підбором кадрів, слабкою роботою кадрів зі згуртування 
колективу – 8%. 

Визначаючи кадрові загрози підприємства,  важливо зазначити, що саме  
дії персоналу  обумовлюють значні загрози економічній безпеці підприємства. 
Ці загрози поділяють на внутрішні і зовнішні.  

До внутрішніх загроз відносять: 
− слабка організація системи управління персоналом; 
− слабка організація системи навчання; 
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− неефективна система мотивації; 
− помилки в плануванні ресурсів персоналу; 
− зниження кількості раціоналізаторських пропозицій та ініціатив; 
− відсутність корпоративної культури, або вона «слабка»; 
− неякісні перевірки кандидатів для приймання на роботу. 

Зовнішні загрози включають: 
− умови мотивації у конкурентів кращі; 
− настанова конкурентів на переманювання; 
− тиск на працівників ззовні; 
− потрапляння працівників у різні види залежності; 
− інфляційні процеси (не можна не враховувати під час розрахунку 

заробітної плати і прогнозувати її динаміку) [9].  
Зазвичай,  до чинників ризику, які пов’язані з діяльністю персоналу 

можна також віднести:  протиправні дії кадрових співробітників; порушення 
режиму збереження конфіденційної інформації, вибір ненадійних партнерів і 
інвесторів; відтік кваліфікованих кадрів; неправильну оцінку кваліфікації 
кадрів, їх низьку компетентність; недостатню патентну захищеність; смерть 
провідних спеціалістів і керівників; залежність ряду керівників від 
кримінальних структур; низький освітній рівень керівників та фахівців і інше. 

Зрозуміло, що зусилля керівництва необхідно зорієнтувати на контроль  
внутрішніх кадрових ризиків, оскільки на них можна впливати. Саме тому, 
запорукою зниження кадрових ризиків, а отже напрямками, що забезпечують 
економічну безпеку підприємству мають бути: високий рівень дисципліни; 
зростання чисельності кваліфікованих кадрів,  зниження плинності кадрів, 
досягнення високого  освітнього рівня та компетентність керівників; лояльність 
персоналу та його безперервний розвиток.   
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НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
В сучасних умовах суб’єкти господарювання постійно знаходяться під 

впливом різноманітних загроз і небезпек, які походять із зовнішнього та 
внутрішнього середовища, та різні за своїм змістом, виникненням, 
систематичністю прояву, ступенем керованості, нейтралізації, тривалістю 
впливу на функціонування і розвиток суб’єкта господарювання. Система цих 
загроз та небезпек економічній безпеці характеризується багатоманітністю і 
неоднаковістю її складових. 

Економічну безпеку підприємства можна визначити як: стан найбільш 
ефективного використання ресурсів для запобігання загроз і забезпечення 
стабільного функціонування підприємства [1].  

Для забезпечення своєї економічної безпеки підприємства 
використовують сукупність корпоративних ресурсів – факторів бізнесу, серед 
яких виділяють ресурси: капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки й 
устаткування, прав на патенти, ліцензії, квоти, користування землею тощо. 
Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів досягається 
шляхом запобігання негативним впливам різноманітних загроз на економічну 
безпеку підприємства.  

Забезпечення економічної безпеки підприємства вимагає створення на 
підприємстві власної системи безпеки. При цьому максимальної віддачі слід 
очікувати від такої системи економічної безпеки, яка є: унікальною на кожному 
підприємстві, оскільки залежить від особливостей кожного підприємства; 
самостійною, відносно відокремленою від аналогічних систем інших 
виробничих одиниць; комплексною, оскільки вона покликана забезпечити 
безпеку економічну, науково-технічну, кадрову, інтелектуальну, екологічну, 
інформаційну тощо; дієвою та ефективною, оскільки унікальність, 
самостійність та комплексність, ще не гарантують, що ця система економічної 
безпеки буде діяти ефективно [2, с.19-20]. 

Така система економічної безпеки забезпечує можливість розробити 
стратегію і тактику розвитку підприємства, оцінити перспективи його 
зростання, зменшити наслідки негативного впливу нових загроз та небезпек. 

Економічна безпека суб’єкта господарювання повинна проектуватися як 
єдина система та будуватися на системі певних принципів, які забезпечують 
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ефективність її створення та експлуатації. В якості таких принципів виділяють: 
комплексність використання сил та засобів, системність, вчасність (пріоритет 
заходів попередження загроз і небезпек), безперервність, законність, 
плановість, економічну доцільність, результативність, координацію взаємодії, 
компетентність, поєднання гласності та конфіденційності, ешелонування, 
надійність, розумну достатність [2, с.21; 3, с.89]. 

Надійна й ефективна система економічної безпеки підприємства можлива 
лише за системного і комплексного підходу до її організації. Згідно до [4, с.44] 
для побудови ефективної системи економічної безпеки підприємства потрібно 
провести: вивчення сфери й специфіки бізнесу підприємства та сегменту, який 
воно займає на ринку; ознайомлення зі штатним розкладом та персоналом 
підприємства; аналіз різноманітних видів загроз економічній безпеці, причини 
їх виникнення та можливі негативні наслідки; аудит наявних засобів із 
забезпечення економічної безпеки й аналіз їх відповідності виявленим загрозам; 
розробку плану усунення недоліків, виявлених під час аудиту; підготовку 
пропозицій щодо удосконалення системи економічної безпеки підприємства та 
механізмів її забезпечення; розробку організаційної структури управління 
системою економічної безпеки; розробку нової моделі системи економічної 
безпеки підприємства; розрахунок кошторису, тобто усіх видів необхідних 
ресурсів на забезпечення функціонування системи економічної безпеки; 
затвердження керівництвом підприємства запропонованої моделі системи 
економічної безпеки та бюджету на її утримання; формування і впровадження 
на підприємстві нової системи економічної безпеки; оцінку ефективності 
сформованої системи, а також її удосконалення. 

Виконання кожного з перерахованих вище етапів є істотно важливим для 
підприємства. Система економічної безпеки, її складові елементи та засоби 
повинні бути достатніми, щоб забезпечити захищеність підприємства та його 
складових: фінансову, інтелектуальну, інформаційну, кадрову, техніко-
технологічну, політико-правову, екологічну та інші види безпеки від будь-яких 
небезпек та загроз, непередбачуваних обставин.  

Основними функціональними завданнями системи економічної безпеки 
підприємства є забезпечення: захисту матеріальних, фінансових, інформаційних 
ресурсів підприємства, його інтелектуальної власності, комерційних інтересів; 
технологічної незалежності і високої конкурентоспроможності його 
технологічного потенціалу; високого рівня інтелектуального потенціалу 
підприємства і кваліфікації його персоналу; високого рівня екологічної роботи 
підприємства, зниження руйнівного впливу результатів його виробничої 
діяльності на стан навколишнього середовища; ефективної організації безпеки 
персоналу підприємства; захищеності інформаційного середовища, комерційної 
таємниці підприємства і досягнення належного рівня інформаційного 
забезпечення роботи всіх його служб, відділів і підрозділів; фінансової 
стійкості і високої ефективності роботи підприємства; якісної правової 
захищеності всіх напрямків його діяльності тощо. 

Серед першочергових заходів формування надійної системи економічної 
безпеки на підприємстві, необхідним вважається: створення служби безпеки; 



 308

проведення заходів матеріального стимулювання, фінансування захисних 
заходів; використання технічних засобів і системи охорони; використання 
сучасних інформаційних технологій, баз даних, систем захисту від 
несанкціонованого доступу до них; проведення заходів морального впливу, 
виховної роботи з персоналом; розробка кодексів поведінки, створення 
атмосфери корпоративного духу, партнерства. 

Рівень економічної безпеки на підприємстві залежить  від того наскільки 
ефективно його службам вдається забезпечувати контроль за ситуацією. 

Система безпеки ефективна лише тоді, коли нею відповідним чином 
управляють, підтримують її стабільне функціонування на всіх рівнях. 
Реалізація цих вимог до системи безпеки запобігає просочуванням 
конфіденційної економічної інформації з підприємства, порушенням 
комерційної таємниці, економічним диверсіям [3, с.87-88]. 

Систему забезпечення економічної безпеки можна розглядати як 
комплекс заходів по локалізації різноманітних загроз і небезпек, що 
перешкоджають діяльності підприємства і його життєво важливим інтересам. 

Для забезпечення безпеки підприємства необхідна взаємодія всіх 
учасників даного процесу (співробітників, підрозділів, служб), щоб їх зусилля 
були скоординованими і узгодженими, оскільки від цього залежить кінцевий 
результат та досягнення поставленої мети. Кожен з учасників процесу 
забезпечення заходів з безпеки повинен чітко знати, хто яку роботу виконує і за 
що несе відповідальність. Також підприємство повинно встановлювати тісні 
ділові зв’язки і узгоджувати дії із правоохоронними органами, місцевими та 
районними службами безпеки, органами влади та іншими зовнішніми 
організаціями, які здатні надати необхідну допомогу у забезпеченні безпеки 
підприємства.  

Основні заходи з безпеки повинні бути відомі учасникам даного процесу і 
всім співробітникам підприємства, що дозволить вчасно виявити потенційні і 
реальні небезпеки та загрози, запобігти їх виникненню і негативному впливу на 
діяльність підприємства. Одночасно цілий ряд засобів, способів, методів 
забезпечення безпеки повинен бути засекречений і відомий лише вузькому колу 
учасників даного процесу, що дасть можливість більш ефективно боротися із 
різноманітними загрозами і вчасно запобігати нанесенню шкоди підприємству. 

