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СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством 

 

 Алиева Э.И. 

аспирантка 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 

SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

In the modern world is becoming more apparent that the economic situation of 

the country and its regions besides industrial and economic factors influence factors 

such as the institutional environment, morality, tradition, reflecting the characteristics 

of the relationship between people in the socio-economic conditions. In this context, 

the concept of "capital" in economic science was interpreted more broadly, were 

allocated new and different forms. It concerns also social capital, accumulation and 

functioning of which can lead to improved economic performance.  

The main goal: to open its main functions and influence on economy on the 

basis of social capital definition. 

Category of "capital" is the backbone element in economics. Understanding of 

this most general concept changed over the centuries. The concept of the social 

capital, urged to reflect a role of social factors in economic development of society, 

was included into scientific use rather recently. The concept of social capital was 

introduced into scientific use by P. Bourdieu, G. Lowry, J. Coleman, R. Putnam, and 

F. Fukuyama. Various studies in the field of economics, sociology and political 

science show that the relationship in all areas based on trust and cooperation promote 

realization of human potential. It is generally accepted that social ties and trust play 

an important role in supporting of economic development. The origin of the social 

capital is connected with changes in the relations among individuals and it facilitates 

their activity. If physical capital is completely tangible, being embodied in clear 

material forms, the human capital is less tangible. It manifests itself in the skills and 

knowledge acquired by an individual. Social capital is even less tangible, because it 

exists only in the relations between individuals. The same as the physical and human 

capitals, the social capital facilitates a production activity.  

Scientific researches show that the uniform standard definition of the social 

capital still doesn't exist. Fukuyama defines social capital as a set of informal values 

or norms shared among members of the group and that permits cooperation within the 

group, as well as some potential of community or its part, arising as a result of trust 

among its members [6]. 

R. Patnem considers the social capital as an element of public organization, 

allocating thus the basic forming elements such as social networks, social norms and 

trust [4]. He pays attention that the social capital increases efficiency of investment in 

the physical and human capitals and thereof conducts to more intensive economic 

growth and social and economic development.  

Bourdieu characterizes the social capital as a set of the real or potential 

resources connected with possession by a steady network of more or less 

institutionalized relations, mutual acquaintance and recognition or other properties, 
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and with membership in group [1]. So, this membership gives a support in the form 

of the collective capital and reputation. Bourdieu the first carried out the systematic 

analysis of the social capital, its vision is concentrated on usefulness which is heated 

up by people when they take part in the various organizations. 

The most widespread social capital definition has received with the appearance 

of J. Coleman research. He defines social capital as the potential of mutual trust and 

mutual support, which can be tailored in the interpersonal space [3]. According to 

Coleman, social capital is the demonstration of informal social organizations, which 

acts as a productive resource. At the same time he highlights the following forms of 

social capital: social capital as the concentration of default, social capital as 

information channels, social capital as effective rules backed by sanctions [3]. 

Considering the social capital as a resource that is used by an economic entity in its 

activities, Coleman emphasizes its social nature. 

Analysis of the category of social capital can identify a number of its functions. 

Firstly, social capital helps to reduce transaction costs by improving trust. Secondly, 

it allows to provide access of subjects to the benefits and values, to increase the 

volume of available resources, and also to lower the expenses connected with 

receiving this access. The social capital gives the chance to use those resources which 

this individual doesn't possess, and also repeatedly to increase the value of available 

resources. Moreover, access to some benefits is specific to social capital and can’t be 

implemented in its complete absence. Thirdly, access to information. Normal market 

relations are characterized by imperfect information, namely, its inaccessibility, 

closeness, unilaterality, that leads to costs growth for obtaining reliable and objective 

information. Fourthly, the social capital promotes increase of trust to the state 

institutes, society consolidation, growth of social stability and, finally, acceleration of 

economic development. Efficient implementation of these social capital functions 

help to reduce costs for the organization. Therefore, the "capital" component of the 

social capital is shown in its ability to reduce transaction expenses, uncertainty and 

risk, to increase efficiency of use of specific assets, etc. 

In recent years among variety of factors that influence economic growth, 

economists have begun to allocate special circumstances such as a state of social 

relations, business reputation of economic entities and trust earned from customers 

and partners. According to some economists, the last 20 years, the "weight" of the 

company's reputation in the sale of the company has increased from 17-20% to 70-

80% of the total sale price [5]. Collective (investment and pension, etc.) funds, that 

have now two-thirds of investment capital grow by 15-20% faster if they have a good 

reputation [5]. 

Many researchers highlight the special role of culture in a certain level of 

confidence, believing that the problem of trust and social capital lies in the existing 

system of values, norms, traditions and customs. 

Macro-level social capital (relationships between institutional sectors) is 

implemented through the existing institutional and regulatory environment to ensure 

public trust and cooperation across markets and economic system. Such kind of social 

capital is mostly underinvested because at the macro level it appears as a public good, 

and therefore, is not the private property of those who benefit from it. That is why, 
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investment in macrosocial capital is not usually available in the sufficient quantity, as 

any other public good. 

Trust may favor macroeconomic stability through two channels. First, trust 

implies extended civic behavior, it may be associated with better economic 

management by the authorities if it reflects a greater cohesion of the society. Indeed, 

it has been shown by Knack and Keefer that countries with higher trust have also 

better institutions. According to Acemoglu, countries with better institutions exhibit 

lower macroeconomic volatility. Hence, if trust deters the discretionary use of public 

expenditures it can thus implies weaker macroeconomic volatility due to less volatile 

policies. 

Second, following Glaeser, trust, the most general dimension of social capital, 

is closely linked to trustworthiness. Hence, individual trust can be considered as 

empathy or as an individual commitment to behave well with other agents. This 

decreases costs of interactions and allows to build expectations and plans with greater 

certainty.  

Knack and Keefer documented a positive relationship between trust and the 

share of investment in GDP. But if trust makes investment higher, it should also 

make it more stable over time, what is also likely to smooth aggregate output [8].  

Relations arising on the basis of mutual trust and openness of the parties, help 

to identify latent potential of previously undetected local resources, including the 

potential power of social capital in the region. And this, in turn, helps to solve the 

following problems: increase of welfare and employment, improving the structure of 

the regional economy, the emergence of new industries and the reconstruction of 

existing enterprises, development of the market and production infrastructure and 

communications, development of social institutions, professional education and 

health care. 

Thus, a central place among the grounds of social capital is owned by the trust 

in all the concepts. The main difference lies in the fact that some authors traditionally 

highlight the idea of social networks, while others prefer trust. But be that as it may, 

trust and social capital are analyzed as closely related, complementary categories: on 

the one hand, social capital appears as a potential social interaction that results 

achieved trust among members of the community; on the other hand, the current level 

of confidence acts as an expression of social capital stock. Thus the mechanism of 

emergence and development of trust is considered as process of social capital 

formation. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄС В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ: 

АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Європейська інтеграція є ключовим пріоритетом зовнішньоекономічної 

політики України, що у свою чергу передбачає проведення системних реформ 

відповідно до норм і стандартів Європейського Союзу (ЄС) [1]. Зараз Україна 

входить у відповідальний етап відносин з ЄС – час укладання Угоди про 

асоціацію, що включає Угоду про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. 

Очікується, що Угода не лише позитивно вплине на тарифну політику торгівлі 

між Україною та ЄС, але і сприятиме гармонізації українського юридичного та 

адміністративного законодавства зі стандартами ЄС, а також інтеграції України 

у внутрішній ринок Європейського Союзу. Виклики, перед якими зараз постає 

Україна – якісно використати внутрішній потенціал попередніх напрацювань та 

можливості, які надає ЄС, а також уникнути загроз, що є прямим наслідком 

слабких сторін. На цьому підґрунті розробка та застосування наукових підходів 

до співробітництва України з ЄС в інноваційній сфері стає вкрай важливим. 

Дослідження умов адаптації формування і використання сучасних інститутів 

становить значний науковий і практичний інтерес. 

Серед робіт, які присвячені проблематиці міжнародної та європейської 

інтеграції, координації політики і співробітництва в інноваційно-технологічній 

сфері – праці таких відомих західних вчених, як Б. Баласса, Р. Вернон, Дж. 

Гелбрейт, П. Друкер, Р. Лукас, М. Портер, Р. Соллоу, М. Фрімен, Й. Шумпетер.  

Проблеми теорії й практики міжнародної науково-технічної інтеграції 

достатньо висвітлено у працях вітчизняних вчених: О. Білоруса, О. Гаврилюка, 

А. Гальчинського, В. Гейця, Ю. Макогона, В. Новицького, А. Філіпенка, В. 

Семиноженка та ін. 

Разом з тим, в Україні дотепер не до кінця вивченими та дискусійними 

залишаються проблеми оцінювання результатів співробітництва України з ЄС в 

інноваційній сфері, співвідношення національних і наднаціональних принципів 

управління. Недостатній рівень наукової розробки щодо вирішення проблем 

економічної безпеки в умовах активізації співробітництва України з ЄС в 

інноваційній сфері. 
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Мета статті – висвітлити стан та напрями розвитку інституціональних 

основ співробітництва України з ЄС в інноваційній сфері, а також механізми 

фінансової підтримки.  

У ході дослідження проведено аналіз договірно-правової бази та 

інструментів співробітництва Україна – ЄС, а саме діючої Угоди про 

партнерство і співробітництво та майбутньої Угоди про Асоціацію; політик 

Європейської політики сусідства та Східного Партнерства.  

Фінансові механізми підтримки проаналізовано з допомогою Інструменту 

Європейської політики сусідства, як от: індикативні асигнування, регіональна 

та міжрегіональна підтримка, транскордонна співпраця, Інвестиційний 

механізм сусідства, Механізм підтримки державного управління. У праці також 

проаналізовано тематичні програми, а саме Інструмент підтримки стабільності, 

Інструмент розвитку співробітництва, а також програми інвестиційної 

підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку [2]. Особливу увагу приділено програмам, що 

сприяють спільним дослідницьким проектам та дозволяють підвищити рівень 

НДДКР, а саме: оцінці успішності Сьомої рамкової програми [3] та нової 

програми HORIZON 2020 [4].  

Аналіз проводиться в врахуванням методології Міністерства економіки 

України щодо індикаторів та порогових значень індикаторів стану 

зовнішньоекономічної безпеки та стану науково-технологічної безпеки 

України. 

Оцінка євроінтеграційного поступу України протягом останніх років, у 

порівнянні з іншими країнами Східного партнества, здійсненено за допомогою 

Індексу європейської інтеграції країн Східного Партнерства [5]. Згідно 

результатів Індексу, Україна, як одна з країн Східного Партнерства, що 

вважалась флагманською, насправді відстає за багатьма показниками, 

залишаючись позаду Молдови, а за деяким показники і позаду Грузії. Так, 

порівнюючи успіхи України та Молдови, можна виділити відставання України 

від Молдови та Грузії за усіма показниками у вимірі менеджменту. У вимірі 

наближення до ЄС Україна залишається позаду Молдови за усіма показниками, 

а за показникам глибокої та стійкої демократії, ринкової економіка та DCFTA 

Україна також відстає від Грузії. Грузія також випереджають Україну у вимірі 

зв’язків з ЄС у контактах між людьми, а також отриманої допомоги ЄС. 

Натомість, Україна демонструє помітний успіх за показниками Політичний 

діалог та Торгівля та економічна інтеграція з ЄС.  

Аналіз сучасного стану та напрямів розвитку інституціональних основ 

співробітництва України з ЄС в інноваційній сфері, дозволяє зробити наступні 

висновки та узагальнення. В Україні, на засадах аналізу індексу європейської 

інтеграції країн Східного партнерства, спостерігається негативна тенденція. 

Незважаючи на відносну розвиненість зв’язків з ЄС, Україні не вдалося 

досягнути значних результатів у сенсі наближення до стандартів ЄС. Таким 

чином, можна констатувати, що Україна не повною мірою використовує 

можливості, що їх пропонує інтеграція з ЄС.  
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Серед можливих загроз в інноваційній сфері варто виділити внутрішні та 

зовнішні загрози. Для забезпечення економічної безпеки України на 

внутрішньому рівні необхідно забезпечити конкурентоспроможність 

економіки, шляхом підвищення ефективності виробництва та впровадження 

змін у торгівельній структурі (відмова від сировинно-орієнтованого вектору та 

користь високотехнологічного експорту). На зовнішньому рівні Україна має 

активізувати залучення інвестицій з ЄС, сприяти спільним дослідницькі 

проекти з ЄС, що дозволить підвищити інтелектуальний та науково-технічний 

потенціал України. 

Для розвитку інституційних основ євроінтеграції України в інноваційній 

сфері необхідна політико-економічна конвергенція України і ЄС, продовження 

дослідження умов адаптації формування і використання сучасних інститутів. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО 

РИНКУ КУКУРУДЗИ  

 

Сучасний світовий економічний розвиток характеризується загостренням 

проблеми продовольчого забезпечення та стрімкою переорієнтацією паливно-

енергетичного ринку на альтернативні сегменти. В таких умовах кукурудзяний 

сегмент агропродовольчого ринку здобув достатньо високі конкурентні позиції 

на світовому просторі, що перш-за все зумовлено, широким спектром 

використання цієї культури.  

Так, численного вжитку кукурудза здобула в харчовій, переробній, 

технічній та енергетичній промисловостях. Прогресивний розвиток новітніх 

технологій переробки даної фуражної культури на нетрадиційні види палива 

зумовили значне зростання обсягу її споживання та, відповідно, виробництва. 

Дослідження показали, що упродовж 2001-2010рр. найбільші країни-

виробники кукурудзи являються й основними її споживачами. Так, за 

аналізований період щорічні обсяги виробництва в США становили в 

середньому 286 млн.тонн., а щорічні обсяги споживання – 239 млн.тонн, в 

Китаї – 143 млн. тонн та 144 млн. тонн відповідно, в Бразилії – 46 млн.тонн та 

41 млн.тонн відповідно [1]. В Україні валове виробництво зросло до 12 

12



млн.тонн, а внутрішнє споживання залишилось на незначному рівні – в 

середньому 5,3 млн.тонн щорічно [2]. 

Основна частина світового імпорту кукурудзи зосереджена в країнах, які 

являються головними світовими виробниками м’яса, а також в державах із 

постійним зростанням чисельності населення. Такими являються Японія – 

середні щорічні обсяги імпорту в 2001-2010рр. – 16 млн.тонн, країни ЄС – 13 

млн.тонн, Республіка Корея – 8 млн. тонн, Єгипет – 4, 5 млн. тонн. [1] Що 

стосується вітчизняного показника імпорту, то він становить в середньому 17, 2 

тис.тонн. [2] 

Поряд із вищевказаними тенденціями, збільшились і фізичні обсяги 

світового експорту кукурудзи. Так,  в 2001-2002 м.р. її світовий експорт 

становив 73 млн.тонн, а в 2010-2011 м.р. зріс до 92 млн.тонн. Основними 

країнами постачальниками цієї культури упродовж аналізованого часу були 

США (50 млн.тонн щорічно), Аргентина (12 млн.тонн), Франція (6 млн.тонн), 

Бразилія (5 млн.тонн), Китай (5 млн.тонн), Україна (2 млн.тонн). [1] 

Завдяки сприятливій кон’юнктурі світового ринку, вигідним природно-

кліматичним умовам, формуванню ряду зернотрейдерів, які використовують 

найсучасніші технології вирощування сільськогосподарських культур, 

модернізовану техніку та у своїй діяльності орієнтуються на експорт, нашій 

державі вдалось закріпити лідируючу позицію на світовому ринку кукурудзи 

протягом останніх 5 років. 

У міжнародних  прогнозах світового агропродовольчого розвитку Україні  

відводиться помітне місце саме на ринку зерна. Зокрема, Міністерство 

сільського господарства США, відзначає, що незважаючи на домінування у 

середньостроковому періоді на світовому ринку таких визначних експортерів 

продовольства, як США, Аргентина, Бразилія, очікується зростання на 

ключових сільськогосподарських ринках часток Росії, України й Казахстану 

(щоправда, за умови суттєвого зростання обсягів інвестування національних 

аграрних секторів) [3,18]. 

Проте, поряд із позитивними показниками розвитку вітчизняного ринку 

кукурудзи існує ряд проблем, які вимагають негайного вирішення, а саме 

відсутність відпрацьованої методології фінансово-економічного регулювання, 

інтервенційної політики, ефективного та прогнозованого механізму 

ціноутворення, системи дотування і підтримки доходів виробників. [4, 23] 

Поки-що не створенні  прозорі правила гри на ринку для всіх учасників, 

інституціональні стимули правового, фінансового змісту, відсутня 

довгострокова стабілізаційна державна політика розвитку ринку зерна. 

На нашу думку, задля ефективного функціонування ринку зерна в Україні 

необхідна правильна побудова взаємозв’язків держави з аграрними 

товаровиробниками та прийнятна система ціноутворення для всіх учасників.  

Також слід звернути увагу на основні напрями використання досягнень 

науково-технічного прогресу в агропродовольчому виробництві, де повинна 

спостерігатись  активізація розвитку агробіотехнологій, у т.ч. у напрямку 

використання маркетингової селекції для покращення якісних ознак 

вирощуваної продукції і підвищення стійкості сільськогосподарських культур 
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до різних негативних впливів, селекція культур для виробництва біопалива 

другого покоління, створення біопестицидів, біодобрив для забезпечення 

розвитку систем альтернативного землеробства, розробку нових й 

вдосконалення існуючи технологій і технічних засобів, що використовуються в 

аграрному виробництві. Необхідно забезпечити покращення генетичних 

властивостей рослин, удосконаленням агротехніки та досягненням 

біотехнологій для зростання продуктивності кукурудзи. 

Ефективне впровадження в дію вищезазначених заходів надасть 

можливість нашій державі встановити конкурентоспроможне  виробництво 

кукурудзи, що забезпечить високі економічні результати аграрного сектору та 

економіки країни в цілому.   
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NETWORK COMMUNITIES AND LABOUR MARKET ISSUES 

 

The mass spreading of global Internet technology in the late 20-th century 

significantly strengthened the position of virtual space in the people interaction, 

changing not only working conditions, but also forms of employment. And online 

communities are the driving force of these changes. 

The purpose of this investigation is to reveal the interaction between 

technology, economy and institutions in shaping the employment and occupational 

structures in the time of transition to the information way of development and to 

define the role of network communities in this process. 

Many researchers have noted the importance of personal networks and 

relationships for functioning of the economy. Economy is based and is intertwined 

with social networks and social relations of the world, and the types of transactions in 

the economy are determined by the specifics of the interaction in these networks. 

The network communities of Internet space are key elements in the 

construction of such network interactions in modern conditions of dynamically 

developing world, providing a range of temporal, financial, intellectual and other 

benefits and opportunities. One of the main features of network communities is an 

opportunity to establish direct lasting relationships between all the participants in the 

joint activity. In the modern world the parameters of the geographical location of the 
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agents and economic resources (e.g., «distance» and «access to resources») should be 

replaced by the parameters of their connection to the network (network access).  

In the 1990s the transformation of the working process were accelerated by a 

number of factors: computer technology and its application becoming cheaper, better 

and more available; global competition caused technical/managerial race between 

companies around the world; the organization has evolved and taken new forms, 

which are usually based on the flexibility and networks [1]. 

New information technologies provide the decentralization of work tasks and 

their coordination in the online network at the same time, whether it happens between 

countries or between the floors of the same building. Nowadays there is a widespread 

business practice of subcontracting, external sources (outsourcing), offshore 

company, consulting, reducing the size of the enterprises and work to order. The most 

fast-growing categories of work – time work and work with the part-time working 

day [3]. 

Substantial driving force of this process is the functioning of network 

communities of the Internet-environment. Online communities can be used to channel 

information, to conserve resources, mutual learning the rules of behavior and 

formation of reputation. Online network communities offer access to social capital, 

allowing users to organize a good relationship, access to private information and the 

skills, energy and attention of other people. Consciously or not, but people use sites 

such Facebook as tools to maximize their social capital in such areas. 

In addition, the network communities contribute to the development and 

dissemination of the electronic self-employment, the study of which in the context of 

the modernization of the economy is of special relevance. Firstly, it refers to non-

standard forms of employment, which increase the flexibility of the labour market, 

and is becoming more widespread in the modern economy. Secondly, we are talking 

about a new model of labour and the vanguard of the working force, the 

representatives of which can be considered as agents of the information economy, 

media of appropriate forms of human capital, labour practices and motivations. 

Although a large part of the self-employed are still concentrated in traditional 

areas of agriculture, trade and construction, the majority of jobs for them in 

developed countries appears today in fast growing industries with a high share of 

skilled labour, in particular in the sector of business and social services. However, the 

development of ICT caused representatives of new highly skilled segment of the self-

employed – independent professionals, or freelancers. In this case it is a question of 

mental labour, which is understood as the production and processing of information 

(programmers, web-designers, the specialists on Internet-advertising and 

management of virtual projects, etc.). 

 Digital technologies open up new possibilities for organization of work of 

people, engaged in the production and processing of information. They got an 

opportunity to work remotely at a distance from the place, where you need the results 

of their work, transmitting information via computer networks [4]. 

According to the data of the national statistics in the UK today every tenth 

employee constantly works in remote mode (total – 2.8 million people) [6]. 

According to the current information of the Institute of Sociology, now the average 
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number of self-employed in the USA is close to 10% of the population in Germany –

9.6%, the Netherlands – 10,5%, in Great Britain – about 13%. Level of self-

employment is traditionally very high in the countries of Southern Europe, for 

example, in Italy 23% of the self-employed. In Japan – 11%. 

Opportunities of remote communications create new organizational forms. Not 

only separate business processes (e.g., advertising and distribution of material goods), 

but also the economic activities of individuals and firms “immersed” in virtual space. 

In this case, there are no contacts of contractors in the real world, and intangible 

benefits, passed as the information via computer networks, become the subject of 

transactions. The new economic model does not replace the traditional real economy, 

but coexists along with it as a separate segment. 

Already in 1999 the first remote work exchange for freelancers Elance.com 

was opened. This event marked the institutionalization of new markets. At such 

websites freelancers provide information about themselves, and the consumers of 

their services – their orders. It is not only a meeting place of supply and demand, it 

works out the «rules of the game» on the market, forms the regulation mechanisms of 

contractual relations and strengthens confidence. 

In conditions of virtual contacts and weak formal institutions the role of the 

social relations is being increased significantly [2]. The relationship of long-term 

cooperation, personal contacts and recommendations strengthen trust, guarantee the 

fulfillment of obligations and bring more profitable contracts. It is not surprising that 

68% of the freelancers work with permanent customers; 51% receives orders 

according to the recommendations of their former customers, 40% – according to the 

recommendations of friends and acquaintances. In general, 85% of freelancers use 

social capital to find a job [5]. 

It is also important to notice the impact of self-employment on stimulating the 

economic activity of the population. 40% of freelancers delegate and/or prefer to 

outsource their work. They actually help to stimulate economic activity by involving 

other specialists, even if they hire independent workers.  

In addition, such a form of employment expands the geographical boundaries 

of a particular national economy labour market. According to Castells, there is a 

historical tendency to growth of interdependence of the labour force on a global scale 

through three mechanisms: the global employment in a multi-national corporations 

and related border-crossing networks; the impact of international trade on 

employment and working conditions; the impact of global competition and new 

flexible management on the labour force in each country. In each case, the 

information technologies are an indispensable tool for communication between 

different segments of the labour across national borders [1].  

However, in the conditions of rapidly developing information and 

communication technologies another mechanism, causing the growth of 

interdependence of the labour force on a global scale, can be identified. This is 

network communities of cyberspace, forming and accumulating social capital and 

which are «explorer» in the processes of employment transformation. 

Summing up, it can be noted that in recent decades in the conditions of 

information society formation the main tendencies in the employment sphere are its 
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decentralisation and flexibilisation. In the conditions of tough competition, market 

instability and a high technological dynamism firms seek to make maximum flexible 

use of labour force. In particular, they follow the strategies of externalizing and 

outsourcing: the greater volume of works is submitted outside the company, forming 

a kind of «contract fringe», and the labour relations with employees are replaced by 

commercial relations with the contractors. As the latter not only other firms, but also 

self-employed individuals may act. Each year the number of freelancers is growing 

steadily, thus creating a new segment of the labour resources. 

Network communities play an important role in these processes, they not only 

simplify the mechanisms of economic subjects’ interaction, allowing to create and 

accumulate social capital, which has a large impact on the development of labour 

relations. But also network communities of cyberspace institutionalize emerging 

forms of  labour relations in the conditions of information economy formation. 

Examining the network formation and evolution process in more detail could 

provide a fuller picture of how the labor market and the social structure co-evolve by 

mutually influencing each other: network connections shape the labour market 

outcomes and, in turn, are shaped by them. And online communities allow to go 

outside the geographical scope, bringing the labour force on a new global level. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ  

СУСПІЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ  
 

Поняття суспільної ефективності слід розглядати використати з точки 

системі економічних відносин суспільства. За масштабом суспільної організації 

людей об’єктом її визначення є світова економіка, потім економіка окремих 

держав (національна економіка), адміністративних одиниць (регіональна 

економіка), галузі (галузева економіка), економіка підприємства, 

домогосподарства. При цьому суспільна ефективність національної економіки є 

узагальнюючою сукупністю діалектично пов’язаних економічної, соціальної та 
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екологічної ефективності сфер суспільного відтворення, які послідовно 

формуються на рівні підприємства, галузі та національної економіки і можуть 

мати зовнішній та внутрішній вимір за відповідними критеріями оцінки [1]. 

При визначенні суспільної ефективності електроенергетики як галузі 

національної економіки слід ураховувати її специфіку: різні технології 

виробництва електроенергії; участь оптового й роздрібного посередника в 

процесі розподілу та обміну електроенергії між споживачами; відмінність 

тарифу на електроенергію для населення від тарифу для промислових і 

прирівняних до них споживачів; наявність об'єктивних технологічних і 

суб'єктивних комерційних втрат електроенергії, які включаються в тариф для 

споживачів.  

З урахуванням такої специфіки зовнішніми і внутрішніми критеріями 

економічної, соціальної та екологічної ефективності електроенергетики за 

сферами виробництва, розподілу, обміну й споживання є: обсяг і вартість 

виробленої, розподіленої та спожитої електроенергії населенням, а також 

промисловими й прирівняними до них споживачами; прибуток і оплата праці 

найманих робітників на підприємствах електроенергетики; забруднення 

навколишнього середовища й витрати на безпеку праці [1].  

На суспільну ефективність функціонування електроенергетики значний 

вплив оказує природний монополізм галузі, головною специфікою якої є значні 

масштаби виробництва і надлишкові виробничі потужностей, що необхідні, 

щоб мати можливість задовольнити періодичні, прогнозовані й не прогнозовані 

піки попиту на продукцію [2]. Це одна з причин монополізації капіталу любої 

природної монополії. Іншою є використання мережних структур. Активи, 

втілені в мережні структури мають обмежене застосування й не можуть бути 

легко переорієнтовано на інші цілі або іншого власника. Крім того, на 

сучасному етапі розвитку економічних відносин в суспільстві є тенденція до 

концентрації капіталістичної власності в руках малої кількості осіб, що є 

закономірністю розвитку капіталістичного способу виробництва. У сукупності 

це сприяє абсолютизації права власності на засоби переробки, розподілу та 

постачання електроенергії.  

Абсолютним монополіям властиве явище внутрішньої неефективності. Її 

усунення здійснюється за рахунок завищення цін і тарифів. До їх складу, як 

правило, включають інвестиційну та екологічну складову, що підвищує 

економічну та екологічну ефективність [3]. Проте зростання цін знижає 

соціальну ефективність. Таким чином, ці види суспільної ефективності 

знаходяться у діалектичному зв’язку, де загальним критерієм, що їх пов’язує є 

ціна на вироблену та реалізовану електроенергію. Отже, регулювати суспільну 

ефективність електроенергетики можна через ціну (тариф) на електроенергію), 

яка повинна бути такою щоб досягнути збалансованості між економічною, 

соціальною та екологічною ефективності галуз. 

Загальним підходом до цінового регулювання суспільної ефективності 

електроенергетики в багатьох країнах світу стала структурна перебудова 

електроенергетики за рахунок створення конкурентних умов на ринку 

електроенергії, насамперед, через приватизацію енергетичних об'єктів 
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переважно в системі розподілу електроенергії, зміни моделі ринку електроенергії 

та порядку його функціонування. Реалізовані на практиці моделі відрізняються 

кількістю розподільних та постачальних компаній. Вважається, що їх 

поширення призводить до лібералізації ринку електроенергії, під якою 

розуміють можливість споживачів змінити постачальника електроенергії [4]. 

Однак лібералізація ринку електроенергії не дає стимулів для підвищення 

та збалансованості усіх видів суспільної ефективності електроенергетичної 

галузі, оскільки погоня за прибутком змушує виробників та електропостачальні 

компанії економити, в першу чергу, на оплаті праці найманих працівників та 

екологічних витратах. Крім того, лібералізація ринку електроенергії 

обмежується стабільністю балансу між попитом і пропозицією, об’єктивністю 

директивного формування ринку електроенергії та закономірною 

концентрацією приватної власності у обмеженої кількості людей. 

Таким чином, при регулюванні суспільної ефективності природних 

монополій при збереженні в них переваги приватного капіталу пріоритетними є 

державні (директивні) форми і методи. В розвинених країнах це − організація 

конкурсів за вхід на монопольний ринок і цінове регулювання діяльності 

монополіста на ринку. В умовах закономірної концентрації приватної власності 

у обмеженої кількості людей організація конкурсів за вхід на монопольний 

ринок не призводить до усунення монопольних цін.  

Щодо цінового регулювання діяльності монополіста, то узагальнено існує 

прямі й непрямі форми і методи. Оптимальним є їх гнучка комбінація. До 

прямих відносяться регулювання державою норми прибутку та безпосереднє 

регулювання ціни. Однак прибуток є синтетичним результатом витрат, обсягів 

реалізації продукції і її ціни. Тому встановлення обмежень на отримання 

надприбутків в любому випадку передбачає регулювання ціни. При непрямому 

регулюванні цін припускає державне втручання в процес ціноутворення, яке 

забезпечується застосуванням сукупності засобів та інструментів, що сприяють 

розширенню товарного ринку, збільшенню ринкового попиту, управлінню 

доходами населення, регулюванню податків. При цьому регулюються не самі 

ціни, а фактори, що впливають на них [3]. 

Принципи регулювання цін (тарифів) на електроенергію майже однакові. 

За основу береться визначення доходу, достатнього для розвитку підприємства. 

Але одному випадку норма прибутку регулюється за допомогою тарифу, в 

другому − стимулюється мінімізація витрат, на які обчислюється прибуток [5]. 

Таким чином, підходи до регулювання суспільної ефективності 

електроенергетики як природної монополії узагальнено складаються з форм і 

методів державного регулювання конкуренції на ринку електроенергії, ціни і 

тарифу на електроенергію, до яких включаються екологічна та інвестиційна 

складова, спрямовані на реалізацію відповідних досягнень НТП. Існуючі 

підходи дозволять в певній мірі регулювати суспільну ефективність 

електроенергетики, але підвищення будь якої складової викликає зниження 

іншої ефективності. Це потребує встановлення певного балансу між ними.  

Крім загальних підходів в національних економіках існує власна 

специфіка регулювання суспільної ефективності електроенергетики, яка 
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обумовлено видами природних ресурсів, що використають для виробництва 

електроенергії, типом макроекономічної системи та особливостями діючого 

законодавства. Це потребує адаптації загальних підходів до регулювання 

суспільної ефективності електроенергетики будь якої національної економіки. 
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ДЕРЖАВНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЯК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА 

КАТЕГОРІЯ 

 

Державні заощадження як економічна категорія в теперішний час 

використовується в рамках національного рахівництва за кордоном, а також у 

макроекономічних моделях і тотожностях і дотепер не одержала поширення у 

фінансовій літературі. Відсутність даної економічної категорії у фінансовій 

літературі пояснюється не поширеністю практики державного заощадження.  

На початку XXI століття все більш активними учасниками операцій на 

міжнародних фінансових ринках стають фонди національного добробуту 

(ФНД). Не дивлячись на те, що історія їх діяльності вираховується вже 

десятиліттями, операції різних суверенних фондів національного добробуту 

притягують до себе увагу після того, як в останні роки вони збільшили свої 

трансграничні інвестиції. Як правило, суверенні національні фонди 

створювались у вигляді стабілізаційних фондів та фондів національного 

добробуту. Метою діяльності перших є забезпечення гарантій для виконання 

бюджетних зобов`язань та зниження інфляційного тиску, викликаного 

високими цінами на енергоносії на світових ринках. Фонди національного 

добробуту також створюються за рахунок відрахувань частини зверх високих 

доходів від продажу енергоносіїв, з метою забезпечення в країні стабільних 
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соціально-економічних умов на довгострокову перспективу, тобто в інтересах 

майбутніх поколінь [1, 29-30]. 

На думку російського вченого Сухарєва О.М., до необхідності 

формування державних заощаджень можна віднести також наступне [2, c.30; 3]: 

1. Державні заощадження збільшують об'єм пропонованих на ринку 

інвестиційних ресурсів, знижуючи норму відсотка і сприяючи збільшенню 

інвестиційної активності. Це, у свою чергу, сприяє збільшенню темпів 

зростання економіки.  

2. Державні заощадження дозволяють зміцнити національну фінансову 

систему, знижуючи загальні фінансові риски, і, зокрема, ризик нестійкості 

національної фінансової системи внаслідок бюджетних дефіцитів і 

лавиноподібного зростання державного боргу. У цьому плані державні 

заощадження забезпечують фінансову безпеку країни 

3. Державні заощадження можуть виступати додатковим інструментом 

макроекономічного регулювання національної економіки, тоді як державний 

борг, як правило, вимагає використання додаткових інструментів 

макроекономічного регулювання.  

 4. Державні заощадження дозволяють стабілізувати систему 

макроекономічної рівноваги. Так, наприклад, під час "надприбутків" 

заощаджені кошти можуть бути використані як стерилізатор валютних 

надходжень і грошової маси, а в період погіршення умов торгівлі для країни - 

підтримати сукупний попит, курс національної валюти від різкого знецінення і 

тим самим стабілізувати соціально-економічний розвиток країни.  

5. Державні заощадження можуть бути використані в майбутньому при 

втраті з боку держави провідних джерел доходу (вироблення родовищ 

природних копалин, зниження цін на провідні експортні товари - головні 

джерела доходу державного бюджету і так далі). Політика державного 

заощадження виявляється особливо актуальною в країнах, схильних до 

"голландської хвороби". В цих країнах така політика буде найбільш ефективна 

в досягненні стабілізації національної економічної системи. 

6. Державні заощадження можуть виступати джерелом покриття 

майбутніх бюджетних дефіцитів внаслідок зниження прибутків державного 

бюджету (наприклад, постаріння населення і необхідність фінансування пенсій 

і ряд  інших, тісно пов'язаних з цим соціальних витрат)..  

Методологічно під державними заощадженнями слід розуміти прибутки 

держави, які не були ним витрачені і витрачання яких підлягає в майбутньому. 

Таким чином, державні заощадження є різниця між державними прибутками і 

витратами [4, c.69]. 

Державні заощадження по своєму впливу на економіку не тотожні впливу 

приватних заощаджень, що пов'язано з макровеличиною державних 

заощаджень. Крім того, державні заощадження повинні мати інший сенс і 

призначення, ніж приватні заощадження. Так, державні заощадження повинні 

служити не лише, наприклад, цілям збалансованості бюджету, але і зниженню 

процикличности макроекономічних показників національної економіки, що, у 

свою чергу, служить запорукою стійкості соціально-економічного розвитку.      
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Методологічно необхідним в цілях ефективності загальноекономічного 

регулювання і стабілізації національної економіки уявляється розподіл 

державних заощаджень на внутрішні і зовнішні. Внутрішні державні 

заощадження - заощадження держави, утворені за рахунок внутрішніх джерел 

доходу, є перерозподілом частини ВВП від економічних суб'єктів, діючих у 

рамках національної економіки. Зовнішні державні заощадження - 

заощадження держави, утворені за рахунок зовнішніх по відношенню до 

національної економіки джерел: прибутки держави, отримані за кордоном; 

кон'юнктурні прибутки державного бюджету від експортерів. 