В умовах постійного ризику та протидії зловмисникам, система 
економічної безпеки суб’єкта господарювання повинна: бути дієвою, постійно 
захищаючи його інтереси; виявляти різноманітні деструктивні фактори, 
вживати заходи щодо попередження їх шкідливого впливу та нанесення збитків 
суб’єкту господарювання. Це дасть можливість зменшити витрати, оскільки 
економічно вигідніше є вчасне виявлення можливих загроз і небезпек, та 
проведення відповідних заходів їх попередження, ніж усунення завданої ними 
шкоди. Система економічної безпеки повинна бути такою, щоб витрати на її 
забезпечення були економічно обґрунтованими, оптимальними і доцільними, і 
не перевищували той граничний рівень, при якому втрачається економічна 
доцільність їх застосування.  
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Забезпечення надійної й ефективної системи економічної безпеки – 
постійний процес, спрямований на своєчасне виявлення, попередження і 
нейтралізацію різних видів загроз економічній безпеці з метою запобігання 
можливим збиткам, а також забезпечення стійкого і максимально ефективного 
функціонування суб’єкта господарювання. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕФИНИЦИИ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Прежде, чем перейти непосредственно к изложению, считаем уместным 

напомнить высказывание Рене Декарта: «Если бы люди уточняли значения 
слов, то они избавили бы себя от половины заблуждений». 

Кадровая безопасность является неотъемлемой составляющей 
экономической безопасности субъектов хозяйствования, а сам термин широко 
используется в литературе. 

Вместе с тем, существуют различные подходы к трактовке и пониманию 
понятия «кадровая безопасность», также отсутствует ее общепринятая 
дефиниция. В ряде публикаций, посвященных данному вопросу, такое 
определение не приводится или не конкретизируется, а под кадровой 
безопасностью понимаются ее различные аспекты. Это можно объяснить 
сложностью самой категории, изменением ее понимания по мере накопления 
научных знаний и разнообразием ее свойств. 

Вместе с тем, такие разногласия негативно сказываются на 
идентификации объекта и субъекта управления кадровой безопасности как 
подсистемы в системе обеспечения экономической безопасности. Что и 
обусловило актуальность данной тематики.  

Так, Логинова Н.И. (2009) отмечает, что это наиболее важная 
составляющая экономической безопасности предприятия, целью которой 
является выявление, предотвращение, отведение, обезвреживание и 
предупреждение угроз, опасностей и рисков, которые направлены на персонал 
и его интеллектуальный потенциал, а также тех, которые исходят 
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непосредственно от него. Возможно поэтому в некоторых публикациях 
кадровая безопасность обощенно понимается как политика нейтрализации 
угроз, исходящих от персонала или связанных с ним. 

Несколько ранее на это обратил внимание Чумарин И.Г. (2003), который 
под кадровой безопасностью обозначил процесс предотвращения негативных 
воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет рисков и 
угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и 
трудовыми отношениями в целом. 

Алавердов А.Р. связывает понятие кадровой безопасности с 
определением безопасности современной организации по кадровому 
направлению ее деятельности (на что указывает также Шегельман И.Р., 2006), 
которое понимает как «текущую и перкспективную защищенность от угроз 
имущественного и неимущественного характера» [1, с.9]. То есть, кадровая 
безопасность рассматривается как один из аспектов обеспечения безопасности 
организации, с целью защиты только от тех угроз, которые связаны с 
функционированием только кадрового направления деятельности организации 
и обусловлены «деятельностью юридических и физических лиц, направленной 
на нанесение конкретной организации имущественного или неимущественного 
ущерба» [1, с.10].  

Не давая однозначного определения, Самоукина Н.В. рассматривает 
кадровую безопасность как систему с ключевыми элементами – найм, 
благонадежность сотрудника (как фактор риска) и кадровые риски [3]. Петров 
М.И. (2006) также не дает конкретного определения кадровой безопасности, 
рассматривая ее в рамках системы управления персоналом. Похожим (но также 
несколько обобщенным) можно назвать подход Кибанова А.Я., который 
рассматривает кадровую безопасность как «генеральное направление кадровой 
работы». 

Джобава А.Ф. определяет кадровую безопасность как совокупность 
мероприятий, направленных на предотвращение противоправных действий или 
содействия им, со стороны персонала предприятия. 

С точки зрения Егорова С.С., кадровая безопасность рассматривается как 
безопасность человеческих ресурсов, защищенность человеческих ресурсов от 
внешних и внутренних угроз, направленных на ослабление экономического, 
научного и духовно-нравственного потенциала, и включает в себя: 
безопасность трудовых ресурсов, интеллектуальную безопасность, надежность 
персонала в высшем звене управления, лояльность сотрудников, духовно-
нравственный потенциал [2]. Также он указывает, что в условиях 
постиндустриального развития, для обеспечения кадровой безопасности на 
первый план выступает способность человеческих ресурсов к инновациям. 

Несколько иного подхода придерживается Кириченко А.А., который  
понимает под кадровой безопасностью, прежде всего, правовое и 
информационное обеспечение процесса управления персоналом. 

Маренич А.И. и Мехеда Н.Г. определяют кадровую безопасность как 
«комплекс действий и взаимоотношений персонала, благодаря которым 
происходит эффективное экономическое функционирование предприятия, его 
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способность противостоять внутренним и внешним воздействиям и угрозам, 
связанным с персоналом, диагностика и прогнозирование влияния персонала на 
показатели работы, его интеллектуальный потенциал и трудовые отношения в 
целом» [4]. 

Кадровая безопасность также должна предусматривать защиту персонала 
и нейтрализацию угроз связанных с ним, его интеллектуальным потенциалом и 
трудовыми отношениями в целом (Бурда И.Я., 2011). 

Швец Н.К. рассматривает кадровую безопасность как процесс 
предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность 
предприятия через риски и угрозы, связанные с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом [6].  

Конструктивным, с нашей точки зрения, представляется подход 
Чаплыгиной Ю.С., которая опеределяет кадровую безопасность как составную  
часть экономической безопасности предприятия и является количественно-
качественной характеристикой состояния защищенности предприятия от 
внутренних и внешних угроз и рисков, связанных с персоналом [5]. 

По мнению Кузнецовой Н.В. (2011), содержательное уточнение понятия 
«кадровая безопасность» во многом зависит от системы, применительно к 
которой оно рассматривается. Это «состояние системы социально-трудовых 
отношений между ее участниками (работодателем, работниками, 
государственными и иными общественными институтами), обеспечивающее 
возможность полной реализации и защищенность жизненно важных их 
интересов от внешних и внутренних угроз через достижение 
сбалансированности интересов каждого из участников отношений, а также 
способствующее эффективному и гармоничному развитию человеческих 
ресурсов». 

Таким образом, кадровая безопасность дуальна по определению, 
поскольку с одной стороны, это состояние защищенности с определенными 
индикативными атрибутами, а с другой стороны – процесс, обеспечивающий 
достижение и обеспечение этого состояния, с присущими ему процессными 
характеристиками. 

На основании вышеизложенного, нами предлагается следующее 
определение понятия «кадровая безопасность» – это подсистема системы 
экономической безопасности, которая управляет состоянием менеджмента 
персонала организации за счет минимизации рисков, связанных с ним и 
максимализации его корпоративной социально-экономической эффективности. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН В 

АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Одним з актуальних напрямів розвитку економічної науки є визначення 
можливостей застосування адекватного математичного апарату при вивченні 
економічних явищ і процесів, тенденцій їх розвитку, а також при обгрунтуванні 
стратегічних програм розвитку підприємств. При розробці таких програм має 
місце висока ступінь невизначеності, що обумовлює необхідність оцінки 
імовірності прогнозованих рівнів показників. 

Найбільш широке використання при вивченні змін випадкових величин, 
як відомо, одержало застосування нормального закону розподілу. Разом з тим у 
ряді досліджень визначається, що як  типовий розподіл економічних параметрів 
у часі може бути прийнятий бета-розподіл [1,2]. Але при цьому дослідники 
недостатньо уваги приділяють визначенню кількісних значень статистичних 
характеристик розподілу при рішенні економічних задач. 

Як відомо, випадкова величина ξ має бета-розподіл з параметрами (α, β)   
(α >0, β >0), якщо 
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При використовуванні нормованої величини досліджуваного параметра t 
(розгляді його в інтервалі зміни [0;1]) щільність імовірності прогнозованого 
параметра має вигляд 

                                             ( ) ( ) 11 1 −− −= βα tcttf                              (1) 
де  α, β – статистичні параметри розподілу, 
с – константа.  
Величина константи визначається за формулою 
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Тоді                          ( ) ( ) ( ) 11 1
,

1 −− −= βα
βα

tt
B

tf                                           (5) 

та                                                ( )∫ =
1

0

1dttf  

Математичне очікування і дисперсія випадкової величини в цьому 
випадку дорівнюють: 

                                                  ( )
βα

α
+

=tM                                                       (6) 

                                   ( )
( ) ( )12 +++

=
βαβα

αβtD                                        (7) 

Проблема полягає в тому, що при вивченні економічних процесів та явищ 
зміни економічних параметрів розглядаються на деякому інтервалі [а; в], що 
виключає можливість використання наведених вище формул. Тому далі 
розглянемо зміну досліджуваного параметра на інтервалі [а; в], тобто а ≤ х ≤ в. 
У цьому випадку  
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Звідси               
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1

1Вав
с −+−
=                                        (9) 

Так як ( ) tавах ×−+= , то математичне очікування прогнозованого 
параметра дорівнює  
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Дисперсія випадкової величини складе  
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З огляду на те, що  ( ) вХХМ ≈   і  ( ) 2
вXD σ=  (де вХ  і  2

вσ  - відповідно 
середня оцінка параметра і його дисперсія, знайдені за даними вибіркової 
сукупності), то при досить великому обсязі вибірки (n >30), оцінки 
статистичних параметрів α і β  можуть бути отримані при рішенні системи 
рівнянь 
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Вивчення емпіричних даних дозволяє припустити вид кривої  щільності 
бета-розподілу, що проілюстровано на рис. 1. Задаючи  відповідні значення 
параметрів α і β, можна визначити величину константи розподілу по формулі 
(9) і здійснити перевірку відповідності емпіричного розподілу теоретичному за 
допомогою відомих критеріїв математичної статистики.  

Таким чином, бета-розподіл можна аналізувати як типовий розподіл 
економічних параметрів у часі, що дозволяє одержати функцію щільності 
імовірності досліджуваного параметра під час відсутності значного масиву 
вихідних даних і об'єктивно визначити його оцінки. За умови, що а - мінімальна 
оцінка параметра, в  - максимальна оцінка параметра, щільність імовірності 
визначається за формулою  (8).  