Державні заощадження можуть приймати різноманітні форми. У зв'язку з 

цим можна розуміти державні заощадження у вузькому і широкому сенсі. Під 

державними заощадженнями у вузькому сенсі слід розуміти державні 

заощадження сектора фінансової влади (заощадження бюджетних коштів), а під 

державними заощадженнями в широкому сенсі, крім того, і заощадження 

сектора грошової влади (Центральний банк) і інших секторів (пенсійні резерви, 

нагромадження у рамках державних підприємств). 

Джерелами утворення державних заощаджень (у вузькому сенсі) можуть 

бути природна рента, вищі прибутки державного бюджету в певні періоди 

(кон'юнктурні, проциклічні) і так далі. 

Державні заощадження можуть мати різний режим використання і 

управління.  Тут можна виділити два режими - безфондовий і фондовий [2, c.56; 

3]. 

1. Фондовий - на основі створення спеціального фонду державних 

заощаджень і визначення на законодавчому рівні алгоритму його формування, 

використання і управління коштами. В цьому випадку встановлюється мета 

створення державного ощадного фонду : динамічне збалансування 

центрального або федерального бюджету, стабілізація національної економіки, 

забезпечення майбутніх поколінь джерелами доходу при вичерпанні родовищ 

природних ресурсів і тому подібне. Створений фонд державних заощаджень 

сам по собі виступає предметом фінансово-бюджетного планування і 

прогнозування.  

2. Безфондовий - без створення спеціального фонду державних 

заощаджень. В цьому випадку державні заощадження не мають явно вираженої 

форми, а їх метою є надання державних позик і кредитів іншим бюджетам 

бюджетної системи, господарюючим суб'єктам і іноземним урядам. Так, 

наприклад, СРСР надавав позики і кредити іноземним державам, загальний 

об'єм яких до кінця 1990-х рр. обчислювався десятками мільярдів інвалютних 

рублів, а в середині 1980-х рр. значно перевищував зовнішній борг країни.  

Одним з видів державних заощаджень бюджетного характеру (тобто що 

відносяться до бюджетної системи країни) є формування пенсійних резервів у 

рамках "нагромаджувальної" моделі пенсійного забезпечення громадян. Такі 

заощадження носять примусовий характер з боку держави, а у ряді країн 

належать державі і в цьому плані їх можна розглядати як особливий різновид 

державних заощаджень. 
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Державні заощадження є політично ненейтральними, що призводить до 

переваги вибору між політикою регулювання економіки через використання 

інструментарію державного боргу і державного заощадження на користь 

першого. Фінансова політика державного заощадження не набула широкого 

поширення внаслідок незацікавленості урядів знижувати державні витрати в 

цілях підтримки збалансованого бюджету (із-за обмеженого періоду часу 

знаходження його у влади), невдоволення цією політикою з боку населення, а 

також необхідності підтримки бюджетних витрат і сукупного попиту [5, c.9-12]. 

Циклічний розвиток світового господарства, локальні й світові 

економічні й фінансові кризи приводять до необхідності вироблення 

ефективної державної фінансової політики, пов'язаної з підтримкою й 

прискоренням темпів світового економічного розвитку.     Цей процес повинен 

супроводжуватися відходом від догматичних схем керування соціально-

економічними процесами й переходом на якісно новий підхід при формуванні 

економічної й фінансової політики держави. Для багатьох економістів і 

політиків усе очевидніше стає неприйнятність «накачування» сукупного 

попиту, використовуючи старий, але «надійний» інструмент – державний борг. 

Така політика внутрішньо чревата ризиком фінансової, а потім і економічної 

дестабілізації національних економік і в цілому світової економіки. 

Стабільність світового економічного розвитку може бути реалізована на основі 

переходу з політики державного боргу на політику державних заощаджень, що 

супроводжується створенням фондів державних заощаджень. 
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ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

 

Як відомо, під людським капіталом розуміються якісні характеристики 

продуктивних здібностей людини (освіта, професійна підготовка, стан здоров’я, 

мотивація, мобільність) і відповідно формування людського капіталу потребує 
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значних інвестицій у розвиток людини. У цілому можна зазначити, що саме 

виникнення теорії людського капіталу безпосередньо пов’язано з інвестиційним 

підходом, про що свідчать перші публікації родоначальників даної теорії 

Т. Шульца і Г. Беккера (Т. Шульц “Інвестиції в людський капітал” (1961 р.); 

Г. Беккер “Людський капітал: теоретичний та емпіричний аналіз” (1964 р.), де 

він зокрема розглядав вплив інвестицій у людський капітал на заробітки). Тому 

категорія “людський капітал” передусім являє собою інвестиційний аспект 

витрат на формування працівника, на що вказує російський фахівець у цій сфері 

В. Марцинкевич [1].  

Слід зазначити, що інвестиційний аспект розглядається практично майже 

всіма дослідниками людського капіталу, як зарубіжними, так і вітчизняними. 

Зокрема, О. Грішнова в своїй дисертаційній роботі детально проаналізувала 

джерела та форми інвестицій у людський капітал [2, с. 10]; Н. Перепелиця 

систематизувала напрями інвестування в людський капітал на мікро-, макро- та 

мегарівнях [3, с. 11]; Л. Харкянен, Н. Перепелиця [4;3] та інші вітчизняні 

науковці розглядають інвестиції в людський капітал як чинник економічного 

розвитку. 

Більшість російських науковців, які займаються аналізом проблем 

людського капіталу також досліджують інвестиції в людський капітал. Серед 

відомих публікацій у цьому аспекті можна відзначити В. Марцинкевича [1] та 

О. Сухарєва і Т. Макаренко [5], які виділяються своєю глибиною наукових 

досліджень. Так, В. Марцинкевич обґрунтовує, що сутнісним ядром теорії 

людського капіталу є саме інвестиційна трактовка витрат на якісне 

удосконалення людського потенціалу країни, і, що внутрішнім рушійним 

мотивом теорії інвестицій у людський капітал із самого початку була потреба 

мобілізації коштів на розвиток освіти і соціальної сфери в цілому [1, с. 29, 31]. 

У своїй науковій праці О. Сухарєв та Т. Макаренко аналізують особливості 

інвестицій у людський капітал протягом життєвого циклу людини та 

особливості інвестицій у дітей [5, с. 32-35]. 

Як показують дослідження, на сьогодні теорія інвестицій у людський 

капітал є достатньою мірою розробленою. При цьому більшість дослідників 

дотримуються точки зору, що формування людського капіталу потребує 

значних витрат як від індивідуума, домогосподарств, так і від суспільства в 

цілому. Ці витрати, здійснені з метою збільшення продуктивних здібностей 

працівника та майбутніх доходів, є інвестиціями в людський капітал. Зокрема, 

Г. Беккер, який започаткував теорію інвестицій у людський капітал, вважав, що 

він формується за рахунок витрат на людину, серед яких можна назвати: 

навчання, підготовку на виробництві, витрати на охорону здоров’я, міграцію і 

пошуки інформації про ціни та доходи, а також втрачені заробітки під час 

навчання та ін. 

Якщо узагальнити, то більшість дослідників класифікують усі інвестиції в 

людський капітал здебільшого за функціональною ознакою таким чином: 

витрати, пов’язані з народженням дітей, доглядом за ними та вихованням. Ці 

витрати забезпечують відтворення населення, яке є носієм людського капіталу; 

витрати на загальну та професійну освіту, підвищення кваліфікації на 
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виробництві, здобуття професійного досвіду. Вони формують продуктивні 

здібності майбутніх працівників або розвивають та удосконалюють їх у тих 

осіб, які вже зайняті у сфері економічної діяльності; витрати на підтримку 

здоров’я, медичне обслуговування, фізичний розвиток. Вони також мають 

безпосереднє відношення до продуктивних здібностей людей, оскільки 

забезпечують розвиток та збереження життєвих сил людини, її фізичну, 

розумову і психічну здатність до трудової діяльності, скорочують 

захворюваність і смертність, подовжують працездатний вік людини; витрати на 

пошук економічно важливої інформації, які дають можливість прийняти 

рішення щодо сфери економічної діяльності; витрати на мобільність, у тому 

числі на міграцію в пошуках кращих умов працевлаштування. Ці витрати 

забезпечують професіональне та територіальне переміщення працівників у ті 

види трудової діяльності, галузі та на ті території, де кращі умови праці, що 

впливає на формування попиту і пропозиції робочої сили, а також її ціни [6, 

с. 80]. 

За формою здійснення інвестицій у людський капітал науковці їх 

об’єднують у три групи: прямі витрати, які безпосередньо пов’язані з 

формуванням продуктивних здібностей, незалежно від того, хто їх здійснює, – 

сам працівник або держава. Це всі ті матеріальні та грошові витрати, які 

забезпечують формування всіх складових елементів людського капіталу; 

альтернативні витрати, якими є втрачені заробітки працездатних осіб під час 

навчання, зміни та пошуку роботи; моральна шкода, з якою зіштовхуються 

люди під час навчання, пошуку роботи, міграції. Вона виникає внаслідок тих 

труднощів і втрат, з якими стикаються люди в процесі формування власного 

людського капіталу (втома, відмова від частини дозвілля, спілкування з 

друзями тощо) [6, с. 80; 7, с. 34-53; 8, с. 32]. 

Крім вище зазначених, існують також й інші пропозиції щодо форм 

інвестицій у людський капітал. Зокрема, Л. Туроу вважав, що використання 

вільного часу, який є обмеженим і цінним ресурсом, для поглиблення знань і 

вдосконалення навичок також слід віднести до витрат на людський капітал [9, 

с. 86]; А. Коровський до інвестицій у людський капітал також відносить 

витрати на фундаментальні наукові розробки [6, с. 87].  

Більшість дослідників людського капіталу вважають, що інвестиції в 

освіту, професійну підготовку збільшують обсяг людського капіталу, оскільки 

формують нові продуктивні здібності; інші інвестиції забезпечують його 

збереження, подовжують термін експлуатації, поліпшують умови 

функціонування (витрати на медичне обслуговування, інформацію, 

мобільність); інвестиції в людський капітал мають довгостроковий характер, 

вони призводять до зростання заробітків (доходів) працівника у майбутньому 

шляхом відмови від частини поточного споживання. 

Розглядаючи питання рівнів інвестування, більшість дослідників 

сходяться на думці, що інвестування людського капіталу відбувається на трьох 

рівнях: особистісному, корпоративному та національному. Інвестиції у 

людський капітал на особистісному рівні мають на меті зростання заробітків 

(доходів) працівника у майбутньому, здійснюються за рахунок прямих доходів, 
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отриманих людиною, шляхом відмови від частини поточного споживання. На 

корпоративному рівні інвестиції в людський капітал визначаються як сукупні 

витрати роботодавця на відтворення робочої сили, що враховують підвищення 

кваліфікації працівників, медичне обстеження, оплату медичних та інших 

соціальних послуг, зокрема з добровільного страхування, витрати на охорону 

праці, благодійну допомогу та ін. [9, с. 84]. На національному рівні 

інвестиціями є витрати із державного бюджету, які спрямовані на людський 

розвиток. 

Разом з тим слід підкреслити, що всі інвестиції у розвиток людини можна 

лише умовно назвати інвестиціями у людський капітал, адже сформовані 

продуктивні здібності не всіх членів суспільства перетворяться на людський 

капітал, тому варто розмежувати два поняття: інвестиції у формування 

людського потенціалу та інвестиції у людський капітал. Усі затрати на розвиток 

людини по досягненню нею працездатного віку та до початку вступу у сферу 

трудової діяльності є інвестиціями в розвиток людського потенціалу. Більшу їх 

частину можна вважати потенційними інвестиціями в людський капітал, адже 

особи, що їх отримали, будуть працювати в суспільному виробництві. Однак та 

їх частка, яка пов’язана з витратами на економічне неактивне населення та на 

осіб, які не дожили до працездатного віку, не може вважатися інвестиціями в 

людський капітал. Кількісне розмежування інвестицій у людський потенціал і в 

людський капітал потребує більш глибокого наукового дослідження і розробки 

відповідної методики їх обчислення. 
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ЦІНОВА І АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ 

КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Система споживчої кооперації функціонує на засадах взаємовиручки та 

взаємодопомоги не з метою отримання прибутку, а для поліпшення 

матеріального та соціального стану її членів. Важливим стимулом для них є 

отримання компенсації на власний пай або придбання якісних товарів за 

нижчими цінами[1, c. 144]. Але, як свідчить практика, ціни  на товари і послуги 

у магазинах споживчої кооперації у більшості випадків є вищими за  

ринковіпри меншій  конкурентоспроможності товарної пропозиції.   

Формування ефективної цінової і асортиментної політики є головним та 

пріоритетним напрямом діяльності підприємства, від якого залежать фінансові 

результати і конкурентна позиція підприємства. Тому зміни принципів цінової і 

асортиментної політики є ключовим напрямом реформи системи споживчої 

кооперації і пов’язана зі створенням кооперативних маркетів. Маркети - це 

мережа відновлених/вдосконалених кооперативних магазинів 

самообслуговування, які організовані та функціонують відповідно до загальних 

єдиних принципів із загальним базовим асортиментом [2]. Головна мета 

створення маркетів - розвиток інфраструктури сучасної торговельної мережі, 

зміцнення позицій споживчої кооперації на ринку роздрібної торгівлі, високий 

рівень обслуговування і продажу членам кооперативних організацій та іншим 

споживачам необхідного асортименту продовольчих і непродовольчих товарів. 

Одержання прибутку та  рентабельну роботу маркетів планується забезпечити 

за рахунок використання доступнихі гнучких цін.  

Головна мета реалізується шляхом досягнення таких цілей: 

 підвищення значущості споживчої кооперації в соціально-економічному 

розвитку країни; 

 модернізація, удосконалення роботи маркетів щодо задоволення потреб 

населення; 

 забезпечення відвідувачам необхідного рівня обслуговування, комфорту 

та приємної  атмосфери під час перебування в маркеті; 

 побудова довірливих та тривалихвідносин з покупцями щоденним 

підтвердженням надійності і стабільності якості товарів, цінової політики 

та послуг.  

Розвиток мережі маркетів супроводжує розроблення нових підходів щодо 

організації торговельних процесів, що має сприяти зниженню цін на товари та 

послуги у торговельних закладах мережі.  
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У магазинах Укоопспілки впроваджуються світові практики рітейлу, вони 

оснащуються сучасним торговельним і холодильним обладнанням, 

реєстраторами розрахункових операцій (РРО), працюють за принципом 

самообслуговування, пропонують покупцям комфортні умови  та великий 

асортиментний ряд.  Це дозволяє знизити закупівельні ціни та зменшити інші 

витрати, збільшити технологічний рівень торгівлі, у тому числі за рахунок  

автоматизації торговельного процесу, створити умови для залучення в 

кооперативну мережу приватних підприємців. Крім того, це дає можливість 

скоротити  адміністративні та фінансові витрати, збільшити обсяги продаж та 

запропонувати покупцям найкращі товари за більш привабливими цінами. 

У поточний час також йде реформування оптово-логістичної діяльності 

Укоопспілки, створюється єдиний закупівельний центр. Основною метою 

оптового оператора - підприємства споживчої кооперації (ПСК)  

«Укооппромторг» (м. Бровари) -  є постачання відповідного асортименту 

товарів в роздрібні магазини споживчої кооперації централізовано за чітко 

визначеним графіком та цінами, не вищими ніж у інших дистриб'юторів. 

Переважно, це товари, які не потребують особливих умов зберігання - бакалія, 

безалкогольні напої, побутова хімія, вино-горілчані вироби, дитяче харчування 

та дитячі товари, кондитерські вироби, непродовольчі та супутні товари, 

тютюнові вироби тощо. Завдання роздрібної торгівлі полягає у тому, щоби 

чітко підтримувати обумовлений  асортимент і оплачувати товар згідно з 

договором. 

Стабільність роздрібної торгівлі визначається раціональністю, повнотою і 

стійкістю асортименту товарів. Асортиментний перелік складається з товарів, 

які користуються попитом. Важливою запорукою успішної діяльності маркету є 

формування ефективного і оптимального асортименту, у тому числі за 

допомогою ABC-аналізу.  

Формування основного асортименту для всіх маркетів здійснюється на 

базі єдиної асортиментної матриці та формується самостійно (базовий + 

додатковий + сезонний). Регіональний (місцевий) асортимент включається до 

централізованої бази даних. Рекомендується таке співвідношення між 

товарними групами:  швидкопсувні товари повсякденного вжитку - 30 - 32 %;  

гастрономія, бакалія (у т. ч. кондитерські вироби) - 50 %; непродовольчі товари 

– 18-20%. 

Загальний базовий асортимент має бути однаковим для всіх маркетів і 

становити не менше 1,5 тис. найменувань; додатковий  визначається залежно 

від формату магазину, попиту споживачів та обсягів продажу. Місцевий 

асортимент складається з продуктів харчування, які виробляються 

підприємствами регіону (напівфабрикати, кулінарні та кондитерські вироби 

тощо). До сезонного асортименту відносяться товари, які поставляються 

сезонно і є водночас обов'язковим асортиментом на цей період (овочі, фрукти, 

морозиво, пиво, безалкогольні напої тощо). До асортименту власного бренду 

відносять хлібобулочні, макаронні, ковбасні вироби, консервовану продукцію, 

безалкогольні напої тощо). Для викладки товарів власної марки необхідно 
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відводити найкращі місця і забезпечувати широкий асортимент супутніх 

товарів з фірмовим логотипом - пакети, блокноти, ручки, запальнички тощо.  

Товари, що продаються через мережу маркетів, неодмінно повинні мати 

гарантовану якість. При зберіганні товарів потрібно створити найсприятливіші 

умови для збереження їх якості і кількості, зменшення товарних втрат 

(нормованих, ненормованих), а також чіткого та швидкого виконання 

торговельно-технологічних процесів. Не допускається наявність в торговельній 

залі пошкодженого, зіпсованого або простроченого товару. Якість товару 

повинна підтверджуватися якісними посвідченнями, сертифікатами 

відповідності, ветеринарними свідоцтвами тощо.  