 
Рис. 1. Щільності бета-розподілу 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
ДЛЯ АНАЛІЗУ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У 

МАШИНОБУДУВАННІ 
 

Однією з найбільш потужних і провідних галузей промисловості є 
машинобудування. Завдяки машинобудуванню в Україні здійснюється технічне 
оснащення, механізація та автоматизацію процесів виробництва. У 
машинобудуванні зосереджено майже 15 відсотків вартості основних засобів та 
понад 21 відсоток загальної кількості найманих працівників промисловості (без 
малих підприємств) (понад 585 тис. осіб у 2012 році) [1]. Формування і 
розвиток соціально-орієнтованої ринкової економіки передбачає 
функціонування інноваційного підприємництва. Інноваційний розвиток є 
неодмінною умовою входження України у світовий економічний простір, тому 
даний процес вимагає  цілеспрямованих зусиль  з боку держави. А саме,  
створення стимулів та механізму економічної взаємодії суб'єктів 
господарювання, в результаті чого конкурентоздатність досягалася б лише 
завдяки активній інноваційній діяльності та ефективним інноваційним 
рішенням. 

В Україні перешкоджають здійсненню інноваційної діяльності 
підприємств такі фактори: нестача власних коштів(80,1% обстежених 
підприємств), великі витрати на нововведення(55,5%), недостатня фінансова 
підтримка держави(53,7%), високий  економічний  ризик(41%), тривалий 
термін окупності нововведень(38,7%), відсутність коштів  у  замовників(33,3%), 
недосконалість законодавчої бази(40,4 %), відсутність попиту на 
продукцію(16%), відсутність кваліфікованого персоналу(20%), відсутність 
можливостей для кооперації з іншими підприємствами і науковими 
організаціями(19,7%), нестача інформації про ринки збуту(17,4%), нестача 
інформації про нові технології(17,3%) [12, с. 14].  

Розвиток інноваційних процесів вимагає удосконалення методів прямого 
та непрямого державного регулювання та пошуку інструментів державної 
підтримки машинобудівної галузі, які мають бути адекватними реаліям 
сьогодення. Незважаючи на значну кількість публікацій нагальною залишається 
проблема налагодження взаємодії між державою, ринковими суб’єктами та  
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недержавними інститутами з приводу забезпечення та створення умов для 
інноваційного розвитку у машинобудуванні. 

 Однією з головних проблем, яка виникає внаслідок розриву у зв’язках 
між суб’єктами державного регулювання інноваційних процесів у 
машинобудуванні є відсутність практичного виходу тих інноваційних проектів, 
які тим чи іншим способом підтримуються державою.  

Проаналізуємо вплив державного стимулювання інноваційної активності 
машинобудівної галузі. Результуючим показником дієвості державного 
регулюванні інноваційних процесів оберемо обсяг виробництва інноваційної 
продукції inP . Безпосереднім фактором від, якого залежить inP  є величина 
інноваційних витрат галузі inV . Застосування регресійного аналізу виявило 
достатньо велику достовірність апроксимації (

2 0,82R = ) залежності обсягу 
випуску інноваційної продукції від інноваційних витрат лінійною функцією  

5,16 121,3inin
t tP V= ⋅ −                                        (1) 

Побудуємо тепер модель залежності інноваційних витрат від заходів 
державного регулювання фінансового характеру в рамках реалізації державної 
інноваційної політики. В якості результуючого показника буде виступати обсяг 
інноваційних витрат галузі inV .   

Як факторні ознаки доцільно обрати обсяги державного фінансування 
галузевих інноваційних витрат (індикатор застосування методів прямої дії) та 
відношення ефективної ставки податку на прибуток до номінальної (індикатор 
застосування методів непрямої дії). 

Якщо використовувати загальноприйняті підходи до визначення 
ефективних ставок [2], то у випадку податку на прибуток вона розраховується 
як сума фактично сплаченого податку на прибуток підприємствами галузі, до 
фінансового результату до оподаткування  машинобудівних підприємств, які 
отримали прибуток.   

Економічний зміст дії обох обраних факторів на величину інноваційних 
витрат машинобудівної галузі можна звести до наступного. 

На основі проведеного аналізу можна дійти висновків:  
1) Між обсягом інноваційної продукції та інноваційними витратами у 

галузі машинобудування існує статистично значимий  зв'язок; 
2)  Пряме державне фінансування інноваційних витрат по галузі впливає 

на їх загальну динаміку. Додаткове фінансування інноваційних витрат з 
бюджету  підвищує їх загальний обсяг на величину наданих субсидій. Надана 
державна субсидія певному підприємству виступає стимулом до зростання 
інноваційних витрат інших підприємств галузі.  

3) Відношення ефективної та номінальної ставок визначає можливості 
підприємств фінансувати інновації за рахунок власних джерел, якщо 
відношення зменшується - можливості зростають, якщо збільшується - 
знижуються, адже в останньому разі фактично сплачується більша величина 
податку по відношенню до бази оподаткування. Зазначимо, що  вплив даного 
фактора буде характеризуватися наявністю певного часового лагу, динамікою 
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співвідношення ефективної та номінальної податкових ставок та зростанням 
інноваційних витрат інших підприємств. Тому зменшення ефективної ставки 
оподаткування буде виступати своєрідним сигналом до зростання інноваційних 
витрат підприємств галузі в майбутньому.  

Таким чином, державна підтримка інноваційної діяльності підприємств 
машинобудування та впровадження фіскальних стимулів суттєво впливає на 
обсяги інноваційних витрат та інноваційної продукції галузі.  
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СЕКЦІЯ 9.  Державне управління, самоуправління та державна служба 
 

Аксюков С.М. 
здобувач кафедри адміністративного права і процесу 
Національна академія внутрішніх справ, м. Київ 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ДОХОДІВ ТА 
ЗБОРІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР 
 

Питання, пов’язані з дослідженням та удосконаленням діяльності 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів, 
потребують опрацювання досвіду зарубіжних держав у цій сфері. Порівняльні 
дослідження такого роду дозволяють оптимізувати адміністративно-правове 
регулювання статусу зазначеного органу для забезпечення подальшої інтеграції 
нашої держави у світовий економічний простір. Вироблення пропозицій щодо 
удосконалення адміністративно-правового статусу уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів пропонується 
здійснювати, в першу чергу, з урахуванням здобутків високорозвинутих держав 
з ринковою економікою, до яких можливо віднести такі як: США, Канада, 
Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія тощо. 

Дослідження досвіду іноземних держав свідчить, що підхід до визначення 
адміністративно-правового статусу уповноважених центральних органів 
виконавчої влади з доходів та зборів є неоднозначним та залежить від 
особливостей та традицій правової системи конкретної держави. Разом з тим, 
слід зазначити, що такого роду органи обов’язково входять до структури 
виконавчих органів держави. Щоправда вони мажуть бути побудовані як 
самостійні органи (відомства, агентства тощо) так і бути складовою частиною 
інших органів (департаментами, управліннями фінансових відомств чи 
міністерств). В багатьох країнах при визначенні даного питання ключовим 
положенням є те, що відповідальним за формування фінансової політики 
завжди виступає міністерство фінансів (чи аналогічний орган). Уповноважені 
центральні органи виконавчої влади з доходів та зборів в іноземних державах 
позбавлені такої можливості, натомість на них покладається завдання з 
реалізації фінансової політики держави. 

Наступною особливістю в іноземних державах є те, що уповноважені 
центральні органи виконавчої влади з доходів та зборів проводять значну 
кількість роз’яснювальної роботи серед платників податків та митних платежів, 
спільно з ними визначають розміри нарахування та порядок сплати податків та 
митних платежів, а також делегують значну кількість повноважень у сфері 
публічного адміністрування доходів та зборів приватним юридичним чи 
фізичним особам. Тому пропонується створення у структурі уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів та його 
територіальних підрозділах єдиних центрів з надання послуг у сфері 
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оподаткування та здійснення митної справи. Одночасно, можливо покласти на 
такі центри завдання не лише щодо надання послуг, а і проведення 
роз’яснювальної роботи серед платників. 

У іноземних державах завдання пов’язані з публічним адмініструванням 
соціальної сфери фактично не покладаються на такого роду органи. Зазначене 
свідчить про недоцільність віднесення до компетенції аналогічного органу в 
України питань, пов’язаних з публічним адмініструванням єдиного соціального 
внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування. 

Також в іноземних державах розроблено та використовуються механізми 
протидії правопорушенням у досліджуваній сфері. Переважно це полягає у 
створенні та функціонуванні спеціальних підрозділів, що уповноважені 
здійснювати переслідування винних у вчиненні правопорушень в податковій та 
митній сферах. В даному контексті слушними вбачаються пропозиції 
О.В. Кузьменко та М.В. Плугатира щодо створення фінансової поліції як 
окремого центрального органу виконавчої влади, що координується через 
профільне міністерство. Вказані науковці пропонують таким міністерством 
виступати МВС. Фінансова поліція на їх думку має бути окремим центральним 
органом виконавчої влади, що виконуватиме всі функції протидії економічним 
злочинам, з одночасним позбавленням усіх інших органів виконавчої влади 
таких функцій [1]. Проте досліджений автором зарубіжний досвід свідчить про 
необхідність створення такого підрозділу у структурі уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів. 

При застосуванні першої моделі, уповноважений центральний орган 
виконавчої влади з доходів та зборів має структуру та функції, що 
обумовлюються необхідністю публічного адміністрування окремих видів 
платежів. Таким чином в структурі такого роду органів створюються окремі 
підрозділи, що здійснюють публічне адміністрування окремих видів податків, 
мит чи зборів. Дана модель має певні недоліки, що полягають у наступному: 
підрозділи, що поділяються видами платежів, є багатофункціональними та 
відокремленими один від одного, що тягне за собою дублювання функцій в 
окремих підрозділах [2, с. 100]. Також дана модель ускладнює сплату кількох 
видів податків одним платником, наприклад, великими підприємствами у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності (коли одне й те саме підприємство одночасно 
повинно сплачувати кілька видів платежів: мито, податок на прибуток, податок 
на додану вартість, соціальні збори і т.д.). Крім того, фахівцями зазначається на 
тому, що дана модель перешкоджає мобільності персоналу органів виконавчої 
влади з доходів та зборів, що ускладнює процес організаційного планування та 
координації їх діяльності [3, с. 17]. 

Функціональна модель відрізняється від попередньої тим, що діяльність 
уповноважених центральних органів виконавчої влади з доходів та зборів 
іноземних держав організується за видами виконуваних функцій з реєстрації, 
обліку, обробки інформації, контролю і т.д. У наукових джерелах вона 
визначається більш прогресивною у порівнянні з попередньою моделлю, проте 
їй також притаманні окремі недоліки, серед яких вказується, що така 
стандартизація в обслуговуванні, може призвести до неякісного (часом 
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несумісного) обслуговування різних категорій платників (великі підприємства, 
малий і середній бізнес, фізичні особи) [4]. У реформуванні податкових органів 
України дана модель почала набувати найбільшого свого втілення з моменту 
запровадження центрів обслуговування платників податків, основною 
функцією яких стало надання адміністративної послуг платникам. 

Модель за видами платників передбачає організацію діяльності органів з 
доходів та зборів з урахуванням розподілу платників на великий середній, 
малий бізнес або на інші категорії. Зазначене пов’язане з тим, що кожній з 
окремих груп платників притаманні свої особливості, які необхідно 
враховувати при здійсненні адміністрування відповідних зборів та платежів. 
Науковці зауважують, що кожній з таких груп притаманні свої особливості у 
дотриманні податкової дисципліни, наслідком чого є різний ступінь ризику 
несплати податків, для ефективного управління якими необхідно розробити і 
впровадити стратегічні заходи, які відповідали б особливостям кожної групи [5, 
с. 199]. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в досліджуваних іноземних 
державах вищевказані моделі використовуються не окремо, а у поєднанні. 
Тобто, при визначенні адміністративно-правового статусу та структури 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів, в 
багатьох країнах робиться спроба забезпечити максимальну ефективність 
публічного адміністрування відповідною сферою, шляхом поєднання двох або 
усіх трьох моделей. Тому подальше реформування та удосконалення 
адміністративно-правового статусу аналогічного органу в Україні потребує 
такого ж самого підходу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ 

 
Діяльність кожної організації пов'язана з виконанням конкретних завдань, 

які стоять перед нею. Це повною мірою стосується органів публічної влади і 
державних установ. Адже саме від рівня ефективності їхньої діяльності 
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залежить компетентність осіб, які приймають рішення на всіх рівнях 
управління, що безпосередньо впливає на розвиток соціально-економічної 
ситуації як в конкретному регіоні, так і в державі в цілому. Перехід до умов 
ринкової економіки висуває на перше місце три головних чинники успіху 
організації («якість», «ціна», «час») і потребує нових підходів до управління, 
які нададуть можливість досягти конкурентних переваг в якості надання 
послуг. В сучасних економічних умовах більшість державних установ 
виявилися неспроможними вести ефективну конкурентну боротьбу на ринку. 
Основна проблема полягає в тому, що бракує методології трансформування 
діяльності державних установ у напрямку надання якісних послуг. Водночас 
орієнтація на клієнта-споживача державних, громадських послуг та наближення 
управління до нього є одним із пріоритетів сучасної парадигми державного 
управління. 

Забезпечення ефективності діяльності державних установ відбувається на 
двох рівнях: внутрішньо організаційному та зовнішньо організаційному. А це 
означає, що при пошуку інструментів та технологій, здатних покращити якість 
діяльності, кожний із вказаних рівнів справляє свій вплив на функціонування 
державних установ. Зазвичай, їх ефективна діяльність забезпечується наявністю 
принципу єдиноначальства, оплачуваного службового апарату, спеціалістів, 
адміністративного розпорядку, призначеністю [1, с. 10]. 

Комплексна оцінка ефективності діяльності органів влади повинна 
проводитися з врахуванням наступних двох аспектів. 

Цільовий аспект — ефективність оцінюється виходячи з динаміки 
просування до нормативних значень цільових показників  
соціально-економічного розвитку відповідно до критерію  
«витрати-результати». Критерії оцінки: міра просування до актуальних цілей; 
динаміка показників, що характеризують загальні цілі  
соціально-економічного розвитку; дотримання екологічних і соціальних 
обмежень розвитку; ефективне зростання ВВП; якість життя населення; 
ефективність проектів і програм, що реалізовуються за участю органу влади. 

Функціональний аспект — оцінка ефективності базується на показниках 
якості виконання основних функцій управління і наявності умов для їх 
здійснення. Критерії оцінки: якість системи цільового стратегічного 
планування і управління; законодавче, нормативне і методичне забезпечення; 
наявність і якість роботи функціональних підрозділів цільового планування і 
управління; наявність інформаційно-аналітичної системи оцінки  
соціально-економічної ситуації; наявність неформальних інститутів ринкової 
інфраструктури; наявність системи навчання і підвищення кваліфікації 
працівників органів державного управління [2, c. 2]. 

Л. Приходченко, розглядаючи моделі оцінювання ефективності діяльності 
органів публічної влади, говорить про важливість дотримання принципів: 

— об’єктивності (забезпечується експертним опитуванням, результатом 
якого є практичні рекомендації з підвищення діяльності); 

— системності (передбачає повторення оцінки для відстеження змін, що 
відбуваються); 
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— диференціації (зумовлює окрему оцінку зовнішньої та внутрішньої 
ефективності); 

— порівняння (виявлення кращого вітчизняного чи зарубіжного досвіду, 
його вивчення та запозичення певних інструментів і технологій); 

— процесності, за якого функції управління розглядаються як 
взаємопов’язані, безперервні дії, які й підлягають оцінюванню (цілі, яких 
планували досягти у порівнянні з наслідками, що є результатом діяльності, 
ресурси та інструменти, які застосовувалися тощо); 

— комплексності (потребує врахування технічних, екологічних, 
економічних, організаційних, психологічних та інших аспектів діяльності); 

— динамічності, за якого об’єкт управління розглядається в 
діалектичному розвитку, причинно-наслідкових зв’язках [3, с. 120–121]. 

М. Лесечко і Р. Рудніцька висловлюють думку про потребу в єдиних 
обґрунтованих принципах оцінки ефективності та наводять їх три групи: 

1) методологічні, що забезпечують раціональну поведінку суб’єктів 
управління; 

2) методичні, що забезпечують обґрунтованість оцінок ефективності; 
3) операційні, що забезпечують необхідну точність оцінок [4, с. 134]. 
Складність та суперечливість застосування критеріїв та показників 

оцінювання ефективності обумовлюється тим, що ефективність як оціночна 
категорія, охоплює вибір та реалізацію управлінського процесу, передбачає 
цілеспрямованість, що зумовлює зміну критеріїв її оцінювання у відповідності 
із змінами поставлених цілей, існуючих стандартів та визнаних цінностей, що в 
свою чергу, визначає її домінанти, відтак доцільним є застосування алгоритму 
(методики), яка «схоплює» сутність процесу оцінювання, водночас залишаючи 
простір для врахування специфіки об'єкту. 

Процес створення системи оцінювання, розробки та застосування 
відповідних методик ускладнюється через необхідність забезпечення гнучкості 
та високого рівня адаптивності до змін середовища функціонування, а це 
передбачає чітке відстежування та врахування множини взаємозв’язків між 
показниками та відображення змін. А також: 

— непрописаність вихідних позицій оцінювання: не конкретність 
сформульованих цілей у програмах та стратегіях розвитку, проектах тощо, та не 
визначення кількісних та якісних показників; 

— термінологічну неузгодженість застосовуваних понять, їх 
ототожнення, що призводить до відмінностях у сприйнятті тих, хто розробляє 
показники, їх дотримується та контролює; 

— можливий опір з боку працівників при впровадженні системи 
індикаторів, оскільки при цьому збільшується рівень відповідальності за 
ділянку роботи, сегмент, об’єкт, використання певних ресурсів тощо [5]. 

Критерії ефективності державного управління досить складні і залежать 
не лише від нормативно-правових, політико-доктринальних і функціональних 
вимог. Ефективність державного управління виступає, з одного боку, як 
результат задоволення інтересів населення і еліт, а з іншого, як співвідношення 
цілей і результатів. І, в той же час, сама ефективність і її оцінка ефективності 
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детермінована тим владним контекстом, який задається бюрократичним 
елітним співтовариством, яке, так або інакше, позначає свою політичну місію. 

Місія — це словесне вираження проголошуваних цінностей, засіб 
консолідації і самоідентифікації соціальної спільноти. При цьому, відмінність 
між владною місією і цінностями взаємодіючих спільнот є передумовами 
формування різних культур управління в соціальних середовищах владної еліти 
і соціуму. Тому на кожному етапі управлінського циклу слід бути готовим до 
виникнення протиріч в системі в цілому. 

Логічно, на нашу думку, виходити з тези системної парадигми, 
сформульованої професором Гарвардського університету (США) і Колегіуму 
Будапешта (Угорщина) Янушем Корнаї: «жодна система не є досконалою, 
дисфункції існують в будь-якій системі, схильність до них є вбудованою рисою 
системи» [6]. Особливість ціннісних протиріч полягає в незнищенності жодної 
із сторін такого протиріччя, в їх несумісності. Дихотомія управління, що 
виникає при цьому, дозволяє виявити його дисфункції, визначити ризики і 
можливості, і запропонувати шляхи «реінжиніринга» системи управління. 

Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що ефективність є 
багатоаспектним поняттям, визначається різними критеріями, оскільки 
покликана відобразити відносини різних аспектів діяльності: продукту і 
ресурсів, результату і витрат, результату і цілей, результату і потреб, корисності 
та витрат. Це потребує особливих способів узгодження критеріїв між собою, 
пошуку їх компромісу. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНИЙ ПРОТЕСТ» 
 

Проблематика політичного протесту все частіше привертає увагу 
дослідників. Актуальність даної теми обумовлена, по-перше, використанням 
різних протестних практик, що почастішали, в політичному просторі. По-друге, 
політичні протести реалізуються в нових формах, які залишаються недостатньо 
дослідженими в теоретичному плані. В той же час представляється актуальним 
визначення впливу політичних протестів на стабільність політичної системи. 