Метою цінової і асортиментної  політики маркетів споживчої кооперації є 

збільшення обсягів продаж за рахунок формування і розширення кола покупців 

і запровадження гнучкої цінової політики стосовно конкурента.  

Фахівцями визначаються категорії товарів залежно від попиту на них. На 

кожну категорію окремо формується асортимент (базовий, додатковий, 

місцевий, сезонний) і розробляється стратегія цін, які поділяються на два види: 

активні та пасивні, характеристику яких наведено у табл. 1.  

Таблиця 1 

Характеристика активного і пасивного підходу до розробки цінової політики 

маркетів (власна розробка) 

Вид ціни 
Характеристика 

товару 

Ознака 

попиту 

Принцип 

контролю за 

цінами 

Відповідність ціни 

конкурентів 

Активний      

А.1. 
стратегічний, 

швидкопсувний 
підвищений постійний нижчий 

А.2. 

тактичний, 

тривалої 

реалізації 

звичайний періодичний на рівні 

А.3. базовий понижений періодичний на рівні, або вищий 

Пасивний рідкісний 
дуже 

рідкісний 
періодичний на рівні, або вищий 

 

Моніторинг цін на стратегічний товар у конкурентів має здійснюватися 

щотижнево, про що складається звіт на кожне 1 та 15 число, на інші товари – 

щомісячно. Товари з обмеженим терміном реалізації мають продаватися за 

спеціальною акцією, розмір знижок не повинен перевищувати рівня 

торговельної надбавки.  

Цінова і нецінова конкуренція (асортимент і якість товарів) є потужними 

інструментами конкурентної боротьби. Але зниження цін порівняно з 

конкурентами має супроводжуватися зростанням обсягів роздрібного 

товарообороту для утримання прибутку на існуючому рівні, або його 

збільшення. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В ПРЕДПРИЯТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ 

 

Осуществляемые на основе эффективного сотрудничества между 

странами потоки инвестиционного капитала приобретают все большее 

значение. Развитие и усиление эффективности хозяйствования предприятий 

Украины в значительной (если не в решающей) мере зависит от 

общегосударственного инвестиционного потенциала, который формируется за 

счет различных финансовых источников, в том числе и иностранных 

инвестиций. Из-за кризисного состояния преобладающей части отечественных 

предприятий и организаций, недостатка собственных инвестиционных 

ресурсов, а также вследствие интенсивной интернационализации (интеграции) 

производственно-хозяйственных систем, объективно необходимым становится 

все более широкое привлечение иностранных инвестиций. Последние 

используются для финансовой поддержки отечественных 

товаропроизводителей и других субъектов хозяйствования, внедрения новых 

технологий, наращивания экспортного потенциала, структурной перестройки 

экономики [1, с.196]. 

Иностранные инвестиции – это вклад иностранного капитала в активы 

национальных компаний. Это может осуществляться как в денежной, так и в 

товарной форме [2, с.29]. 

Предприятием с иностранными инвестициями признается предприятие 

любой организационно-правовой формы, созданное в соответствии с 

законодательством Украины, иностранная инвестиция в уставном фонде 

которого, при его наличии, составляет не менее 10 процентов [3, с.50]. 

Прямые иностранные инвестиции – это вложения, предусматривающие 

долговременные отношения между партнерами. Эти инвестиции представляют 

способ повышения производительности и технического уровня предприятий. 

Иностранная компания приносит с собой новые способы организации 

производства, новые технологии и прямой выход на мировой рынок. 

Воздействуя на национальную экономику в целом, прямые иностранные 

инвестиции имеют преимущественное значение. Их роль заключается в 

следующем: 
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1) способность расширить инвестиционные процессы, поднять и оживить 

экономику; 

2) передача опыта, обучение различным ноу-хау; 

3) стимуляция производственных вложений; 

4) помощь в развитии среднего и малого бизнеса; 

5) устранение безработицы и повышение уровня доходов населения [2, с. 

31-32]. 

Иностранные инвестиции, привлеченные отечественными 

предприятиями, должны активно способствовать освоению последними новых 

видов продукции, существенному увеличению ее производства, а иногда — 

даже и решению проблем неплатежей [1, с.202]. 

Вопреки политической и финансовой нестабильности в стране, 

украинский агропромышленный комплекс, как и раньше, остается 

привлекательным для инвесторов. Оно и не удивительно: Украина - все же таки 

страна аграрная, и ограничить потенциал нашей сельскохозяйственной области 

очень не просто. Главное - научиться им правильно пользоваться. 

По данным Минагрополитики, в агропромышленный комплекс Украины 

состоянием на 1 апреля 2010 года, начиная с 1992- го, было введено $2,563 

млрд. прямых иностранных инвестиций (6,4% общего объема прямых 

иностранных инвестиций в экономику страны). Из них - $1788,7 млн. вложено в 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и $774,3 млн. - в 

сельскохозяйственные. 

Основными инвесторами в АПК Украины, в частности в сельское 

хозяйство, являются: Кипр ($251,2 млн.), Великобритания  ($133,5 млн.), Дания 

($57,6 млн.), Германия ($55,4 млн.), Польша ($29,3 млн.), Австрия ($28,9 млн.); 

серьезные инвестиции в отечественную пищевую промышленность поступили 

из Нидерландов ($591,1 млн.), Швеции ($213,6 млн.), Кипра ($235,2 млн.), 

Великобритании  ($131,9 млн.), США ($65,3 млн.) и Швейцарии ($88,5 млн.). 

По данным Международной финансовой корпорации (ІFC), объем 

прямых иностранных инвестиций в Украину остается меньше  потенциально 

возможного прежде всего из-за того, что и потенциальные, и имеющиеся 

инвесторы не торопятся с принятием решений о финансировании АПК через 

неблагоприятные деловую среду и инвестиционный климат и слишком 

большие затраты на ведение хозяйственной деятельности в Украине. 

Кроме того, в ІFC считают, что с недостаточным объемом прямых 

иностранных инвестиций связано и медленное внедрение новых технологий, 

что также отрицательно влияет на производительность, которая остается 

чрезвычайно низкой. 

По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), его 

инвестиции в АПК Украины увеличились на 30%, в частности, возросла 

финансовая помощь как производителям сельскохозяйственной продукции, так 

и реализаторам. Кроме того, банк также уделяет значительное внимание 

развитию оптового и розничного рынков. По прогнозам ЕБРР, на протяжении 

ближайших нескольких лет аграрная область будет оставаться для них 

приоритетной для инвестирования. 
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Основным показателем инвестиционной привлекательности каждой 

отдельно взятой компании есть ее конкурентоспособность. Это касается 

абсолютно всех компаний, независимо от сферы их деятельности. Если 

говорить об аграрных компаниях, то, например, специалисты "Индекс банка" 

оценивают конкурентоспособность предприятия по следующими показателями. 

Во-первых, финансовое состояние компании должно быть исключительно 

стабильным. Во-вторых, во внимание берется ее прибыльность, а также 

консолидированная отчетность. Кроме того, проверяется факт наличия в 

компании постоянных контрактов на реализацию продукции большим 

производителям. Уточняется наличие производственных активов в хорошем 

состоянии, а также сельскохозяйственной техники со сроком эксплуатации не 

более 5-ти лет. Если все перечисленные показатели в норме, то компанию 

можно считать надежной и в нее можно вкладывать средства. 

Тем не менее, не следует забывать, что существуют разные инструменты 

привлечения инвестиций, и схема оценки каждого из них своя. Выбор 

инструмента привлечения капитала зависит от стадии развития компании. 

В нашей стране привлечение капитала чаще всего осуществляется с 

помощью частного, а не публичного размещения акций. В этом случае 

проводниками капитала вместе с фондами прямых инвестиций - финансовыми 

инвесторами - могут быть также стратегические инвесторы - корпорации, 

которые действуют в аналогичных, что и объект инвестирования, или 

сопредельных сферах бизнеса. 

Основное отличие состоит в целях инвестирования. Целью финансового 

инвестора является увеличение стоимости бизнеса компании, поскольку он 

зарабатывает прибыль с помощью продажи акций при увеличенной, в 

результате эффективной работы компании, стоимости. Цели стратегических 

инвесторов принципиально другие: рост объема продажи продукции, 

сокращение затрат или ликвидация потенциального конкурента. При этом 

стратегический инвестор, в отличие от финансового, может вынести центр 

создания стоимости за границы компании, которую он приобрел. Следует 

также учитывать, что основными способами приобретения бизнеса 

стратегическими инвесторам есть слияния и поглощение. 

Если говорить о финансовых инвесторах, то владельцы капитала, как 

правило, принимают инвестиционные решения, руководствуясь следующими 

критериями: наличие работоспособной бизнес-модели и стратегии, которые 

обеспечивают высокий потенциал роста, достойный уровень квалификации 

менеджмента, прозрачность бизнеса и вероятность своевременно предотвратить 

отрицательные тенденции, а также возможности выхода из бизнеса (продажа 

акций через 4-7 лет по существенно большей цене) [4]. 

Основными формами осуществления прямых иностранных инвестиций в 

АПК Украины является создание общих или собственных дочерних 

предприятий. Еще один вариант: составление лицензионных соглашений с 

отечественными хозяйствами, согласно которым последние приобретают право 

на использование новой технологии производства товара, приобретение 

неконтрольных пакетов акций отечественных предприятий - эмитентов 
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(портфельные иностранные инвестиции), или покупка контрольных пакетов 

акций у отечественных предприятий (прямая покупка, в процессе 

приватизации, обмена долгов на акции и т.п.). Форма в каждом конкретном 

случае подбирается индивидуально.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ -  ОСНОВА МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК З 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ 

 

На сьогоднішній день ТНК є основою народногосподарського комплексу 

країн з розвинутою ринковою економікою. Вагома роль у перетворенні світової 

економіки у міжнародне виробництво належить транснаціональним фінансово-

промисловим групам як одній з найбільш розповсюджених форм існування 

таких компаній.  

ТНК контролюють третину світового промислового виробництва, та 

понад половину зовнішньої торгівлі і фінансів, мають 80% ліцензій та патентів 

на нову техніку й технології. Сучасні ТНК у додаток до існуючого 

міжнародного обміну товарами і послугами створили міжнародне виробництво, 

відповідну йому сферу послуг, сприяючи перетворенню в основному локальних 

(міжкраїнових, регіональних) міжнародних економічних відносин у глобальні. 

Такі компанії змушені функціонувати в умовах багатовекторного 

правового, економічного, політичного і культурного середовища це обумовлює 

необхідність деталізованого вивчення особливостей їх взаємодії з 

національною економікою.  

За цих умов особливого значення набуває питання ефективності взаємодії 

суб’єктів господарювання, а саме: національних економік з 

транснаціональними корпораціями. 

Більшість науковців визначають поняття „ефективності”  як зіставлення 

результатів (зокрема побічних і непрямих) господарської діяльності з 

витраченими ресурсами: трудовими, матеріальними, природними, фінансовими, 

основним капіталом тощо.  
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Професор Мочерний С.В. сформулював сутність ефективності у 

наступному визначенні: ефективність - це здатність приносити ефект, 

результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення 

ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат [1].  

Відповідно, для транснаціональних компаній та національних економік – 

держав дія цього поняття спрацьовує по-різному, тобто має різний економічний 

ефект і результативність їхньої діяльності. Чим більш численними і 

різноманітними стають зв’язки з їх інтенсивності, спрямованості (зворотні), 

«зарядові» (позитивні – негативні), виду (фінансові, інформаційні тощо), тим 

вище здатність транснаціонального утворення до розвитку і тим більше ступінь 

і порядок розходжень між окремими транснаціональними утвореннями й 

іншими виробничими комплексами. Здебільшого, приймаюча країна отримує 

додаткові ресурси у вигляді капіталу, технологій, що, безперечно, стимулює її 

розвиток. Виникає також соціальний ефект – зменшення безробіття, зростання 

кваліфікації зайнятих, опанування ними передовим управлінським досвідом, 

але разом з цим також є негативні наслідки цього процесу взаємодії: надмірна 

експлуатація природних, трудових та інтелектуальних ресурсів; політичний 

тиск; доведення до банкрутства місцевих компаній та їх поглинання; іноді 

використання застарілих, екологічно небезпечних технологій. 

Для транснаціональних корпорацій -  в прямій пропорційності, тобто 

максимально позитивний ефект - максимізує негативний для приймаючої 

сторони (здебільшого для країн, що розвиваються). Досягнення балансу  

інтересів між  діяльністю транснаціональних корпорацій та національних 

економік (приймаючої сторони) – стимулює добробут і розвиток суспільства, 

створює і підтримує ділове середовище, максимізує прибуток і прибутковість 

інвестицій, забезпечує довгостроковий ріст продуктивності. Дотримання вимог 

міжнародних стандартів гарантує відповідність інтересів корпорацій, інвесторів 

і суспільства, обмежуючи зловживання владою, перекачування активів, 

фінансові і моральні ризики, розтрату корпоративно - керованих ресурсів, що 

можуть бути викликані корисливою поведінкою корпоративних інсайдерів на 

шкоду інвесторам і суспільству. В остаточному підсумку проблема 

ефективності зводиться до корпоративної відповідальності й ефективного 

захисту інтересів інвесторів і суспільства. 

Так, розрізняють три групи країн базування ТНК з  макроекономічним 

фактором експортної орієнтації: 1) ті, які переважно експортують капітал 

(наприклад, Японія); 2) ті, які зберігають приблизну рівновагу експорту й 

імпорту капіталу (ФРН, Франція);  3) нетто-імпортери (Ірландія, Іспанія, 

Португалія, США, Туреччина). Останніми роками великими експортерами 

капіталу стали також Південна Корея, Тайвань, Китай, країни Близького Сходу. 

Характерно, що на відміну від практики експорту інвестицій цими країнами у 

70-80-ті роки у країни, що розвиваються, у даний час поширюється експорт 

капіталу у промислово розвинуті країни (наприклад, Тайвань приблизно 60% 

інвестицій експортує у США) [2, с.137]. 

Вплив припливу часток прямих інвестицій іноземних компаній на 

економіку країни-реципієнта може носити неоднозначний характер.  
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У міру підвищення технологічного й управлінського потенціалу фірм 

країн-реципієнтів іноземних інвестицій характер відносин між цими країнами й 

експортером капіталу може зазнавати істотних змін. Так, за розрахунками, що 

наводяться японським ученим Юкіо Ногуечі, зовнішньоекономічні відносини 

Японії з новими індустріальними країнами АТР характеризуються значним 

ослабленням ролі Японії як імпортера із цих країн сировини й експортера в них 

готових виробів і посиленням ролі зовнішньоторговельного обміну на основі 

диференціації продукції та поглиблення поділу праці у створенні промислової 

продукції високого технологічного рівня [3]. 

У цьому зв’язку доречно відзначити важливу й у цілому плідну роль 

прямих іноземних інвестицій у розвитку господарства таких країн, як США, 

Канада, Австралія на ранніх етапах їх індустріалізації. Як пише М.Уілкінс, 

«фірми, контрольовані французьким, нідерландським, швейцарським, 

бельгійським, італійським, австрійським, російським капіталом, були присутні 

в одній або декількох галузях американської промисловості значними прямими 

інвестиціями». Характерно й інше – активне використання прямих інвестицій 

іноземних фірм аж ніяк не перешкодило динамічному розвитку національної 

промисловості зазначених країн. Навіть якщо залишити осторонь 

промисловість у США, що домінувала протягом багатьох десятиліть у світовій 

ринковій економіці, звертає на себе увагу істотне послаблення позицій 

іноземного капіталу у промисловості Канади.  

Для приймаючої країни привабливість прямих інвестицій обумовлена 

тим, що вони сприяють збільшенню виробничих потужностей, розвитку 

виробництва, що в свою чергу збільшує надходження до державного бюджету, 

підвищує обсяг фінансових ресурсів на національному ринку, сприяє припливу 

передових технологій та управлінського досвіду, підвищенню кваліфікації 

місцевого персоналу, рівня національних науково-дослідних робіт; стимулюють 

розвиток конкуренції на місцевому ринку (що має позитивні наслідки для 

місцевих споживачів та сприяє мотивації місцевих виробників до підвищення 

якості своєї продукції; проте, як показує досвід, даний фактор має й негативні 

наслідки для місцевого виробництва); створюють можливості більш 

ефективного використання місцевих факторів виробництва тощо [4].  

Уряди країн, що розвиваються дуже повільно борються з незаконними 

діями ТНК. Хоча, таким країнам як Бразилія та Індія вдалося на практиці 

притиснути таку діяльність завдяки використанню механізму міжнародної 

координації між національними податковими органами, що має слугувати 

прикладом для інших країн.  

Також, для захисту національних економік країн, що розвиваються  від 

зарубіжних ТНК доцільно: 

- встановлювати податки на відтік національного капіталу за кордон; 

- приділяти підвищену увагу операціям зарубіжних ТНК з боку 

контролюючих податкових органів; 

- залучати іноземних партнерів на основі спеціалізації і 

кооперування, що формуватиме спільні структури і допоможе вступати в 

стратегічні альянси шляхом створення міждержавних корпорацій. 
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Що стосується України, то слід зауважити, що активна позиція держави 

щодо регулювання діяльності ТНК, стимулюватиме позитивні зрушення в 

економіці, а саме: концентрацію інвестиційних ресурсів на пріоритетних 

напрямах розвитку економіки; забезпечення фінансовими ресурсами сфери 

промислових НДДКР, прискорення науково-технічного прогресу; підвищення 

експортного потенціалу й конкурентоздатності продукції національних 

підприємств; здійснення прогресивних структурних змін у народному 

господарстві. Тому, стратегічне завдання нашої держави повинно полягати в 

сприянні концентрації фінансового, промислового й інтелектуального капіталу 

на пріоритетних напрямах, створенні конкурентоздатних фінансово-

промислових корпорацій - національних економічних лідерів.  