Традиційно політичний протест як явище розглядається в рамках теорії 
політичної участі. Як відзначає російський дослідник Є. В. Єфанова, «протест 
— це політична поведінка, форма участі особи і спільноти в здійсненні 
політичної влади, захисті своїх політичних інтересів через дію або 
бездіяльність» [2, с. 30]. 

У словнику-довіднику під редакцією А. Пугачова закріплена наступна 
семантика словосполучення: «політичний протест — негативна реакція 
суб'єктів політики на рішення, що приймаються владою, політичний порядок, 
що склався, дії противників і опонентів» [1, с. 182-183]. У аналогічному ключі 
репрезентується розуміння сутності предмету в політичній енциклопедії, 
складеній К. Гаджієвим, Ю. Ірхіним, А. Панаріним і ін., та словнику термінів, 
розробниками якого являються Г. Бєлов, Г. Купріяшин, Т. Лебедєва,  
Г. Марченко і ін. [5, с. 110-111; 6, с. 523]. 

Смислове ядро концепту містить асоціати, вказуючі на антагоністичну 
модальність вертикальних стосунків. При згадці словосполучення виникають 
уявлення про протистояння позицій, обмін вимог і відповідей. У основі 
конфронтації — дивергенція інтересів і цінностей, обумовлена логікою 
суспільного розподілу праці і нерівністю доступу до валового продукту, 
панування в дискурсивному просторі, каналам статусного сходження. 

Проте, як правило, протестна інтеракційна система не обмежується 
лінією безпосереднього і явного протиборства. Паралельно їй розвивається 
констеляція взаємодій, що носять факультативний, незрідка латентний, 
солідаристський або контрактний характер. Наприклад, сучасним протестним 
трендом є агентність геополітичної орієнтації. Вона представлена закулісними 
гравцями, зосередженими на експансивних устремліннях. Володіючи 
фінансовими, символічними та іншими ресурсами, керуючись 
внутрішньодержавною політичною кон'юнктурою, вони проектують і 
організовують проведення протестних операцій на території України. 

Незрідка адресатом протесту виступають, окрім володарюючих агентів і 
політичних конкурентів, цільові групи, що створюють мережи довіри. Вони 
розглядаються як потенційні інсайдери, від ідентифікаційного вектора яких в 
значній мірі залежить сила резонансного суспільного ефекту, що забезпечує 
реалізованість протестних очікувань і масштаб урядових поступок. 
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У свою чергу, в провладному секторі стосунків і зв'язків реалізується 
інтегруючий алгоритм попереджуючої або деактивуючої дії, спрямований на 
протистояння протестній консолідації, виконання владних намірів щодо 
збереженню суспільного консенсусу і стабільності. 

Незалежно від типу політичної системи існує ще одна особливість 
політичного протесту, яка має бути врахована в ході дослідження чинників 
нестабільності політичних систем. Полягає вона, перш за все, в тому, що 
політичний протест виникає не лише в умовах неефективних дій влади, але і 
там, де переважають індивіди, здатні до спонтанного або усвідомленого 
опоновування владі. І справа тут не лише в переважанні активістських 
установок в рамках політичної культури, що характерно для політичних систем 
демократичного типу, де індивіди мають навики демократичної участі і 
опоновування владі, а в тому, що в будь-якому суспільстві присутня антиеліта. 
Частина антиеліти, що займає нижчі позиції в системі соціальної стратифікації, 
як правило, або обмежена в реалізації своїх прав, або політично пасивна. 
Основна небезпека антиеліти в даному випадку полягає в можливості залучення 
нею народних мас в прямі форми політичної участі, обминаючи представницькі 
процедури. Включення великих мас населення в прямі форми політичної участі 
незрідка проходить в неконвенціальному руслі, тобто, по суті, спричиняючи 
дестабілізуючу дію на політичну систему. 

На деякі особливості протестної участі вказує і російська дослідниця  
М. Холмська. Вона відзначає, що «головною особливістю протестної участі є 
відмова залучених індивідів і груп від конструктивної співпраці із структурами 
центральної і місцевої влади, що існують в рамках даного  
соціально-політичного і правового порядку. До його форм відносять звернення 
з листами до офіційних осіб і політиків, «протестне» голосування, участь в 
акціях протесту (аж до тероризму, озброєної боротьби, актів громадянської 
непокори). Тим самим виявляється непрямий вплив на політичну систему, 
оскільки акції протесту вимушують політичних лідерів і державних діячів 
шукати способи коректування ціннісних орієнтацій і технологій управління»  
[9, с. 165]. 

Смислове наповнення категорії «політичний протест» забезпечується 
такими характеристиками, як підлеглість законам діалектики і процесуальність, 
обумовленість і мотивованість, усвідомленість і цілеспрямованість, ухиляння 
від соціально вкоріненого, інституціоналізованого, владно схвалюваного 
політичного стандарту і конфронтаційність по відношенню до офіційного поля 
політики, суб'єкт-об`єктна когерентність і відповідальність, прив'язка до 
конфліктної ситуації і продукування наслідків як для суспільства в цілому, так 
агентів і акторів зокрема [7, с. 187]. 

На принципову «нетрадиційність» протестної дії вказує російський 
дослідник І. Савченко. Із її точки зору, протестна дія передбачає вихід за 
кордони рутинної політичної діяльності. «У цьому сенсі будь-яка, навіть 
здійснювана в рамках закону, протестна дія несе в собі загрозу порядку, що 
склався, і вимагає від представників політичної влади екстраординарних 
заходів і уваги» [8]. 
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Масові акції протесту, що супроводжуються дестабілізацією  
соціально–політичної ситуації в країні, мають і конструктивні аспекти.  
Це спосіб повідомити владі про нерозв'язні проблеми, які не озвучуються на 
офіційному рівні, механізм вимушеного громадського контролю і чинник змін у 
суспільстві. 

Інший підхід до оцінки впливу протесту на політичну стабільність 
передбачає, що лише окремі типи протестних практик є неконвенціональними, 
тоді як частина з них не виходить за рамки конвенціональної політичної участі. 
Так, В. Костюшев і В. Горьковенко до політичного протесту відносять не лише 
конфронтаційні і насильницькі, але і конвенціальні акції, починаючи від 
демонстрацій, голодовок і закінчуючи символічними жестами у вигляді 
встановлення прапора або спалювання партійного квитка [3, с. 151–153]. 

Дана позиція представляється більш послідовною, оскільки політичний 
протест може виявлятися як в активних, так і в пасивних формах, що не несуть 
прямої загрози стабільності політичної системи. Більш того, більшість 
політичних систем надають своїм громадянам право на конвенціональний 
протест. Виняток становлять політичні системи з тоталітарним і жорстким 
авторитарним режимами функціонування. Таким чином, в контексті політичної 
участі потенційну небезпеку для стабільності політичної системи 
представляють лише певні форми політичного протесту [4, с. 105]. 

Отже, під політичним протестом слід розуміти негативну реакцію або 
негативну дію індивіда (групи) на політичну ситуацію, що склалася в 
суспільстві, або конкретні дії владної верхівки; відкриту демонстрацію 
негативного відношення до політичної системи в цілому, її окремих елементів, 
норм, цінностей. 
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ДЕРЖАВНЕ І ГРОМАДСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 

 
Громадянське суспільства - це своєрідна спільнота рівноправних 

громадян, яка не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного 
блага. У політичній сфері громадянське суспільство забезпечує громадянам 
вільну участь у державних і громадських справах. Головним суб’єктом такого 
суспільства є людина, у ньому вільно розвивається індивідуальне та колективне 
життя, децентралізована державна влада І місцеве самоврядування, 
демократично розв’язуються суспільно-політичні проблеми на основі 
виважених, консенсусних рішень. 

Громадянське суспільство щ суспільство громадян із високим рівнем 
економічних, соціальних, політичних, культурних та  моральних рис, яке 
спільно В державою утворює розвинені правові відносини; суспільство 
рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею 
заради спільного блага. Його визначають також як сферу недержавних 
суспільних інститутів і відносин. 

Соціальна реклама дедалі постає як складова громадянського суспільства. 
Річ утім, що громадянське суспільство має ряд рис, які сприяють розвитку 
соціальної реклами. Перша така риса полягає у тому, що воно виступає як 
відокремлена від держави структура суспільства, до якої належать різноманітні 
асоціації, добровільні об’єднання людей. Друга риса визначається як 
утвердження безпосередніх і різноманітних інтересів, можливість їх вираження 
та здійснення. Третьою рисою є плюралізм, сукупність усіх неполітичних 
відносин у суспільстві й різноманітної діяльності людей. Четверта риса 
виявляється у регулюванні дій людей безпосередньо самими ж людьми, 
передусім через норми моралі. 

Державне регулювання соціальної реклами в Україні здійснюється 
Законом України «Про рекламу», у якому стаття 12 присвячена соціальній 
рекламі, а також «Положенням про раду з питань реклами», к «Порядком 
виробництва і розповсюдження соціальної рекламної інформації органів 
виконавчої влади», Порядком відрахування на виробництво соціальної 
рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних 
напоїв», Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» 
(нині прийнято в першому «питанні Закон України «Про місцеві податки і 
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збори», який у разі прийняття в другому читанні замінить декрет) та іншими 
нормативно-правовими документами. Органами, що контролюють соціальну 
рекламну діяльність в Україні, є Антимонопольний комітет України, 
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України, Комітет із 
захисту прав споживачів та національна експертна комісія із захисту суспільної 
моралі. 

Корпоративне регулювання здійснюється рекламними громадськими 
організаціями, зареєстрованими в Україні: Спілкою рекламістів України, 
Всеукраїнською рекламною коаліцією, Асоціацією зовнішньої реклами країни, 
Українською асоціацією маркетингу та деякими іншими, дотичними до сфери 
реклами і мас-медіа. Корпоративний уплив здійснюється кодексами,статутами 
та іншими документами, ухваленими учасниками цих об’єднань. Суспільне 
регулювання здійснюють різноманітні громадські організації, недотичні до 
сфери реклами, у тому числі й політичні партії. Крім цього, в соціальній 
рекламі суб’єктами суспільного регулювання є неурядові організації-замовники 
соціальної реклами, які визначають, які теми є пріоритетними та яким чином 
вони можуть подаватися суспільству. 

Професійне регулювання передбачає врахування державних номер 
керівниками і фахівцями соціальної реклами і розробку власних правил. Свій 
вияв воно отримує на етапі створення і розміщення реклами. Міжнародне 
регулювання здійснюється за допомогою прийнятих у різних країнах 
міжнародних корпоративних кодексах або ратифікованих міжнародних 
нормативно-правових документів: Міжнародного кодексу рекламної практики, 
Міжнародного кодексу рекламної діяльності, Європейської конвенції  мовлення 
та інших. Спілкою, яка об’єднує рекламістів різних країн є Міжнародна 
рекламна асоціація (International Advertising Association). 

Як випливає зі змісту статті 13 Закону «Про рекламу» («Реклама на 
телебаченні і радіо»), на соціальну рекламу, яка розповсюджується 
реорганізацією безкоштовно, не поширюються квоти, вимоги щодо вміщення у 
перервах між програмами і передачами, та під час трансляції ревізійних або 
художніх фільмів. Частиною восьмою статті 22 цього ж закону і рекламодавців 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів покладено обов’язок спрямовувати 
на виробництво і розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди 
тютюнопаління та зловживання алкоголем не менше 5% коштів, потрачених на 
розповсюдження реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів у межах 
України. 
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ПРИЧИНЫ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ  
 

В докладе Генерального директора Международного бюро труда 
«Занятость, рост и социальная справедливость», который был озвучен на 9-ом 
Европейском региональном совещании в Осло, было отмечено, что основная 
тяжесть последнего экономического и финансового кризиса (2008 г.) в сфере 
занятости, пришлась на молодежь [1, c. 12]. По результатам исследований 
экспертов международной организации труда, уровень безработицы среди 
молодежи, в двух третьих стран Европы и Центральной Азии превышает 20% в 
то время как в таких странах как Греция, Испания и Македония, безработица в 
сегменте соответствующей группы достигает 50%. Следует обратить внимание, 
что безработица в еврозоне, без ее сегментации по возрастному признаку (без 
деления на возрастные группы: молодые, зрелые и пожилые работники) к концу 
2012 года достигла рекордного показателя в 11,8%. Авторитетное издание The 
Financial Times, сообщило, что общее количество безработных в 27 странах 
Европейского союза, по оценке Международной организации труда, достигло 
26 млн. человек, причем уровень безработицы среди молодежи младше 25 лет 
увеличился с 22,4% до 23,6 % [2]. Принимая во внимание выше изложенные 
факты, можем констатировать, что проблематика занятости молодежи является 
не только актуальной в контексте развития научно-методологической основы 
для проведения соответствующих исследований, а и важной для формирования 
государственной политики в сфере занятости населения. 

Основные причины, которые обуславливают высокий процент 
безработицы именно среди молодежи, можно классифицировать по таким 
основным группам:  

1) индивидуально-психологические причины: неустойчивость жизненных 
ориентиров (не стабильность системы целевых установок); отсутствие 
профессионального стажа и опыта (низкая конкурентоспособность на рынке 
труда); завышенные требования к профессиональному статусу в 
организационной иерархии и уровню предлагаемой заработной платы 
(нежелание работать на первичных должностях с недостаточно высоким 
уровнем материальной компенсации за труд); отсутствие концептуальной 
зрелости и необходимого уровня ответственности (отсутствие острой 
необходимости в самообеспечении и ответственности за близких); 
недостаточная выносливость и, как правило, обостренное чувство собственной 
значимости и т.д.;  

2) социально-экономические причины: не соответствие предложения 
рынка образовательных услуг, запросам рынка труда (системный, 
долгосрочный аспект); невостребованность специальностей определенного 
профиля на рынке труда (ситуативный, краткосрочный аспект); 
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макроэкономическая (глобальный и государственный аспекты) и 
микроэкономическая нестабильность (региональный и организационный 
аспекты); недостаточный уровень профориентационной работы среди учащийся 
молодежи; недостаточная информированность о состоянии рынка труда и 
перспективах его развития и т.д.; 

3) физиолого-экологические причины: неготовность к длительным 
физическим нагрузкам и умственным усилиям (устойчивое представление о 
краткосрочности процесса от постановки цели до получения результата); 
низкая сопротивляемость организма (слабый иммунитет как следствие 
неблагоприятной экологической обстановки);  

4) общественно-политические причины: неготовность общества к 
возложению ответственности на молодежь за ее действия; низкая 
экономическая и гражданская активность и т.д.  

5) ментально-культурологические причины: недооценка места и роли 
труда в жизни человека и его развитии (уровень восприятия трудовой 
деятельности как процесса материального производства); незавершенность 
процесса формирования системы ментальности труда (отсутствие устоявшегося 
(обоснованного) алгоритма трудового поведения в процессе трудовой 
деятельности, в том числе и в  критических условиях и ситуациях; неготовность 
к стрессам и сверхурочной работе; невосприятие исторически сложившихся 
норм и правил трудового поведения, а также единых организационных 
подходов); наличие религиозно-культурологических ограничений в трудовой 
деятельности и т.д. 

Безусловно, предложенная классификация не является закрытой, 
следовательно, может быть дополнена и развита в рамках отдельного 
направления научного поиска.  

В контексте усовершенствования государственной политики в сфере 
занятости молодежи следует обратить внимание на такие направления в ее 
формировании и реализации, как: 

• изучение и внедрение положительного опыта Финляндии, как 
государства, которому, не смотря на влияние негативных факторов последнего 
экономического и финансового кризиса, удалось не только сохранить уровень 
безработицы в социально допустимых и экономически обоснованных пределах 
(7,6% на конец 2012 г. [3, с. 12]), но и обеспечить высокие макроэкономические 
показатели (ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) 
– 38,1 тыс. долл.; инфляция – 2,8%; объем внешней торговли – 116,3 млрд. евро 
[3, с. 170–172]); 

• отказ от практики государственной поддержки неэффективно 
работающих предприятий как фактора, влияющего на снижение 
конкурентоспособности трудовых ресурсов с одновременным усилением места 
и роли государства на рынке труда как основного участника социального 
партнерства (например, через механизм: гарантии первого рабочего места или 
места оплачиваемой производственной стажировки; содействия молодежному 
предпринимательству; реализации программ общественных работ и местного 
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развития; содействие социальной и экономической адаптации молодежи; 
квотирование рабочих мест для молодежи; адресных субсидий, гарантий и т.д.); 

• разработка и реализация государственных и региональных программ по 
созданию рабочих мест для молодежи, а также программ по развитию 
деятельности молодежных учебных предприятий, бизнес-инкубаторов, учебно-
производственных центров; 

• создание информационного ресурса о состоянии рынка труда и 
перспективах его развития с предоставлением аналитической и статистической 
информации, а также типовых алгоритмов построения карьеры с привязкой к 
конкретной специальности и квалификации работника, к количеству и качеству 
доступного для получения блага. 

Кроме того, не смотря на определяющую роль государства в обеспечении 
занятости молодежи, следует принять во внимание необходимость повышения 
ответственности и мотивации у самой молодежи, как наиболее 
заинтересованного участника в процессе трудоустройства. Данное направление, 
по нашему мнению, может быть реализовано государством в контексте 
профориентационной работы на уровне общеобразовательных школ, а также 
учебных заведений, окончание которых подразумевает получение 
специальности (профессии). 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-
СТУПЕНЕВОЮ ОСВІТОЮ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 
Особливої актуальності набувають проблеми державного управління 

соціальними, економічними, науковими та інноваційними процесами в системі 
освіти транспортної галузі України. Її основними пріоритетами стають 
орієнтація на творчий та інноваційний характер освітніх технологій відповідно 
до реальних темпів економічного розвитку.  
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Освіта є важливою складовою національної економіки, яка забезпечує 
підготовку кваліфікованих кадрів, покликана створити передумови для 
формування виходу країни на траєкторію сталого розвитку.  

Поточні зміни в суспільному житті України спричинили структурні 
перетворення в попиті на освітні послуги, працю та створення послуг особливо 
у транспортній сфері. Ці процеси неминуче направлені на забезпечення якості 
освіти у відповідності до міжнародних стандартів у транспортній галузі. 

Загальновизнаним є той факт, що від якості освіти в країні залежить її 
майбутнє. Тому підвищення якості освіти у транспортній галузі та її вплив на 
розвиток економіки повинні стати стратегічним національним пріоритетом 
України.  

Перехід економіки України до ринкових відносин, глибокі соціально-
економічні перетворення вимагають від навчальних закладів транспортної 
сфери не тільки підготовки фахівців з ринкової економіки, не тільки 
застосування інноваційних навчальних технологій, але й знання нових методів 
ведення транспортного господарства, спрямованих на прогнозування й 
планування подальшого розвитку транспортної галузі, оптимізацію 
використання наявних ресурсів, покращення соціально-економічних 
показників. 

Кризові явища у функціонуванні освітньої сфери у зв’язку зі значним 
дефіцитом матеріальних, кадрових, фінансових ресурсів потенційно 
унеможливлюють доступність освітніх послуг цього рівня, що викликано 
поточною соціально-економічною ситуацією, потребують нових управлінських 
рішень. Підвищення ефективності діяльності освітньої системи пов’язано зі 
змістом підготовки та забезпеченням державних гарантій на якісну освіту в 
цілому, обґрунтуванням інвестицій у розвиток освітньої галузі. Тому потрібне 
відповідне вдосконалення державного управління професійною освітою 
транспортної галузі, зокрема розроблення механізмів, що здатні забезпечувати 
оперативне реагування на зміни в зовнішньому середовищі освітньої системи 
спрямовувати її внутрішній ресурсний потенціал. 