Неоднозначний вплив ТНК на різні показники зумовлює необхідність 

комплексного підходу, що дозволяє вибірково стимулювати чи обмежувати 

можливості використання ТНК відповідних стратегій для досягнення бажаного 

макроекономічного ефекту відповідно до стратегічних пріоритетів держави. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

В глобальной экономике ни одна из стран не является самодостаточной 

без участия в международной торговле и внешнеэкономических 

отношениях. Под международной торговлей понимается распределение и 

обмен товарами или услугами за пределами национальных юрисдикций, 

где входящий поток товаров формирует импорт, а исходящий – экспорт.  

Традиционная экономическая теория полагает, что торговля способствует 

росту экономической эффективности воспроизводственного процесса за счет 

предоставления более широкого и глубокого ассортимента товаров с меньшими 

издержками за счет эффектов разделения труда, масштаба, синхронизации 

спроса и предложения.  

Глобализация производства является сопутствующим глобализации  
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торговли процессом, временной период которого охватывает более 600 лет и  

играет все возрастающую роль в экономической жизни народов и 

регионов. Рост масштабов, объемов и эффективности международной торговли 

представляет собой непрерывный процесс и подразумевает более широкий 

охват рынков, доступных за меньшее количество времени и позволяющих 

торговать между разными частями мира, которые ранее имели ограниченный 

доступ к международным транспортным системам. Кроме того, разделение и 

фрагментация производства также расширили современные рамки торговли. 

Торговля способствует снижению затрат производства, росту доступности 

товаров и услуг, что позволяет  поддерживать адекватный уровень жизни 

населения развитых и развивающихся стран. Следовательно, международная 

торговля демонстрирует высокую степень глобализации, пространственной 

взаимозависимости и интеграции элементов глобальной экономики. Эти 

взаимозависимости определяют многосторонние отношения между странами и 

регионами по поводу распределения и обмена потоками капитала, товаров, 

сырья и услуг. В начале 21-го века в процессе глобализации сформировались 

четыре основные тенденции: 

- ускоренный рост международной торговли, как в абсолютном, так и 

относительном выражениях. Так, с 1970 по 2010 годы стоимость мирового 

экспорта в текущих ценах увеличилась в 48 раз, мировой ВВП – в 22 раза, а 

население – только в 1,8 раза; 

- существенный рост уровня контейнеризации грузовых перевозок и 

увеличение пропускной способности контейнеров в темпах, превышающих 

рост торговли и мирового ВВП; 

- более высокий относительный рост торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, где многие страны использовали ориентированные на экспорт 

стратегии развития, необходимость которых была связана с дисбалансом в 

коммерческих отношениях; 

- возрастающая роль транснациональных корпораций в качестве векторов  

роста объемов и увеличения их доли в международной торговле. 

Важно подчеркнуть, что структуру мировой торговли формируют не 

государства, а, в основном, корпорации, конечные продукты и услуги которых 

потребляются большинством физических лиц. Интер-  и внутрикорпоративная 

торговля, проходя через национальные юрисдикции, учитывается как 

международная торговля. Формирование нынешней структуры мировой 

торговли происходило в три основных этапа: 

- первый этап, в условиях немобильных факторов производства. Касается 

традиционного взгляда на международную торговлю, которая преобладала до 

1970-х годов, где факторы производства были гораздо менее мобильными, а 

сама торговля основывалась на колониальных отношений. В частности, был 

ограничен уровень мобильности сырья, запасных частей и готовой 

продукции. Однако уже в этот период международная торговля сталкивается с 

такими препятствиями, как  тарифы, квоты и ограничения в иностранных 

инвестициях. Торговля, в основном, касалась целого ряда конкретных товаров, 

но исключала  услуги, которые не были доступны в региональных экономиках. 

37



Национальные законы, протекционизм и довольно высокая стоимость 

транспортных услуг, а также неэффективное распределение грузов снижали 

экономическую эффективность международной торговли; 

- второй этап, в условиях мобильных факторов производства. С 1980-х 

годов произошел качественный рост мобильности факторов производства, 

особенно, капитала транснациональных корпораций. Правовая и 

геополитическая среда международной торговли обусловили более полную 

реализацию пространственных преимуществ конкретных мест производства, 

распределения и обмена товарами и услугами. Введение национальных и 

региональных соглашений в мировой торговле (ГАТТ и ВТО), развитие 

воздушного транспорта и контейнеризации предоставили более широкие 

возможности для поддержки сложных и длинных потоков дистанционной 

торговли. Производство в старых промышленных районах с высокими 

затратами по оплате труда и, следовательно, растущей трудоемкостью и 

арендной платой, было постепенно переведено на более низкие по затратам 

территории. Прямые иностранные инвестиции выросли в новых регионах 

производства и распределения, а транснациональные корпорации стали более 

гибкими в глобальном позиционировании своих активов; 

- третий этап, в условиях развития глобальных производственных сетей.  

Рост международной торговли в настоящее время характеризуется широким 

спектром дополнительных услуг, которые ранее оказывались на региональных 

рынках в условиях мобильности факторов производства. Современным 

приоритетом в мировой торговле является переход к функциональной 

интеграции производства, распределения (обмена) и потребления с появлением 

глобальных производственных сетей. Формирование комплекса 

производственных сетей с участием потоков капитала, рабочей силы, товаров и 

услуг, а также информации требуют высокого уровня организации 

распределительной логистики и транспортных перевозок. В подобной среде 

появились мощные рыночные игроки, которые непосредственно не участвуют в 

процессах производства и торговли, но, главным образом, управляют веб-

потоками. 

Таким образом, хотя мировая экономическая система характеризуется 

растущим уровнем интеграции услуг, финансов, розничной торговли, 

производства и распределения, тем не менее, она является результатом 

развития  транспорта и логистики, более эффективного использования 

сравнительных региональных преимуществ и транзакционной среды, правового 

и финансового обеспечения глобальной торговли.   

Развитие международной торговли в условиях глобализации мировой 

экономики связано с дальнейшим разделением общественного труда на основе 

специализации производства, распределения, ростом доли современных услуг в 

мировом ВВП и снижением транспортных расходов в международной и 

внутренней торговле. Так, по оценкам ООН для развивающихся стран 10%-ное 

снижение транспортных расходов может сопровождаться 20%-ным ростом 

международной и внутренней торговли. Таким образом, способность 

конкурировать в условиях глобальной экономики зависит от развития 
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транспортно-распределительной системы, а также упрощения процедур 

международной торговли и мероприятий, включающих [1]: 

- формирование транспортных мультимодальных и интермодальных 

грузовых систем, режимов их функционирования, инфраструктуры и 

терминалов, которые охватывают весь мир, что позволяет поддерживать 

торговлю и лежащие в ее основе цепочки поставок; 

- установление взаимовыгодных таможенных процедур, тарифов и правил 

обработки документации, что обеспечивает непрерывность торговых потоков 

при изменении их юрисдикции. Трансграничное оформление, особенно в 

развивающихся странах, является заметным препятствием для торговли и 

непрерывности товарно-материальных и обслуживающих их потоков;  

- развитие деловой инфраструктуры (банковской, финансовой, правовой и 

страховой), что обеспечивает правовую защиту активов, страхование 

всевозможных рисков и получение компенсации в результате ущерба от 

неисполнения контрактов. 

Качество, стоимость и эффективность деловых услуг, безусловно, влияют 

на развитие международной торговли, а также связанные с ней общие затраты 

капитала и труда. К основным факторам, способствующим упрощению 

процедур торговли в последнее десятилетие можно отнести развитие 

интеграционных процессов, расширение стандартизации, оптимизацию 

производственных систем, повышение эффективности перевозок и 

транзакционной результативности. 

Изменение характера международной торговли связано с появлением 

глобальных цепочек создания стоимости и торговли промежуточной 

продукцией. Эта тенденция отражает стратегии транснациональных 

корпораций, позиционирующих свои производственные активы для снижения 

затрат и генерации новых рыночных возможностей. Международная торговля 

растет более быстрыми темпами, чем мировое производство товаров и услуг, 

повышается сложность систем распределения продукции в современных цепях 

поставок. Структура мировых торговых потоков смещается в сторону 

развивающихся стран, растет степень их участия в международной торговле с 

увеличением доли производственной деятельности. Другой тенденцией 

является повышение удельного веса топливно-энергетических ресурсов в 

международной торговле из-за роста цен на энергоносители и увеличение 

импорта ресурсов из развивающихся экономик, а именно, энергии, сырьевых 

товаров и сельскохозяйственной продукции. Это свидетельствует о 

диверсификации мировой экономики и повышении уровня жизни населения. 

Однако существуют значительные колебания в международной торговле, 

которые связаны с экономическими циклами роста и спада, волатильностью 

цен на сырье, а также разрушительными геополитическими и финансовыми 

процессами. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  СБЕРЕЖЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНЕ 

 

На сегодняшний день Украине для обеспечения устойчивого 

экономического роста необходимо срочное обновление физически и морально 

устаревших основных фондов. Это может быть достигнуто путем 

трансформации национальных сбережений в реальные инвестиции.  

Данные категории рассматривали и анализировали многие экономисты. 

Основной же  вклад в разработку вопросов соотношения между сбережениями 

и инвестициями внес Дж. М. Кейнс. В своей работе «Общая теория занятости, 

процента и денег» он предложил совершенно новую идею связи в системе 

«сбережения-инвестиции». Он размышлял таким образом, инвестиции – это 

расходы на производство, накопление средств производства и увеличение 

материальных запасов, а сбережения – доход, не израсходованный на 

приобретение товаров и услуг в рамках текущего потребления. «Хотя общая 

сумма сбережений представляет собой совокупный результат действия 

множества отдельных потребителей, а величина инвестиций — совокупный 

результат действия индивидуальных предпринимателей, эти две величины 

должны быть равны между собой, поскольку каждая из них равна превышению 

дохода над потреблением… Короче говоря: доход = ценность продукции = 

потребление + инвестиции, сбережения = доход - потребление, отсюда 

сбережения = инвестициям» [1, с. 27].  

В современных условиях при определении сущности экономических 

категорий руководствуются Системой национальных счетов. В соответствии с 

которой, «сбережения представляют ту часть располагаемого дохода, которая 

не потрачена на товары и услуги для конечного потребления» [2, с.210]. На 

макроэкономическом уровне для анализа используют понятие национального 

сбережения, которое  представляет собой сумму сбережений секторов 

домохозяйства, государственного управления и некоммерческих организаций и 

валового наличного дохода секторов нефинансовые и финансовые корпорации. 

Сбережения выступают источником финансирования накопления. При этом 

валовое накопление определяется как общая стоимость валового накопления 

основного капитала, изменения запасов материальных оборотных средств и 

приобретения ценностей за вычетом их выбытия. Таким образом, сбережения 

являются основным источником инвестиций в основной капитал. 

Между сбережениями, инвестициями и состоянием экономики 

существует определенная взаимосвязь. Так, если инвестиции больше, чем 

сбережения, то национальный доход будет расти; если растет национальный 

доход, растут и сбережения. Это будет продолжаться до тех пор, пока 

возросшие сбережения не станут равны первоначальному увеличению 

инвестиций. Экономика возвращается к равновесию на более высоком уровне 

дохода и сбережения снова равны инвестициям. Когда не хватает сбережений 
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для финансирования инвестиций: если сбережения превышают инвестиции, то 

национальный доход сокращается; если сокращается национальный доход, 

уменьшаются и сбережения. Это продолжается до тех пор, пока сбережения не 

уменьшатся до такого уровня, что они снова уравняются с инвестициями. 

Экономика возвращается к равновесию на более низком уровне дохода и снова 

сбережения равны инвестициям. 

Оптимальное же положение, когда объемы валовых сбережений 

длительное время совпадают с объемами инвестиций. 

Проанализируем данное соотношение в Украине за 2000-2011 года на 

основании официальных статистических данных [3]. 

Таблица 1 

Валовое сбережение, инвестиции в основной капитал и их соотношение  

в Украине за 2000-2011 года 

Год 

Валовое 

сбережение, 

млн. грн. 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн. грн. 

Доля инвестиций 

в сбережении, % 

2000 41896 23629 0,563992 

2001 52248 32573 0,623431 

2002 62632 37178 0,593594 

2003 74330 51011 0,686277 

2004 109808 75714 0,689513 

2005 113362 93096 0,821228 

2006 126980 125254 0,986407 

2007 177217 188486 1,063589 

2008 197473 233081 1,180318 

2009 151746 151777 1,000204 

2010 197649 150667 0,762296 

2011 209406 209130 0,998682 

Из табл. 1 видно, что валовое сбережение в Украине  за 2000-2008 года 

равномерно увеличивалось. Так, например, в 2008 году по сравнению с 2000 

годом или за период с 2001 года по 2008 год, то есть за 8 лет валовое 

сбережение увеличилось на 155577 млн. грн.  или в 4,7 раза. В 2009 году 

валовое сбережение резко сократилось более чем на 23% и составило 151746 

млн. грн. Даная ситуация является, скорее всего результатом событий 2008 

года, то есть финансового кризиса, когда объем ВВП Украины также резко 

сократился. А поскольку между данными макроэкономическими показателями 

существует прямая связь, то и сбережения сократились. В 2010 году ситуация 

улучшилась, валовые сбережения увеличились на 30%, достигли  

«докризисного» уровня  и составили 197649 млн. грн. В 2011 году тенденция к 

росту сбережений продолжилась, они увеличились по сравнению с 2010 годом 

на 11757 млн. грн. или почти   на 6 % и составили 209406 млн. грн. 

Аналогичная ситуация прослеживается за исследуемый период и с 

объемами инвестиций в основной капитал. Так за 8 лет, то есть с 2001 по 2008 

год инвестиции в основной капитал увеличивались ежегодно и составляли в 
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среднем  95558 млн. грн. в год. В 2009 году инвестиции сократились по 

сравнению с 2008 годом на 81304 млн. грн. или почти на 35%. В 2010 году 

ситуация не изменилась и инвестиции уменьшились еще почти на 1% .Данную 

ситуацию можно объяснить тем, что предприниматели боялись продолжения 

кризиса и не рисковали вкладывать средства в обновление основных фондов. 

Кроме того, многие из них брали кредиты в кризисный год, которые 

необходимо возвращать.  2011 год характерен резким прыжком инвестиций в 

основной капитал. Их объем увеличился на 58456 млн. грн. или почти на 39% 

по сравнению с 2010 годом. 

Проанализируем ситуацию с долей инвестиций в основной капитал в 

валовом сбережении Украины. Так период с 2000 года по 2005 год 

характеризуется увеличением данного показателя. 2006,2009 и 2011 годы с 

теоретической точки зрения являются практически «идеальными», так как 

инвестиции в основной капитал и валовое сбережение равны между собой. В 

2007 и 2008 годах в основной капитал вкладывали больше средств, чем 

сберегали. Это свидетельствует об увеличении темпов обновления 

материальной базы производства Украины. Данная ситуация желательна для 

нашей страны, так как основные фонды устаревшие, со значительными сроками 

использования и нуждаются в скорейшем обновлении и модернизации.   

Сбережение и инвестирование совершаются разными субъектами 

экономики. Так большая часть сбережений припадает именно на 

домохозяйства, а инвестируют предприниматели, желая получить большую 

прибыль. Идеальной является ситуация полного совпадения сбережений и 

инвестиций, но в Украине это равенство не всегда выполняется, как видно из 

данных таблицы. Основной причиной несовпадения является нежелание 

домохозяйств использовать накопленные средства на инвестиционные цели, так 

как потеряно их доверие к украинской банковской системе. Население боится 

потерять свои накопленные средства и поэтому хранит их самостоятельно. 

Кроме того в Украине низкий процент не покрывает риска потери средств. 

Дефицит государственного бюджета и выплаты по внешнему долгу также 

имеют достаточно значительное влияние на соотношение сбережения-

инвестиции. Так если для страны характерен значительный внешний долг, то 

большая часть сбережений направляется именно на его погашение, а не на 

инвестиционные цели. Кроме того, в Украине правовая защита  инвестиций на 

низком уровне, что приводит к снижению доходности инвестиционных 

проектов и нежеланию иностранных  инвесторов вкладывать деньги в 

украинское производство, а отечественных инвесторов принуждает направлять 

свои средства за пределы страны. 

Таким образом, создание благоприятной среды в сфере экономики и 

социально-экономического развития Украины приведет активизации процесса 

трансформации сбережений в инвестиции. В результате страна будет иметь 

значительный объем капитала и высокий уровень дохода, что приведет к 

улучшению благосостояния всего населения Украины. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СБЕРЕЖЕНИЙ УКРАИНЫ И КИТАЯ  

 

Украине в современных условиях необходима обоснованная стратегия 

социально-экономического развития, определение и формирование 

оптимальных пропорций основных макроэкономических показателей, среди 

которых важное место принадлежит соотношению между потреблением и 

сбережением в национальном доходе. Определение данных пропорций является 

волнующей темой вот уже много лет.  

Последнее время практически все взоры экономистов направлены на 

Китай, который темпами своего экономического роста удивляет и 

настораживает. Многие экономические и политические деятели пытаются 

выделить основные моменты китайского «экономического чуда» и 

использовать их в отечественной экономике. Проанализируем  ВВП, валовое 

сбережение, валовое накопление, их структуру и динамику в Китае и Украине, 

выделим похожие и разные моменты и попробуем дать рекомендации по 

ускорению экономического роста украинской экономики. 

ВВП Китая превзошел ВВП Италии в 2000 году, ВВП Франции в 2002 и 

2005 годах, ВВП Великобритании в 2006 году и Германии в 2007 году, прежде 

чем превзошел ВВП Японии в 2010 году, сделав Китай второй экономикой 

мира после США [1]. 

Анализируя динамику ВВП Китая за последние 20 лет, можно условно 

выделить два периода. Первый период с 1993 года по 2002 год характеризуется 

постепенным увеличением ВВП в среднем ежегодно почти на 100 млрд. дол. 

или примерно на 3-3,5%. Второй период начинается с 2003 года и продолжается 

до сегодня. Анализируя официальные статистические данные, мы видим, что за 

последние 10 лет ВВП Китая в среднем ежегодно увеличивался более чем на 

600 млрд. дол. или примерно на 5,5-6%, то есть темп роста ВВП увеличился 

почти в два раза.  