З урахуванням вище викладеного тематика наших досліджень, щодо  
удосконалення державного управління професійно-ступеневою освітою 
транспортної галузі України, є актуальною.  

Основні положення процесів системної трансформації навчальних 
закладів та вивчення комплексу проблем стосовно різних складових механізмів 
системи державного управління закладені в розробках українських фахівців у 
сфері управління системою освіти та досліджуються В. Авер’яновим, 
В. Бакуменком, О. Васильєвою, О. Іваницькою, Т. Івановою, В. Князєвим, 
В. Луговим, В. Маліновським, Н. Нижник, І. Розпутенком, Є. Сулімою, 
В. Цвєтковим, О. Якименком та ін.  

Значний внесок у розроблення теорії державного управління зробили такі 
зарубіжні вчені, як Г. Атаманчук, В. Афанасьєв, Д. Белл, М. Вебер, В.Граждан, 
Д. Зеркін, М. Кастельс, Г. Моска, Т. Парсонс, В. Парето, Ю. Тихомиров, 
Е. Тоффлер, В. Чіркін.  

Організаційно-економічні аспекти управління суспільним розвитком та 
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освітою як його складовою досліджували Г. Балихін, Н. Багаутдінова, 
В. Гамаюнов, В. Дорофієнко, Г. Кологрєєв, В. Пілюшенко, С. Поважний, 
О. Поважний та ін. Аспекти формування системи управління якістю освіти 
розглядали Ю. Вишняков, В. Кальней, В. Лобас, Д. Матрос, С. Шишов та ін. 

Розвитку професійної освіти присвячені праці С. Вершловського, С. 
Крисюка, Л. Мітіної, А. Нікуліної, В. Олійника, Н. Протасової та ін. 

Аналіз дослідницької проблематики професійної освіти дає можливість 
стверджувати, що найменш розробленими є питання, пов’язані з управлінням 
на державному рівні та із запровадженням професійно-ступеневої освіти у 
транспортній сфері. 

Актуальність нашої наукової роботи обумовлюється необхідністю 
визначення наукових підходів до формування сучасної системи державного 
управління професійно-ступеневою освітою в країні, розроблення на цих 
засадах державної концепції з удосконалення структури й термінології системи 
професійно-ступеневої освіти України, у якій зроблено акцент на 
функціонування управлінських механізмів, що адекватно відбивають специфіку 
освітньої системи у транспортній сфері та забезпечують гнучке реагування на 
зовнішні та внутрішні зміни в суспільстві. 

Метою дослідження є теоретико-методичне обґрунтування та 
розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи 
державного управління професійно-ступеневою освітою  транспортної сфери в 
Україні.  

Методологічну основу дослідження становлять теоретичні та 
загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на 
сучасних наукових засадах управлінської, економічної й споріднених з ними 
наук.  

Для вирішення поставлених наукових завдань використано такі 
загальнонаукові методи: структурно-логічного аналізу – для побудови логіки та 
структури функціонування взаємопов’язаних: транспортної  галузі,  державного 
управління та економіки; порівняльних характеристик – для визначення 
факторів, які впливають на ефективність підсистем системи професійно-
ступеневої освіти; аналізу й синтезу – для дослідження перспектив 
інформаційних систем професійно-ступеневої освіти; структуризації цілей – 
для вивчення закономірностей та суперечностей управління професійно-
ступеневою освітою; графічний – для оформлення висновків проведених 
досліджень; експертних оцінок – для проведення оцінки та аналізу 
інформаційних потоків у процесі здійснення професійно-ступеневої освіти у 
транспортній галузі. 

Наукова новизна одержаних наукових результатів полягає в 
обґрунтуванні теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо 
державного управління професійно-ступеневою освітою транспортної галузі 
України; розроблено концептуальні засади формування та реалізації системи 
професійно - ступеневої освіти у транспортній галузі, що передбачають: 
принципи формування й реалізації державної політики у цій сфері; 
застосування міжнародної моделі досконалості CAF; розроблення 
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комплексного механізму впливу держави з урахуванням численних чинників 
зовнішнього та внутрішнього впливу; створення мережі регіональних 
координаційних центрів професійно-ступеневої освіти; розширення 
можливостей мотиваційного механізму взаємодії транспортних підприємств з 
освітніми установами. 
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
На сьогоднішній час в Україні існує запит на формування та реалізацію 

ефективної державної політики управління інвестиційно-інноваційним 
розвитком регіонів. В загальному розуміння, інноваційно-інвестиційна політика 
держави - це діяльність державних, регіональних та місцевих органів влади по 
створенню умов для формування інноваційних ідей і проектів, конструювання 
науково-технологічних зразків, нововведень, їх освоєння і просування на ринок, 
а також створення необхідних важелів сприяння інвестиційній діяльності 
суб'єктів господарювання. Саме ефективність інвестиційно-інноваційної 
політики вимагає застосування дієвих механізмів державного управління. На 
думку фахівців Національного інституту стратегічних досліджень, механізми, 
які сьогодні використовуються державою для розв’язання регіональних 
проблем, не є достатньо ефективними, що обумовлюється рядом причин. 
Досягти підвищення ефективності державного управління територіальним 
економічним розвитком можливо через здійснення централізованого 
державного та регіонального прогнозування, планування і регулювання 
економічних процесів, їх збалансування та взаємоузгодженість, за умов 
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інституційної, наукової і фінансової державної підтримки. Сьогодні в Україні 
діють такі державні механізми управління територіальним економічним 
розвитком, як програми соціально-економічного розвитку, регулювання 
міжбюджетних відносин, а також підтримка інвестиційно-інноваційних 
регіональних проектів [1].    

Проте зазначені механізми не є достатньо ефективними. Причинами 
цього можна виділити наступні: 

− відсутність системного підходу при формуванні державної регіональної 
політики; 

− недосконалість нормативно-правового регулювання регіонального 
економічного розвитку; 

− неефективність діючої системи управління на регіональному та 
місцевому рівні; 

− низька фінансова спроможність більшості територій країни; 
− недостатній вплив системи формування місцевих бюджетів та 

трансфертів на економічний розвиток регіонів; 
− недостатнє застосування інструментів стимулювання розвитку регіонів. 

Для визначення ефективності застосування механізмів державного 
управління, розглянемо регіон, як об'єкт інвестиційно-інноваційної 
державної політики. Так, наприклад С.О. Тихомиров розглядає інноваційний 
розвиток регіону як цілеспрямований і керований процес змін в різних 
сферах життя, спрямований на досягнення високої якості життя на території 
регіону, з найменшою шкодою для природних ресурсів і найвищим рівнем 
задоволення поточних і майбутніх колективних потреб населення й інтересів 
держави. На його думку, основою стратегії інноваційного розвитку повинні 
стати цілеспрямований пошук і ефективне управління нововведеннями у всіх 
сферах економічного, соціального і духовного життя регіону [2, с. 31-36]. В 
свою чергу Городиський Г.І. дає таке трактування сутності інноваційного 
потенціалу регіону, а саме «інноваційний потенціал регіону - це його 
здатність як окремої економічної одиниці в існуючих соціально-економічних 
та політичних умовах, використовуючи власний науково-технічний 
потенціал, створювати новації або проміжні результати ззовні, та 
враховуючи наявну інноваційну інфраструктуру регіону і сформовану 
інноваційну культуру регіону, доводити їх до кінцевого споживача» [3, с.889-
901]. Сучасний механізм інноваційного процесу характеризується 
зростанням ролі регіональної складової. Саме питання розвитку регіонів є 
основним при розробці державної політики розвитку країни. В основу 
регіональної інноваційної політики покладені такі принципи: пріоритет 
інновацій над традиційним виробництвом регіону; забезпечення правової 
охорони інтелектуальної власності; сприяння розвитку конкуренції в 
інноваційній сфері; гнучкість інноваційної політики; інтеграції науки, освіти 
та підприємницької діяльності; забезпечення розвитку інноваційного 
підприємництва; сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного 
наукового співробітництва [4]. Основним механізмом, каталізатором 
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приведення в дію потенціалу економічного зростання регіону, інноваційного 
розвитку та структурного оновлення виробництва, підвищення 
конкурентоспроможності регіону, збереження та примноження його 
трудового та інтелектуального потенціалу є саме реалізація виваженої 
регіональної інвестиційно-інноваційної політики. Розуміючи важливість 
ефективного управління  регіональним розвитком, державна влада всіляко 
сприяє процесу впровадження кращих світових практик у діяльності органів 
регіональної влади, що сприятимуть активізації інвестиційно-інноваційної 
політики розвитку регіонів. Серед таких практик, слід назвати проекти, що 
сприяють впровадженню кращого світового досвіду регіонального 
управління та місцевого розвитку:  
− Проект «Регіональне врядування та розвиток» (РВР) розрахований 

на 8 років (2005-2013) і покликаний сприяти становленню регіонального 
економічного розвитку в Україні. Діяльність проекту спрямована на 
розробку та впровадження практично-орієнтованої навчальної програми 
для державних службовців у 13 областях України. Учасники навчання 
отримають знання та практичні навики щодо забезпечення сталого 
економічного розвитку, зменшення інфраструктурного дефіциту країни та 
ефективнішого менеджменту регіональними фінансами.     

− Проект «Сприяння економічному розвитку та зайнятості» допомагає 
Україні доповнити її заходи сприяння розвитку малих та середніх 
підприємств використанням інноваційних інструментів, регіональними 
підходами та концепціями, спрямованими на розвиток 
конкурентоспроможної економіки. Загальна тривалість проекту складає 5 
років (з 01/2009 по 12/2013). Предмет проекту є регіональне економічне 
сприяння та адаптація регіональної економічної політики та структурної 
політики на національному рівні до інструментів, які застосовуються у 
ЄС. Донецька область, Чернівецька область та АР Крим являються 
пілотними регіонами проекту.  