Анализируя статистические данные, необходимо отметить, что ВВП 

Украины не характеризуется  постоянством. Так в 1993 году по сравнению с 

1992 годом ВВП Украины сократилось на более 10 млрд. дол. или на 14%.  
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Период с 1993 по 2005 характерен снижением ВВП. Только в 2005 году ВВП 

Украины почти достиг уровня 1990 года (в 1990 году – ВВП составило 90,2 

млрд. дол., в 2005 году – 86,1 млрд. дол.) [2]. С 2005 года наметилась 

позитивная тенденция к увеличению ВВП Украины, которая была нарушена в 

2009 году. Так мировой экономический кризис больнее всего ударил именно по 

украинской экономике, чем в целом по мировой: падение ВВП Украины 

составляло практически 15%, тогда как мировая экономика упала всего на 2,3 

%, а ВВП Китая – на 10%.   

Страна, которая сберегает, а не потребляет, большую часть своего дохода, 

будет иметь значительный объем капитала и высокий уровень дохода в 

будущем. Поэтому более желателен высокий уровень сбережений. При этом 

норма сбережений в разных странах формируется под воздействием различных 

факторов – экономических, социальных, культурно-психологических и прочих. 

Так уровень сбережений в Китае в последние годы один из самых высоких в 

мире, что многие экономисты считают основной причиной быстрого 

экономического роста. 

Проанализируем  динамику сбережений Китая за последние 10 лет. Из-за 

отсутствия уверенности в завтрашнем дне большая часть населения при 

возможности пытается накапливать деньги на сберегательных счетах. Так, 

например, в 2000 году общая сумма сбережений в Китае превысила 598 млрд. 

дол., что составило практически половину ВВП; в 2005 году валовые 

сбережения были равны 1,1 трл. дол., что составило почти половину ВВП. В 

Украине же доля валовых сбережений составила около  25%  ВВП. В 2012 году 

по официальным данным из 144 стран мира Китай занял лидирующее место с 

долей валовых сбережений в 51%, Украине же досталось всего 85 место с 17,5 

% [3]. 

При этом Китай отличается от других стран мира не только довольно 

высоким удельным весом сбережений в ВВП, но и специфической их 

структурой, так как большую часть сбережений составляют сбережения 

государства и предприятий. Данное обстоятельство объясняется высокой 

капиталоемкостью промышленного производства и относительно низкими 

процентами по дивидендам. В Украине же большая часть валовых сбережений 

припадает на сектор домохозяйств.  

В структуре накопления доля домашних хозяйств сократилась с 48% до 

42%, доля предприятий снизилась с 37% до 36%, а доля государства возросла с 

15% до 22%. Однако в абсолютном выражении размеры накоплений населения 

никак не могут считаться малыми, особенно по сравнению с Украиной. 

Параллельно происходили существенные изменения как в объеме, так и в 

структуре конечного потребления Китая. 

За период с начала 90-х годов по 2007 год удельный вес внутреннего 

конечного потребления в ВВП уменьшился с 63% до 45%, а доля накопления 

капитала поднялась с 35% до 42% [1]. В Украине же по официальным 

статистическим данным за этот же период удельный вес внутреннего конечного 

потребления в ВВП составил 70%, а начиная с 2008 года – превысил 80%.По 

данным же Мирового банка, начиная с 1990-х годов средний удельный вес 
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потребления в мире держался на уровне 77-79% [3]. Разумеется, что такая 

специфическая ситуация в Китае способствовала высокому темпу 

экономического роста, но и породила множество дисбалансов в экономической 

и социальных сферах. 

Таким образом, проанализировав статистические данные Китая за 

последние 20 лет, можно сделать вывод, что довольно высокая норма 

сбережений и накоплений служит одним из главных  источников высоких 

темпов китайского экономического роста. Эту ситуацию можно объяснить 

рядом причин: 

1) историко-культурные корни бережливости китайцев; 

2) быстрый экономический рост не только стимулируется высокой 

нормой сбережений, но и сам создает для них дополнительные возможности; 

3) благоприятная для сбережений возрастная структура: численность 

младших возрастных категорий по отношению к населению в рабочем возрасте 

не слишком обременительно из-за политики ограничительной рождаемости в 

последние годы, а  старение общества еще не слишком велико; 

4) специфическая структура сбережений, так как большую часть 

китайских сбережений приходится на сектора государственного управления и 

финансовых корпораций, тогда как большинстве стран мира характерно 

преимущественно сбережения домохозяйств. 

Используя полученные результаты, можно попытаться  установить 

оптимальные пропорции в системе «потребление-сбережение» в Украине, что 

позволит  решить множество социально-экономических задач: 

1) преодоление спада производства; 

2) обеспечение достойного уровня жизни; 

3) сокращение дифференциации населения по уровню доходов и 

материально-имущественной обеспеченности; 

4) формирование среднего класса; 

5) создание механизма перераспределения доходов с целью 

инвестирования экономики и выхода на траекторию устойчивого 

экономического роста. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОРМОВИРОБНИЦТВА  

В УКРАЇНІ 
 

Важкий економічний стан тваринництва в Україні – одна з найбільш 

актуальних проблем розвитку вітчизняного агропромислового комплексу. Як 

свідчать статистичні дані, рівень збитковості виробництва ВРХ на м'ясо в 2012 

р. становив -29,5 %, овець і кіз -40 %, птиці -7,2 %. Сума збитку по цих видах 

продукції склала відповідно 864 млн грн, 21 і 93 млн грн. Низький рівень 

рентабельності виробництва свинини і молока (2 і 2,3 % відповідно) свідчить 

про відсутність можливостей для розширеного відтворення виробництва цієї 

продукції.  

Серед факторів поліпшення економічної ситуації в тваринництві 

найбільш впливовим є зниження собівартості виробництва продукції. Витрати 

на корми, що займають у структурі собівартості продукції тваринництва 40-70 

%, можуть бути змінені як за кількісними, так і за якісними параметрами. Тому 

вирішення проблем виробництва і використання кормів лежить в основі 

концепції подальшого розвитку тваринництва. 

Питання розвитку кормовиробництва вивчалися багатьма українськими й 

іноземними вченими-економістами, зокрема Амбросовим В. Я., Азізовим С. П., 

Саблуком П. Т., Сельмановичем В. Л., Перегудою В. Л., Косолаповим В. М. та 

ін. [1-5]. Однак, актуальність досліджень у даному напрямі зростає, що 

зумовлює появу нових наукових підходів до вирішення вищевказаних проблем. 

Про низьку ефективність виробництва й використання кормів свідчать 

різні показники, насамперед, урожайність кормових культур, продуктивність 

тварин, витрати кормів на одиницю продукції, структура витрат, 

продуктивність використання і окупність кормів тощо. 

Негативна тенденція до стрімкого скорочення посівних площ кормових 

культур супроводжується їх екстенсивним вирощуванням, про що насамперед 

свідчать показники урожайності. Варто зауважити, що група кормових культур 

– єдина, яка характеризується низхідною динамікою урожайності за період з 

1990 року по теперішній час. Так, урожайність кормових коренеплодів за 

вказаний період зменшилася на 25 %, кукурудзи на силос – на 20, зеленої маси 

однорічних трав – на 31, зеленої маси багаторічних трав – на 37 %. Вихід 

кормів з 1га посіву цих культур в 2012 році становив відповідно 45 ц к. од., 34, 

18 і 41 ц к. од. За належної агротехніки збирають від 500-1500 ц/га або 75-225 ц 

к. од./га  коренеплодів буряку кормового, 500-700 ц/га або 100-140 ц к. од. 

кукурудзи на силос, 200-500 ц/га або 36-90 ц к. од. зеленої маси однорічних 

трав, 600-800 ц/га або 160-225 ц к. од. зеленої маси багаторічних трав. 

Незбалансованою є структура раціонів годівлі сільськогосподарських 

тварин, про що свідчать витрати кормів на одиницю продукції тваринництва. 

Зокрема, витрати кормів на 1 кг приросту ВРХ за останні п’ять років 
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коливалися від 14,5 до 15,7 к. од., на 1 кг приросту свиней – від 5,4 до 7,6 к. од. 

Наближені до нормативних тільки витрати кормів у молочному скотарстві. 

Внаслідок наміченої тенденції до зниження витрат кормів на одиницю 

продукції у свинарстві й молочному скотарстві динамічно зростає показник 

продуктивності використання кормів в цих галузях. Так, якщо в 2007 р. з 1 к. 

од. кормів було вироблено 131 г приросту свинини і 769 г молока, то в 2012 р. – 

відповідно 190 і 920 г. Спостерігається поступове зростання продуктивності 

свиней і молочних корів, що зумовило, насамперед, підвищення ефективності 

використання кормів у відповідних галузях. Середньорічний надій молока від 1 

корови у 2012 році становив 4676 кг, що на 60 % і 28 % , ніж в 1990 і 2007 роках 

відповідно. Середньорічний абсолютний приріст свиней за період з 2007 по 

2012 роки становить 28,2 кг. 

Динаміка продуктивності молочних корів і приросту свиней є 

позитивною на національному рівні, однак низькою на рівні світових 

показників. Провідні аграрні країни (Німеччина, Данія, Голландія та ін.) 

отримують сьогодні від однієї корови по 7-10 тис. кг молока в рік. 

Середньодобові прирости свиней досягають в середньому 800-1000 г на добу. 

Відрізняються витрати кормів на одиницю продукції (наближені до 

нормативних), їх структура. У сільськогосподарських підприємствах України в 

2012 році для годівлі молочного стада в середньому було витрачено 30547,9 

тис. ц к. од. кормів, у тому числі 10857,7 тис. ц к. од. концентрованих (36 %), 

5671,9 тис. ц к. од. грубих (19 %) і 11603,4 тис. ц к. од.  соковитих кормів (38 

%). Структура витрат кормів, витрачених на годівлю ВРХ на м'ясо наступна: 31 

% припадає на концентровані, 21 % - грубі, 39 % -  соковиті корми. У світових 

лідерів виробництва молока й м’яса ВРХ частка концентрованих кормів у 

структурі витрат становить близько 50 %.  

Суттєвим недоліком у вітчизняній системі годівлі великої рогатої худоби 

різних напрямів є мала частка комбікормів у структурі витрат концкормів. Так, 

в раціонах молочних корів вона становить 28 %, худоби м’ясного типу – 22 %. 

Для порівняння, у фермерських господарствах США згодовують близько 4,5 

тис. кг концкормів на 1 голову ВРХ в рік, їх частка в структурі раціонів 

становить близько 50 %. Повнораціонні комбіновані корми займають левову 

частку в складі концентрованих, відрізняються високим вмістом білкових 

інгредієнтів, приготовані за науково обґрунтованими рецептами і під гострим 

контролем з боку санітарних служб. 

У зв’язку з нестачею в раціонах сільськогосподарських тварин якісних 

концентрованих кормів спостерігається дефіцит перетравного протеїну. В 

середньому на 1 корову нині його припадає 80-90г на добу проти 105-110 г 

раціональної норми. 

Через важкий фінансово-економічний стан сільськогосподарські 

підприємства не спроможні забезпечити тваринництво комбікормами в 

потрібній кількості і якості. Частково подолати цю проблему можна шляхом  

розвитку вітчизняного виробництва комбікормів належної якості й доступної 

цінової пропозиції. Однак сьогодні цей процес розвивається повільно, що 
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зумовлює зростання імпорту комбікормів в Україну і низький рівень їх 

використання в тваринництві. 

Основні культури, що є сировиною для комбікормової галузі, 

експортуються за межі України у вигляді зерна, переробляються за кордоном і 

повертаються на вітчизняний ринок в складі повноцінних комбінованих кормів. 

Для прикладу, дуже динамічно в країні останнє десятиліття розвивається 

виробництво зернобобових культур особливо, що стосується вирощування 

ріпаку, сої, соняшнику (рис. 1).   

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

тис. т

Соняшник 3457,4 4706,1 6526,2 6364 6771,5 8670,5 8387,1

Ріпак 131,8 284,8 2872,8 1873,3 1469,7 1437,4 1204,4

Соя 64,4 612,6 812,8 1043,5 1680,2 2264,4 2410,2

Горох 499,4 616 454,9 493,6 452,4 364,3 615

2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

 
Рис. 1. Динаміка валового виробництва зернобобових культур в Україні 

 

В 2012 році частка експорту зерна сої, ріпаку і соняшнику від 

виробленого становила відповідно 61 %, 108 і 17 %. Крім того, 3837 тис. т 

соняшникового шроту українського походження, або 88 % від виробництва, 

також було вивезено за кордон. Водночас, як свідчать економічні експерти на 

ринку білкових кормів в Україні, пропозиція шротів на внутрішньому ринку 

недостатня для потреб тваринництва, у зв’язку з чим країна компенсує нестачу 

імпортною продукцією [6]. 

Нинішня тенденція до зростання поголів’я молочних корів, свиней і 

птиці, збільшення виробництва відповідної продукції в Україні може стати 

передумовою для підвищення попиту на продукцію переробки зернобобових 

культур. Однак вітчизняне виробництво комбікормів повинне досягти цінової і 

якісної конкурентоспроможності на внутрішньому ринку. 

Обраний курс держави у сільському господарстві на відродження 

великотоварного виробництва, що супроводжується відбудовою ферм, 

відгодівельних комплексів, поглиблення інтеграції і розвитком кластерних 

форм регіонального співробітництва, вимагає від виробника тваринницької 

продукції налагодження системи внутрішньогосподарського 

кормовиробництва. Це передбачає проведення комплексу ефективних 
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організаційно-економічних заходів для створення міцної кормової бази, яка 

забезпечить тварин високоякісними, повноцінними і збалансованими кормами. 

Системність розвитку кормовиробництва дозволить потужним виробникам 

врегулювати напрями, обсяги і джерела надходження кормів, балансувати їх 

вартісні і якісні критерії, досягати оптимальних витрат на годівлю і 

максимальних прибутків від виробництва кінцевого продукту. 
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РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Взаємодія держави і приватного сектора для вирішення суспільно 

значущих завдань має давню історію, в тому числі і в Україні. Однак найбільш 

актуальним в останні десятиліття постає державно-приватне партнерство. З 

одного боку, ускладнення соціально-економічного життя ускладнює виконання 

державою суспільно значущих функцій, однак з іншого боку, бізнес 

зацікавлений у нових об'єктах для інвестування. 

Оптимальний шлях розвитку країни передбачає не тільки опору на 

національний досвід країни, а й досвід загальносвітових тенденцій, можливість 

запозичення інструментів і технологій задля досягнення цілей державної 

політики. 

Існують різні підходи до трактування державно-приватного партнерства. 

Відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» 

державно-приватне партнерство визначається як співробітництво між 

державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними 

громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім 

державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - 
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підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в 

порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами [1]. 

До ознак державно-приватного партнерства закон відносить: 

1. забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності 

діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без 

залучення приватного партнера; 

2. довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 

3. передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення 

державно-приватного партнерства; 

4. внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства із 

джерел, не заборонених законодавством. 

Державно-приватне партнерство також визначається як особлива, але 

цілком повноцінна заміна приватизаційних програм, що дозволяє реалізувати 

потенціал приватнопідприємницької ініціативи, з одного боку, і зберегти 

контрольні функції держави в соціально значущих секторах економіки, з 

іншого [2]. Разом з тим, держава не позбавляється прав власника, залучаючи 

при цьому ресурси бізнесу до вирішення широкого кола проблем. Варто так 

само відзначити, що участь бізнесу в реалізації проектів вимагає правового 

закріплення партнерства як особливого роду взаємодії держави та бізнесу, що 

веде до суттєвих інституційних змін всередині системи відносин «бізнес - 

влада», що дозволяє розширювати участь підприємців у виконанні частини 

економічних, організаційних, управлінських та інших функцій. 

Якщо приватним компаніям не вигідно, а у держави не вистачає коштів 

на реалізацію проектів, то варто об'єднати зусилля, - цей постулат 

продиктований Україні досвідом зарубіжних країн. 

Розглянувши основні підходи до трактування державно-приватного 

партнерства як особливого механізму взаємодії влади та бізнесу, зупинимося на 

існуючих визначеннях до поняття приватно-державного партнерства. 

Так професор В. Г. Варнавський. вважає, що в сучасному розумінні 

державно-приватне партнерство - це «інституційний та організаційний альянс 

між державою і бізнесом з метою реалізації національних і міжнародних, 

масштабних і локальних, але завжди суспільно - значущих проектів у 

широкому спектрі сфер діяльності: від розвитку стратегічно важливих галузей 

промисловості та НДДКР до забезпечення суспільних послуг» [3]. 

У світовій практиці існує безліч прикладів ефективної взаємодії 

громадського та приватного секторів при реалізації великомасштабних 

соціально - економічних задач. Вони, насамперед, розрізняються за кількістю 

зобов'язань, які беруть на себе сторони угоди. Відповідно, чим більше функцій і 

повноважень бере на себе одна із сторін, чим більше її участь у реалізації 

проекту. 

Існує ряд форм державно-приватного партнерства (див. рис. 1). Якщо 

докладніше розглядати типи взаємодії бізнесу і влади, то з певною часткою 

умовності можна виділити різні моделі організації, фінансування та кооперації. 

Виділені типи державно-приватного партнерства є ідеальними і зручні лише 
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для теоретичного осмислення, тому що на практиці партнерства 

використовують форми, що сполучають в собі кілька моделей. 

 
Рис. 1. Форми державно-приватного партнерства 

 

Слід сказати, що державно-приватне партнерство є інструментом 

економічної і державної політики розвинених країн світу, поява якого стала 

результатом тривалої еволюції стосунків, з одного боку, держави і, з іншого 

боку, громадянського суспільства, його окремих корпорацій. У країнах Заходу 

вдалося встановити паритетні відносини влади і бізнесу, регламентувати даного 

роду рівність законодавчо й інституалізувати їх у вигляді соціальних і 

політичних норм взаємодії. 

Держава і бізнес на Заході вже стали досить зрілими партнерами, які не 

посягають на автономні сфери життя один одного і зберігають один від одного 

відому ступінь незалежності. Все це, однак, не скасовує той факт, що держава і 

в розвинених країнах виступає в ролі першого і ведучого партнера у взаємодії з 

бізнесом. 

Україна має досвід декількох проектів державно-приватного партнерства, 

але даний вид фінансування лише починає широко застосовуватися. Однак він 

виступає як перспективний напрям для інвестування альтернативної енергетики 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Структурно-логічна схема державно-приватного партнерства у сфері 

альтернативної енергетики 

 Власність Управління Фінансування 

Модель оператора Приватна / Державна Приватне Приватне 

Модель кооперації Приватна / Державна Приватне / Державне Приватне / Державне 

Модель договірна Приватна / Державна Приватне Приватне 

Модель концесії Державна Приватне / Державне Приватне / Державне 

Модель лізингу Приватна Приватне / Державне Приватне / Державне 

 

Розглядаючи об'єктами фінансування інноваційні проекти альтернативної 

енергетики можемо виділити ряд напрямків, серед яких: державне 

стимулювання; венчурне фінансування; створення технопарків та інкубаторів; 
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фінансування через інвестиційний фонд, розвиток яких сприятиме розвитку 

альтернативної енергетики в Україні. 
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НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Промышленность Украины во многом является отсталой от наиболее 

развитых стран, неконкурентоспособной на мировом рынке. Это объясняется, 

прежде всего, низким уровнем техники и технологий производства, слабым 

внедрением инноваций. По последним данным, предприятия, которые 

внедряют инновации, не превышают 15%. Между тем для многих предприятий 

внедрение инновационных технологий является переходом на качественно 

новый уровень развития и зачастую становится определяющим фактором 

экономического роста. Острой проблемой становится  финансирование 

инновационной деятельности в промышленности. 

 В Украине очень мало предприятий, использующие последние 

достижения науки и техники из-за отсутствия четкой стратегии внедрения 

новых инновационных и наукоемких технологий. Основной проблемой при 

этом является отсутствие поэтапного инвестирования инновационного проекта. 

Такого типа случаи поставили перед учеными ряд вопросов относительно 

возможных методов и стратегий внедрения инновационных проектов в 

промышленное производство, целесообразности использования и 

экономической обоснованности их применения в работе предприятий. 

Цель данной работы провести оценку инновационного развития 

промышленности, потенциала государства и потенциала инновационного 

развития промышленности, определить, в каких видах экономической 

деятельности промышленности сосредоточены инновации в настоящее время. 

Многие стороны исследуемой темы отображаются в работах украинских 

ученых, так же изучались в фундаментальной и специальной литературе таких 

авторов как: Рожко О. Д., Хоменко О. В.,  Алпатова А.А., Дудченко В.С. 

На сегодняшний день во всем мире интеллектуальная собственность — 

это наиболее выгодный товар, приносящий, как правило, сверхприбыли, как 

продавцу, так и покупателю. Инновационный путь — это направление, по 
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которому идут все высокоразвитые страны, делая ставку на интеллектуальный 

ресурс своих граждан. 

В глобальном индексе инновационности (GII), ежегодно составляемом 

международной бизнес - школой INSEAD, Украина в нынешнем году оказалась 

на 71-м месте из 142 стран мира. Это на 8 позиций ниже, чем в 2012 году (63 

место среди 141 страны). 

В отчете INSEAD утверждается, что Украина наряду с Молдовой (45 

место), Арменией (59 место) и Индией (66 место) является одним из лидеров по 

инновационности среди стран со средне низким уровнем дохода (в эту группу 

входят 36 стран) [1]. 

Введение инноваций должно осуществляться, в первую очередь, на 

промышленных предприятиях, где износ основных фондов наиболее 

существенен, а устаревшая техника и технологии производства требуют 

больших затрат. Внедрение инноваций на промышленных предприятиях 

происходит не так стремительно как требуется.  

Удельный вес промышленных предприятий, которые внедряли 

инновации в Украине, составил 2005 г. - 8,2%, 2006 г. - 10,0%, 2007 г. – 11,5%, 

2008 г – 10,8%, 2009 г. – 10,7%, 2010 г. – 11,5%, 2011 г. – 12,8%, 2012 г. – 

13,6%. Степень износа основных фондов в 2010 г. составляла 74,9%, что на 

14,9% выше, чем в 2009 г. [2]. 

Из выше сказанного следует, что доля предприятий, внедряющих 

инновации постепенно увеличивается. Но, несмотря на положительную 

динамику общего внедрения инноваций, в промышленном секторе этот 

показатель с каждым годом уменьшается, что приводит к большим ресурсным, 

энергетическим, топливным, трудовым и другим затратам. Это является 

негативной тенденцией в экономике Украины и требует немедленного 

вмешательства. 

Если рассматривать, в каких видах экономической деятельности 

промышленности сосредоточены инновации,  то выше средней в Украине доля 

инновационных предприятий была среди предприятий по производству кокса и 

продуктов нефтепереработки (34,9% предприятий вида деятельности), 

машиностроение (24,5%), а также химической и нефтехимической 

промышленности (24,0%). 

Распределение общего объема расходов по направлениям инновационной 

деятельности показывает, что на приобретение машин, оборудования и 

программного обеспечения было потрачено 73,2% инновационных затрат, на 

внутренние  исследования и разработки израсходовано 5,8%, на внешние  1,7%, 

приобретении других внешних знаний 2,3%, другие расходы 17,0% [2]. 

В 2011г. 731 предприятие внедрило 3238 наименований инновационной 

продукции, что на 34,5% больше, чем в 2010г. Из них новые виды машин, 

оборудования, приборы, аппараты и т.д. - 897 наименований. Новыми 

исключительно для рынка были 900 наименований, или 27,8% от общего их 

количества (357 или 39,8%) [2]. 

В течение 1 полугодия 2013 года активность в подаче заявок почти на все 

объекты промышленной собственности выросла по сравнению с аналогичным 

53



периодом прошлого года. Так, количество заявок на промышленные образцы 

увеличились  на 89 %, по сравнению с полугодием 2012 года за счет увеличения 

вдвое активности национальных заявителей. Количество заявок от иностранных 

заявителей выросла на 38 %, а их доля составляет 15 % от общего количества 

заявок на промышленные образцы. 

Такими образом изобретательская активность заявителей свидетельствует 

об уровне научно-технологического потенциала страны и является одним из 

ключевых индикаторов технологической конкурентоспособности и 

перспективности инвестиционной привлекательности государства. 

Исследовав инновационный потенциал промышленных предприятий 

Украины, можно сделать следующие выводы. В Украине существует большая 

перспектива для последующего инновационного развития страны, в частности 

за счет инновационной деятельности промышленных предприятий. Вместе с 

этим, следует заметить, что для их стимулирования и решения выше 

определенных проблем необходимо обеспечить следующее:  

1) необходимо воплотить в жизнь программы государственной 

инновационной и инвестиционной поддержки;  

2) улучшить государственную законодательную базу относительно 

поддержки инновационных предприятий; создать стимулирующую 

систему налогообложения, направленную на создание благоприятного 

экономического климата предприятиям;  

3) разработать эффективную инновационную модель развития страны;  

4) усовершенствовать государственное управление инновационной 

деятельностью;  

5) предоставить государственных гарантий защиты прав интеллектуальной 

собственности и др. [3]. 
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Шандрук С. М. 

аспірантка  

кафедра міжнародної економіки Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана 

 

НОВИЙ РЕГІОНАЛІЗМ ЯК КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ 

Економічні стратегії країни значною мірою ґрунтуються на моделі 

економічного розвитку, притаманній саме цій країні. Незважаючи на тісну 

спільність соціально-економічного устрою деяких країн, що стала наслідком 

спільних історично-економічних умов їхнього розвитку, в економіці цих країн 

можна виокремити декілька типових моделей. Відрізняються вони деякими 
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рисами економічних відносин, що ґрунтуються на національних традиціях або 

виходять з конкретної соціально-політичної ситуації всередині країни. Проте 

кожна модель розвитку не є чимось усталеним на тривалий час. Залежно від 

домінуючих тенденцій світового чи національного економічного розвитку 

моделі зближуються за своїм змістом; з цих самих причин якась країна може 

змінити звичну модель розвитку на іншу [1, с. 352-356]. Нова планетарна 

специфіка з її викликами актуалізує конкуренцію не тільки технологій, а й 

культурних цінностей. Азіатська модель, на думку деяких вчених, тому є 

конкурентоспроможною, що вона підвищує роль держави в економічному 

розвитку й поєднує не тільки ринок з державою, але й демократію з 

авторитаризмом (тобто з сильною владою), а також надає пріоритету духовним 

цінностям людини [2, с. 4-14]. 

Регіон Південно-Східної Азії продемонстрував у ХХ ст. настільки 

успішне економічне зростання, що деякі з його країн наздогнали та перегнали 

розвинені країни Заходу. Використану багатьма країнами Південно-Східної Азії 

економічну модель називають моделлю розвитку, який наздоганяє. Її суть 

полягає в прискореному проходженні тих етапів індустріалізації та розвитку 

інфраструктури, які західні країни поступово проходили в ХІХ та на початку 

ХХ століть. Маючи яскраво виражену регіональну специфіку, економічні 

інтеграційні угруповання країн можуть формуватися такими шляхами: 

 «знизу — догори», у процесі поглиблення інтернаціоналізації та 

транснаціоналізації господарського життя, коли домовленостям між країнами 

про створення зони вільної торгівлі, митного союзу чи спільного ринку передує 

досить тривалий період розвитку міжнародних економічних зв’язків на рівні 

підприємців, фірм та корпорацій; 

 «згори — донизу», коли з різних політичних та соціально-економічних 

причин створюється інтеграційне угруповання країн, які ще не повністю 

відповідають критеріям інтеграційної сумісності, але в процесі подальшого 

регульованого і скоординованого на наднаціональному рівні співробітництва 

досягають тієї чи іншої форми міжнародної економічної інтеграції; переважно 

таким шляхом розвивалась економічна інтеграція в Європі; 

 через дво- і багатосторонні переговори і асоційовану участь окремих 

країн у діяльності інтеграційних угруповань, які вже функціонують. Зокрема, 

таким шляхом ідуть сьогодні країни Східної Європи, маючи за мету інтеграцію 

до Європейського союзу. 

Неокейнсіанський напрям теорії міжнародної інтеграції відображено в 

концепції диріжизму (А. Філіп, Р. Купер та ін.), що в повній мірі можна віднести 

до сучасного стану економічного розвитку країн Південно-Східної Азії. За цією 

теорією головною проблемою регіональної економічної інтеграції є пошук 

оптимального сполучення національних програм господарської політики із 

забезпеченням переваг, які надає тісне економічне співробітництво. Але 

використати ці переваги можна лише ціною відмови від певної частини 

національної незалежності або автономії в області визначення економічних цілей 

та їхнього досягнення. Для зрілих інтеграційних угруповань (спільний ринок, 

економічний та політичний союзи) характерні: синхронізація процесів 

55



відтворення;  створення господарського комплексу з тісними взаємозв’язками 

національних економік з пріоритетом власного поділу праці; особливі механізми 

регулювання, переважно через наднаціональні органи; узгоджена політика як у 

взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з іншими країнами та 

групами країн. Дискурсивної нормою нового регіоналізму є встановлення 

відмінності і взаємин між регіоналізмом і регіоналізацією. Під регіоналізмом 

зазвичай розуміється цілеспрямована економічна політика держав щодо 

здійснення процесу співпраці в регіоні та наданню йому системного характеру. 

Навпаки, регіоналізація – це більш хаотичний процес – або прямий наслідок 

проведеної політики регіоналізму, або результат дії природних "економічних 

сил", що приводяться в рух приватним інтересом. Економічна природа 

інтеграційних угруповань та взаємовідносин між країнами, що їх утворюють, 

зумовлює логіку і наступність у становленні та розвитку форм міжнародної 

регіональної економічної інтеграції. 

Регіоналізм відрізняється трьома особливостями: направляється зверху 

вниз; як правило, стосується регіонів, межі і членство в яких зафіксовані 

міжурядовими угодами; припускає наявність структур, основними учасниками 

яких є уряди або їх представники. Виявлення факторів, які пояснюють широкий 

розкид рівнів інституціоналізації співпраці, характерний для різних регіонів 

світу, що дозволяє визначити регіоналізм як бачення, цілі і формат 

регіонального проекту, де регіоналізація характеризує внутрішньорегіональні 

процеси щодо досягнення цілей інтеграції суспільства та економіки в 

економічній, соціальній та інших сферах. Класичне визначення: "процес 

регіоналізації наповнює регіон змістом: економічної взаємозалежністю, 

інституційними зв'язками, політичною довірою і культурною приналежністю" 

[3, с. 39]. Процеси регіоналізації поширюються переважно знизу вгору і можуть 

мати місце в регіонах, де відсутні інституційні структури, характерні для 

регіоналізму. Як правило, регіоналізм і регіоналізація не є взаємовиключними 

процесами. З одного боку, регіоналізація підштовхує держави до пошуку 

рішень спільних проблем. З іншого, регіоналізм сприяє регіоналізації, 

знижуючи витрати економічного співробітництва між учасниками. Таким 

чином, існує тісний зв'язок між регіоналізмом і регіоналізацією, і остання може 

як формувати передумови, так і бути наслідком дії регіоналізму. 

Важлива особливість теорії нового регіоналізму полягає в тому, що його 

головними акторами є: 1) держави, світові та регіональні урядові організації; 2) 

економічні структури (ТНК, бізнес-асоціації); 3) цивільні співтовариства (від 

МНВО до громадських рухів). Найважливіший внесок держав у розвиток 

регіоналізму – підписання та виконання ними міжурядових угод, а також 

створення регіональних організацій. Інтереси політичних еліт представляються 

головним фактором розвитку співробітництва, рівень та інтенсивність якого 

варіюється залежно від його відповідності пріоритетам внутрішньої політики 

країн-учасників. У той же час багато дослідників вважають, що регіоналізація – 
це головна рушійна сила регіонального співробітництва Південно-Східної Азії. 

На думку, наприклад, У. Маттлі роль лідерів держав у розвитку нового 

регіоналізму швидше вторинна. Вони включаються в процес, коли у них не 
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залишається іншого вибору, крім адекватного реагування на підсилення попиту 

з боку бізнес-еліт на розвиток регіональної інтеграції [4, с.19-23]. Таким чином, 

в умовах регіоналізації роль неурядових акторів значно зростає, однак це не 

означає, що вони стають автономні від урядів. Держави відіграють важливу 

роль у створенні умов, що дозволяють їм реалізовувати свої інтереси, в тому 

числі вживають заходів, що забезпечують вільне пересування по світу людей, 

товарів і послуг (підписують міжурядові угоди, знижують тарифи, розвивають 

транспортну інфраструктуру і т.д.). Наростання тенденцій до глобалізації, з 

одного боку, і до регіоналізму та регіоналізації – з іншого викликає значне 

підвищення ролі регіонів, коли ідея повної уніфікації не працює, світ стає 

поліцентричним, а на хід його розвитку все більше впливають нові, в тому 

числі азіатські, гравці. При цьому держави, що входять в міжурядовий форум 

АСЕАН Плюс Три (АПТ – країни АСЕАН, Китай, Японія і РК), стають 

кістяком для східно-азіатської економічної інтеграції з більш широкою участю 

країн з примикаючих регіонів. Останні доволі успішно слідують подвійній 

інтеграційній моделі. З одного боку, вони беруть участь у загальній 

лібералізації міжнародно-торгових режимів, а з іншого – створюють спільні, 

блокові, субрегіональні об'єднання. Разом з тим, формування відкритих 

економічних моделей означених країн аж ніяк не заперечує виваженого 

протекціонізму, який застосовувався ними у точковому режимі, що дозволило 

молодим галузям цих країн вижити на етапі становлення перспективних 

високотехнологічних галузей та закріпитися на світових ринках, зокрема у 

передових індустріальних державах. Країни регіону Південно-Східної Азії 

відіграють велику і навіть дедалі більш важливу роль в процесах змін 

конфігурації світових силових центрів та глобальній конкуренції. Одночасний 

вплив глобалізації та регіоналізації на кількох географічних рівнях призвело до 

формування різних моделей міжнародного економічного співробітництва, що 

детермінувало необхідність оцінити інтеграційні процеси Південно-Східної 

Азії в економічному контексті трансрегіонального (АТР) і субрегінального 

(Північно-східної і Південно-східної Азії) регіоналізму. 

Таким чином, регіональна економічна інтеграція виступає однією з 

провідних тенденцій розвитку світового господарства в початку XXІ століття. 

Вона формує великі регіональні інтеграційні структури розвиваються в 

напрямку створення відносно самостійних центрів світового господарства щодо 

зближення і зрощенню кількох національних господарств у регіональну 

економічну систему, яка забезпечує подальшу концентрацію і переплетення 

капіталів, проведення інтегруються державами узгодженої зовнішньої і 

внутрішньої політики. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ 

 

На підприємствах енергетичної сфери, більш, ніж у будь-якій іншій сфері 

діяльності, успіх залежить від індивідуальних здатностей працівників, ступеня 

їхньої підготовки. В даний період часу для зростання енергетичної компанії 

важливо мобілізувати всі творчі можливості та знання, якими володіють всі її 

працівники. 

На відміну від інших ресурсних компонентів принципова придатність 

персоналу до виробничої діяльності не ідентична готовності до її здійснення. 

Необхідно відзначити, що для інших ресурсних компонентів потенціалу 

(техніки, технології, нематеріальних активів і т.д.) стадія можливостей 

збігається зі стадією готовності. 

Безперечно, якщо можливості устаткування відповідають всім 

необхідним вимогам інноваційного процесу, то техніка готова до його 

реалізації. На відміну від інших компонентів кадрова складова здатна робити 

коригувальний (позитивний або негативний) вплив на інші фактори 

виробничого процесу [2, c. 93]. 

Отже, наявність потенційних можливостей у персоналу підприємства 

енергетичної сфери ще не визначає його готовність до здійснення ефективної 

діяльності. Умовою переходу кадрового компонента з рівня можливостей на 

рівень готовності є досягнення персоналом належного рівня мотивації до 

ефективної діяльності. 

На відміну від персоналу традиційних підприємств персонал підприємств 

енергетичної сфери повинен бути професійно придатний та мотивований. 