− Проект «Місцевий економічний розвиток міст України» (далі проект 
МЕРМ) спрямований на створення сприятливого клімату для 
економічного розвитку в Україні та зміцнення демократії і має на меті 
покращити умови та можливості економічного зростання завдяки 
ефективному врядуванню, яке відповідає інтересам громадян та бізнес-
спільноти за активної підтримки з боку центральних органів влади. 
Проект МЕРМ реалізується з січня 2010 року до грудня 2014 року 
Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки 
Уряду Канади і надає підтримку у вдосконаленні планування і 
постачання послуг, що сприяють і підтримують економічне зростання та 
розвиток в тринадцяти українських містах Львівської та 
Дніпропетровської областей. 
Основною метою діяльності вище перерахованих проектів є передача 

кращого досвіду, кращих практик, зокрема і у сфері удосконалення механізмів 
державного управління інвестиційно-інноваційним розвитком регіонів України.     
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До основних механізмів державного управління інвестиційно-інноваційного 
розвитку регіонів, через впровадження відповідних програм, автори відносять: 

1.  Механізм удосконалення регіональної політики інфраструктурного 
забезпечення формування інноваційного потенціалу регіону. 

2.  Механізм збереження і розвитку наукового та науково-технічного 
потенціалу розвитку інноваційної діяльності регіонів. 

3.  Механізм державного фінансування інноваційно-інвестиційної 
діяльності в регіоні. 

4.  Механізм законодавчого та регуляторного забезпечення інноваційно-
інвестиційного розвитку в регіоні. 

5.  Механізм соціального забезпечення і екологічної політики 
інноваційно-інвестиційного розвитку в регіоні. 

Зміни в моделі економічного розвитку, що відбулися внаслідок світової 
фінансової кризи, потребують перегляду існуючих підходів до дієвості 
механізмів державного управління інноваційно-інвестиційним розвитком 
регіонів України. При розробці нових моделей і механізмів, слід опиратися на 
наявний науково-технічний потенціал і людський капітал, враховуючи світові 
тенденції і міжнародні практики регіонального розвитку.  

 
Література 

1. Ефективність механізмів державного управління територіальним економічним 
розвитком: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://old.niss.gov.ua/Monitor/August/6.htm 

2. Тихомиров С.А. Инновационное направление регионального развития / 
С.А.Тихомиров // Инновации. - 2005. - №7. - С. 31-36. 

3. Городиський Т.І. Інноваційний потенціал регіону: суть, функції та структура / 
Городиський Т.І. // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць 
Дніпропетровського національного університету. - У 3-ох т., Т. 3. - Дніпропетровськ : 
Видавництво "ДНУ", 2006. - Вип. 220. - С. 889-901. 

4. Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К. : Кондор, 
2004. - 344 с. 

 
Попович В.В. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ 

 
На сучасному етапі вітчизняного державотворення місцеве 

самоврядування є одним із найважливіших інститутів становлення 
громадянського суспільства, політичної системи України в контексті її 
трансформаційних змін. 

Політико-правова природа місцевого самоврядування знаходить своє 
логічне втілення в конкретно визначеній муніципальній політиці, яку 
здійснюють і державні інституції, і місцеві представницькі органи. 
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Вихідним елементом методології муніципальної політики має бути 
глибоке розуміння одного з фундаментальних питань конституційної теорії — 
ідеї поділу влади, яка найбільш чітко й послідовно сформульована 
французьким дослідником XVIII століття Шарлем Монтеск'є. У його вченні 
принципово важливим є положення про необхідність взаємодії та взаємної 
зрівноваженості влад. Взаємодію влад він розумів як стримування одна одної та 
узгоджене просування їх до спільної мети. Варто звернути увагу й на одне із 
застережень французького філософа: в реальному житті практично неможливо 
розмежувати всі гілки влади настільки, щоб цілком виключити втручання однієї 
в діяльність іншої [8, c. 65]. 

Наприкінці XIX — на початку XX сторіччя більшість вітчизняних 
державних і громадських діячів, творчо використовуючи й водночас 
поглиблюючи та конкретизуючи в нових історико-правових умовах 
концептуальні ідеї Монтеск'є про природу та взаємозв'язок владних інститутів, 
стверджували, що в основі конституційного устрою демократичної держави 
повинно бути широке місцеве самоврядування, а взаємовідносини між 
центральними та місцевими органами мають ґрунтуватися на рівноправних 
засадах [5]. 

До методологічного компонента муніципальної політики слід віднести 
також сформульовану де Токвілем та його послідовниками (Г. Аренс,  
Н. Гербер, О. Гірке, Е. Мейер, Б. Чичерін) теорію природних прав вільної 
громади. Ця теорія обґрунтовує поряд із трьома загальновизнаними 
конституційними гілками влади (законодавчою, виконавчою та судовою) 
конституційно-правовий статус і четвертої — громадянської (муніципальної) 
гілки влади. Одна з центральних ідей теорії вільної громади полягає саме в 
тому, що право на самостійне та незалежне від центральної влади існування 
визначається її природною сутністю, а тому держава не утворює громаду, а 
лише визнає її. Згідно з цією теорією основними засадами організації та 
функціонування місцевого самоврядування є: 

1) виборність органів місцевого самоврядування членами громади; 
2) розподіл питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, на 

самоврядні та такі, що передоручені органам громади державою; 
3) органи місцевого самоврядування — це органи відповідної 

територіальної громади і не входять до системи органів державної влади; 
4) органи державної влади не мають права втручатися у вирішення 

самоврядних питань, їхня функція зводиться лише до адміністративного 
контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування [3, c. 98]. 

Еволюція демократичної державності в сучасному світі переконливо 
підтверджує, що до числа абсолютних цінностей конституційного рівня 
відноситься муніципалізм — система муніципальних ідей та фундаментальних 
принципів місцевого самоврядування, порядок його організації та 
функціонування, сукупність інститутів, що забезпечують реалізацію і захист 
прав людини на локальному рівні, а також механізми, які традиційно 
використовуються з метою обмеження державної влади [1, c. 89]. 
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Сучасні дослідники на основі всебічного вивчення теоретичної спадщини 
вітчизняних і зарубіжних корифеїв конституційно-правової думки, ґрунтовного 
аналізу історичного досвіду врегулювання проблем функціонування місцевого 
самоврядування в Україні та за кордоном переконливо довели, що місцеве 
самоврядування є універсальною організацією публічного управління, формою 
саморегулювання громадського життя, що зменшує дистанцію між суб'єктами 
та об'єктами владарювання [4, c. 17]. 

Необхідність та важливість структурної державної муніципальної 
політики як виду державно-управлінської діяльності випливає з 
інституціональної характеристики місцевого самоврядування як елемента 
публічної влади, яка у такий спосіб (тобто через місцеве самоврядування) 
децентралізує себе, впроваджуючи засади самоорганізації населення, 
наближаючи до нього владу у територіальному сенсі. 

Разом з тим, за часів незалежності України не було створено належного 
інституціонального середовища для вироблення та реалізації державної 
муніципальної політики як окремого та самодостатнього напрямку  
державно-управлінської діяльності. Це — частина загальної проблеми розвитку 
нових інститутів. Як справедливо стверджують окремі дослідники, сьогодні є 
потреба створювати інституції практично «з нуля». «Не тільки функціонування 
політичних інститутів, але й політична культура змінюється в нас дуже 
повільно [7, с. 84]. У цьому контексті у Плані модернізації державного 
управління зазначено, що необхідно змінити саму парадигму державного 
управління, зламати нарешті існуючі догми в управлінні державою та взяти на 
озброєння досвід успішних демократичних країн [6, с. 5]. Зміна парадигми 
державного управління стосується повною мірою державної муніципальної 
політики, стан якої не відповідає сьогодні стандартам Конгресу місцевих та 
регіональних влад Ради Європи (КМРВЄ). 

У зв’язку з цим слід відмітити, що Європейська хартія місцевого 
самоврядування (1985 р.) на сьогодні є основним міжнародно-правовим 
документом з питань місцевого самоврядування для країн-членів Ради Європи. 
Метою цього документу є встановлення загальноєвропейських стандартів щодо 
організації місцевого управління на засадах самоврядності, які є обов’язковими 
для вказаних країн. Хартія місцевого самоврядування зобов'язала держави, які її 
підписали, застосовувати основні правові норми, що гарантують правову, 
адмiнiстративну й фінансову самостійність територіальних громад та їх органів 
[2]. 

Як відомо, Україна є членом Ради Європи з 1995 р. і на виконання своїх 
зобов’язань перед цією європейською інституцією наша держава ратифікувала 
Хартію місцевого самоврядування. У цьому плані показовим є той факт, що ця 
ратифікація була здійснена без будь-яких застережень з боку України  
(Закон України від 15 липня 1997 р. № 452/97–ВР). Отже, і нині, і тим більше 
— у майбутньому системному реформаційному процесі  
(як адміністративно-територіального устрою, регіонального урядування, так і 
місцевого самоврядування), перед державою неодмінно постане питання — 
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яким чином будуть виконані міжнародні зобов’язання України у площині 
місцевого самоврядування. 

Слід констатувати, що розвиток законодавства про місцеве 
самоврядування за останні роки є ілюстрацією тотального відходу від 
зафіксованих у Конституції України ідейних засад муніципальної демократії. 
По суті, сьогодні, у законодавстві відверто закріплюється принцип 
державницького начала місцевого самоврядування. У свою чергу, орієнтація на 
рівні сучасних конституційно–проектних робіт на формування дуалістичної 
моделі місцевого самоврядування, може посилити ці тенденції. Під впливом 
цих ідей у сучасних реформаторських ініціативах вже дуже рельєфно 
проглядається чергова спроба під прикриттям цінностей демократії та свободи, 
реалізації інтересів населення, об’єднаного територіальною спільністю, 
побудувати таку систему взаємозв’язку територіальних громад та держави, яка 
б забезпечувала б державну єдність не на балансі централізму та децентралізму, 
а на переважному розвиткові державного централізму. 

В світлі комплексного реформування системи місцевого самоврядування, 
на нашу думку, слід приступати до розробки Концепції місцевого 
самоврядування в Україні, Стратегії реформування місцевого самоврядування в 
Україні, а також інших документів із залученням до цього процесу провідних 
науковців з питань місцевого самоврядування. 
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