Діяльність будь-якого працівника підприємства енергетичної сфери можна 

розмежувати на два компоненти - традиційну й інноваційну, співвідношення 

між якими визначається приналежністю до конкретної функціональної 

категорії, а в межах відповідної категорії - профілем професійної діяльності. 

Дослідженнями встановлено основні особливості управління персоналом 

підприємств енергетичної сфери: 

1. Перехід до нової категорії управління. На підприємствах енергетичної 

сфери відбувся перехід від класичного поняття «робоча сила» – «здатність 

людини до праці, тобто сукупність його фізичних й інтелектуальних даних, які 

можуть бути застосовані в енергетичному виробництві», до поняття «людський 

капітал». Людина може розглядатися як робоча сила і може розглядатися як 

капітал. Якщо людина виступає як формальний, механістичний виконавець 

своїх обов'язків, наказів і вказівок начальства, то досить велика кількість людей 

становлять певну силу, але якщо людина має розвинений інтелект, що 
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виражений творчою індивідуальністю, заповзятливістю, новаторським складом 

характеру - це не просто робоча сила, це - вартісний капітал. 

2. Підвищення вимог до кваліфікаційних, особистісних і психологічних 

якостей персоналу підприємств енергетичної сфери. В умовах традиційного 

виробництва працівники, як правило, виконують технологічну роботу, тому в 

сучасних умовах працівнику доводиться вирішувати безліч складних, нових 

завдань, що вимагають від нього цілеспрямованих творчих зусиль. У зв'язку із 

цим, на підприємствах енергетичної сфери істотно зростають вимоги до рівня 

кваліфікації працівників, до їхніх особистісних якостей (самостійність, 

відповідальність, гнучкість і сприйнятливість до змін, творче відношення до 

праці) і психологічним якостям (доброзичливість, чесність, взаємодопомога у 

відносинах з колегами). Таким чином, в сучасних умовах відбувається перехід 

від трудових ресурсів до інтелектуально-креативних трудових ресурсів. У 

зв'язку із цим, виникає необхідність організації безперервного процесу 

навчання персоналу. 

3. Нова роль управлінського персоналу підприємств енергетичної сфери. 

Практично всі енергетичні підприємства діють в умовах постійного ризику та 

невизначеності. Для досягнення успіху даних підприємств необхідний сильний 

управлінський персонал, здатний переконати всіх інших працівників у тому, що 

нові ідеї, нові технології забезпечать «прорив у майбутнє». Керівники 

підприємств енергетичної сфери повинні постійно формулювати нові стратегії, 

які здивують конкурентів. Новим правилом стає зміна колишніх правил 

конкуренції та розробка нових бізнес-моделей. Керівник енергетичного 

підприємства більшу частину часу повинен витрачати не на безпосереднє 

управління, а на формування та розвиток команди, здатної самостійно 

приймати та реалізовувати рішення, на перетворення в систему, де всі мають 

право на ризик, на помилку (але не на повторення помилок).  

4. Необхідність підготовки персоналу підприємств енергетичної сфери до 

реалізації нововведень. Істотна проблема, з якої зіштовхується більшість 

енергетичних компаній, це труднощі сприйняття нововведень з боку персоналу. 

Такі процеси можуть виникати внаслідок психологічної протидії проведеним 

змінам. Кожен працівник суб'єктивно оцінює процеси змін: наскільки вони 

йому зрозумілі й наскільки корисні для нього їхні наслідки. 

Якщо зміни сприймаються як недостатньо доречні або логічні, вони 

починають викликати побоювання. Чим вище рівень новизни заходів, тим 

більше сумнівів вони викликають. Якщо проведені заходи мають незначний 

ступінь новизни, то вони сприймаються майже байдуже. Тобто, існує певний 

психологічний поріг сприйняття, подолання якого дозволить виявити 

зацікавленість. 

Чим вище ступінь новизни, тим більший інтерес це викликає. Існує 

певний максимум, по досягненні якого подальше збільшення новизни 

спричиняє зниження позитивного сприйняття. Це пояснюється тим, що суб'єкту 

стає важко прорахувати наслідки та зробити висновки, тому його сумніви 

зростають. Якщо новації перевищили й ці значення, то в певній ситуації 

зацікавленість в них настільки падає, що знову з'являється байдужність, а при 
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ще більшій оригінальності, незвичайності виникає психологічне відторгнення. 

Подібна залежність повністю справедлива для організаційних змін та нових 

форм роботи.  

Впровадження інноваційних перетворень, особливо коли їхній ступінь 

новизни настільки великий, що починає домотувати персонал, варто 

здійснювати із застосуванням спеціальних підходів. Один з них - супровід змін, 

що відбуваються, гарантованою матеріальною віддачею, що дозволяє 

працівникам сприймати зміни з позитивних позицій. Інший підхід - попередня 

підготовка персоналу до змін: висвітлення на загальних зборах окремих, 

початкових етапів перетворень, затвердження пропозиції щодо необхідності 

змін. Тільки за таким способом можливо перебороти опір персоналу 

нововведенням і забезпечити успіх їхнього впровадження. 

5. Сильна роль системи мотивації та стимулювання персоналу. В 

енергетичних компаніях мотивація стає своєрідним процесом спонукання 

працівників до активної ефективної діяльності відповідно до місії й 

стратегічних цілей. Крім матеріальних стимулів і гідних умов праці, істотне 

значення в мотивації ефективної діяльності здобувають нематеріальні стимули, 

такі як можливості для особистого зростання та розвитку, розвиток причетності 

до спільної справи, можливість самореалізації. Впровадження системи 

ефективного стимулювання дозволяє створити умови для її активізації, 

розвитку персоналу і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності 

підприємства енергетичної сфери. 

6. Зміна організаційної структури управління. В сучасних умовах 

енергетичним компаніям доцільно використовувати проектні структури 

управління, командні організаційні форми, тимчасові творчі колективи. Саме 

такі форми управління сприяють швидкому поширенню ефективних 

технологій, дозволяють забезпечити високу організаційну гнучкість, домогтися 

відповідальності персоналу, волі в пошуку, висуванні й оцінці нових ідей. 

У процесі творчої діяльності персонал підприємств енергетичної сфери 

стає саморегульованою системою, і впливати на нього можна тільки побічно, 

адміністративні методи управління заміняються більш м'якими, що допускають 

співучасть, визнання особистих заслуг конкретних фахівців, гласність 

результатів діяльності, надання інформації для самооцінки. У результаті 

формується інноваційний клімат і відбувається становлення нової 

організаційної культури. 

Одним з найважливіших завдань управління персоналом підприємств 

енергетичної сфери є оцінка, тому що саме за результатами оцінки керуючий 

суб'єкт приймає різні управлінські рішення. Оцінка праці дає можливість 

вирішувати наступні кадрові завдання енергетичних компаній: оцінити 

потенціал для просування працівників; знизити витрати на навчання; 

формувати у працівників почуття справедливості й підвищувати трудову 

мотивацію; організувати зворотний зв'язок із працівниками про якість їхньої 

роботи; розробляти кадрові програми навчання та розвитку персоналу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Управління підприємством на кожному конкретному його етапі 

передбачає прийняття певного управлінського рішення, яке повинне бути 

найбільш оптимальним з усіх можливих альтернативних варіантів. А так як 

«натуральний» експеримент в економіці здійснити важко, не завжди фізично 

можливо, а ще часто дорого та результативно невиправдано, то найкращим 

виходом з такої ситуації є використання різноманітних моделей. Для 

здійснення економічних розрахунків найбільш актуальними є економічно-

математичні моделі, що мають досить широкий спектр різноманітних 

інтерпретацій та можуть бути застосовані практично до будь-якої складової 

діяльності підприємства. 

Оскільки на діяльність підприємства впливає ряд чинників, як 

позитивних, так і негативних, то оцінити результат їхньої дії найбільш доцільно 

за допомогою факторних моделей. Саме багатофакторний регресійний аналіз 

допомагає знайти вигляд залежності досліджуваного показника від чисельних 

факторів, що впливають на його зміну, а також кількісно оцінити їх вплив. 

Як вихідні дані для дослідження факторів ефективності діяльності 

підприємств можна використовувати інформацію їх бухгалтерської звітності.  

Основними видами регресій, які при цьому використовуються, є лінійна 

(1) та степенева (2): 

 nn xaxaxaay  ...22110      (1) 

 na

n

aa
xxxay *...*** 21

210       (2) 

де y – залежна змінна; 

х1,..., хn – незалежні змінні, вибрані фактори моделі; 

а0,…,аn – оцінки відповідних параметрів моделі.  

В цілому, ефективність діяльності підприємства можна оцінити за 

допомогою двох оптимізаційних критеріїв: 1. прибутку у різних його 
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модифікаціях, оскільки прибуток є кінцевою метою будь-якої фірми. 2. обсягу 

валової (товарної, реалізованої) продукції в оптових цінах підприємства, 

оскільки ефективність та результативність діяльності підприємств значною 

мірою залежать від обсягу виробництва та реалізації товарів і послуг. Але 

зустрічаються випадки, коли навіть при збільшенні обсягів виробництва та 

реалізації не забезпечується ефективність розвитку підприємства. Тому, для 

оцінки ефективності та виявлення резервів її покращення доцільно обрати у 

якості інтегрального показника прибуток, а точніше – чистий прибуток 

підприємства. У сучасних умовах такий висновок обґрунтовується об’єктивною 

потребою пошуку альтернативних варіантів діяльності з метою забезпечення 

зростаючої прибутковості, у тому числі для визначення стратегічних напрямів 

розвитку підприємства. 

У якості залежних змінних дослідник може обрати будь-які чинники, які 

вважатиме за потрібні (продуктивність праці, операційні витрати, 

платоспроможність підприємства, ліквідність, рівень стимулювання збуту, 

тривалість фінансового циклу, коефіцієнт оборотності оборотних коштів та ін.), 

визначити їхні параметри та оцінити модель на адекватність. 

Слід зазначити, що на основі коефіцієнтів лінійної регресії (1) не можна 

робити висновків про те, яка з факторних ознак більше впливає на 

результативну ознаку, оскільки коефіцієнти регресії між собою не порівнянні за 

суттю відображуваних ними явищ і, як правило, вони виражені різними 

одиницями виміру. Тому з метою виявлення порівняльної сили впливу окремих 

факторів розраховуються часткові коефіцієнти еластичності.  

Для виробничої ж багатофакторної регресії параметри а1, а2,, …, аn є 

одночасно також частинними коефіцієнтами еластичності і показують, на 

скільки процентів змінюється інтегральний показник при зміні відповідного 

фактора на 1%. При цьому темпи приросту залежної змінної виражаються 

лінійно через темпи приросту факторів  наступною рівністю: 

nXnXXy aaa   ...
21 21      (3)  

де 
nXXy  ,...,,

1
  - темпи приросту показника і факторів відповідно. 

Моделювання ефективності діяльності підприємства на основі 

багатофакторних лінійних та виробничих регресій дає змогу підтвердити чи 

спростувати гіпотези про позитивний/негативний вплив відібраних для моделей 

факторів, визначити силу впливу на залежну змінну розглядуваних параметрів, 

розрахувати рівень значимості незалежних змінних у формуванні ефективної 

діяльності підприємства. Представлені моделі дають можливість здійснювати 

прогнозування тенденцій зміни прибутковості та результативності 

підприємства, визначати найвпливовіші його фактори та соціально-економічні 

параметри розвитку. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДСЬКИХ, МАТЕРІАЛЬНИХ ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

В Україні спостерігається розширення сфери послуг, що є одним із 

важливих показників економічного розвитку країни. Особливе місце у сфері 

послуг належить туристичній інфраструктурі, невід’ємною складовою якої є 

готельне господарство. Динамічний розвиток готельної індустрії України, 

підвищення рівня вимог споживачів до якості готельних послуг 

характеризується посиленням конкурентної боротьби між міжнародними 

готельними мережами з ефективною системою управління та вітчизняними 

готелями, більшість із яких не відповідають існуючим стандартам. З метою 

подальшого залучення клієнтів виникає проблема підвищення якості 

обслуговування за рахунок ефективного управління людськими, матеріальними 

та енергетичними потоками, які здатні забезпечити високий рівень сервісу 

відповідно до міжнародних стандартів.  

Виходячи із цього виникає необхідність у здійсненні аналізу та оцінки 

людських, матеріальних та енергетичних потоків, що дозволить покращити 

забезпеченість підприємства ресурсами та сприятиме застосуванню новітніх 

технологій у сфері готельного обслуговування.  

За даними Державного комітету статистики України [1] функціонування 

готельного бізнесу України забезпечує близько 130 тис. працівників, 6 % із 

яких займають керівні посади, а 94% - належить підлеглим. 

На підприємствах готельного господарства розподіл персоналу 

відбувається наступним чином: у готелях п’ять зірок працює близько 23%; у 

готелях чотири зірки – 24%; у готелях три зірки зайнята найбільша кількість 

персоналу – 42% та у готелях 1-2 зірки зайнято лише 11% працівників. 

Оцінка людських потоків за освітньо-кваліфікаційним рівнем персоналу 

вітчизняних готелів є недостатньо високою. Оскільки, згідно даних 

статистичного збірнику Державного комітету статистики України [1], вищу та 

середню професійну освіту в мають лише 46% працівників, решта ж 

працівників мають середньо-технічну, середню та незакінчену середню освіту. 

Це у свою чергу  не дозволяє своєчасно та ефективно застосувати сучасні 

підходи до управління людськими потоками і тим самим знижує 

конкурентоспроможність підприємств у сфері високоякісного готельного 

обслуговування клієнтів. 

 Зростання значення даного показника прояснюється в першу чергу тим, 

що для економіки регіону в цілому, так і для окремого готелю важливою 

умовою є потреба в робочій силі з високим рівнем кваліфікації. Тому, значний 

дефіцит саме цієї категорії працівників може негативно вплинути на 

ефективність роботи готелю, у зв’язку із чим органам регіональної влади та 
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профільним закладам освіти необхідно звергнути увагу на адекватність 

співвідношення обсягів набору та якості підготовки спеціалістів різних рівнів в 

сфері готельного бізнесу у межах конкретного регіону.  

Показник розподілу загальної чисельності працівників за основними 

напрямками діяльності дає можливість власникам готелів оцінити діяльність 

кожного структурного підрозділу, виявити та скоротити непотрібні структурні 

підрозділи, але і порівняти структуру фонду оплати праці з функціями 

структурних підрозділів.  

Так, у середньому на підприємствах готельного господарства України 

найбільша кількість працівників зайнята у службі управління номерним 

фондом (25%), далі слідує служба харчування (22%), інженерно-технічна 

служба (13%), служба прийому та розміщення (9,5%), економічний відділ (4%) 

та в інші відділи (26,5%).  

Протягом 2008-2012 років практично на усіх готелях України 

спостерігається поступове зменшення кількості працівників практично за усіма 

структурними підрозділами готелів. Зменшення показника забезпеченості 

працівників за основними напрямками діяльності готелів пов’язана зі 

зменшенням середньооблікової чисельності працівників. 

Оцінка людських потоків за віковою структурою досліджуваних готелів 

продемонструвала, що у віці понад 60 років працює в середньому близько 5% 

від загального персоналу; у віці від 51 до 60 років – 19%; у віці від 41 до 50 

років – 31%; у віці від 31 до 39 років – 23%; у віці від 18 до 29 років – 18%; та у 

віці до 18 років  - 1% працівників. 

Таким чином, проаналізувавши організацію людських потоків на 

підприємствах готельного господарства необхідно визначитися з 

особливостями змісту та організації матеріальних потоків. 

Протягом 2008-2012 років як доходи, так і витрати готелю були 

сформованими за рахунок витрат, що були отримані в результаті операційної 

(основної) діяльності. У зв’язку із цим доцільно проаналізувати структуру 

витрат готелю. 

У загальному на підприємствах готельного господарства станом на 2012 

рік найбільша частка належить матеріальним витратам та витратам на оплату 

праці. Питома вага цих витрат у загальній структурі операційних витрат 

протягом аналізованого періоду мала тенденцію до поступового збільшення їх 

розміру. Їх питома вага на підприємствах готельного господарства станом на 

кінець 2012 року  у середньому складає 60,07% та 68,99% відповідно [2, с.179]. 

Друге місце у структурі операційних витрат належить амортизаційним 

відрахуванням, які становили у середньому 12%.  Загальна сума операційних 

витрат у більшості готелів України мала тенденцію до поступового зростання, 

що викликано зростанням розміру матеріальних витрат та витрат на оплату 

праці. Зростання ж витрат на оплату праці пов’язано зі збільшенням 

чисельності працівників або ж за рахунок зростання мінімальної заробітної 

плати в Україні [2, с.183-186]. 

Аналіз матеріальних потоків буде неповним, якщо не проаналізувати 

склад основних засобів підприємств готельного господарства. 
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Переважна частина основних засобів готелю належить будівлям, 

спорудам та передавальним пристроям. Де їх питома вага у загальній структурі 

основних засобів складає 85% [3, с.87]. Але, якщо питома вага будівель та 

споруд поступово зростає, то питома вага машин, обладнання та транспортних 

засобів в середньому за аналізованими готелями поступово зменшується. 

Наступним важливим показником, який дозволяє проаналізувати 

організацію матеріальних потоків на підприємствах готельного господарства є 

взаємозв’язок рівня енергомісткості продукції та показника ефективності 

використання матеріальних ресурсів готелю. Підприємства готельного 

господарства у своїй діяльності використовують продукцію нафтогазової 

промисловості (газопостачання) та електроенергію. На основі проведених 

розрахунків, бачимо,що найбільше готелів (52%) мають найменшу питому вагу 

енергії у складі матеріальних витрат. Це ті готелі, які мають великі обсяги 

виробництва, постійно у своїй діяльності використовують новітні технології в 

сфері готельного обслуговування, а також ті готелі, що постійно отримують 

замовлення. У зв’язку із цим дані готелі отримують середній рівень послуг на 1 

грн. матеріальних витрат. Він становить на досліджуваних готелях  у 

середньому – 0,56 [3, с.153].  

Розмір витрат на енергію залежить від питомої ваги, яку вони займають у 

загальній сумі матеріальних витрат готелю, від розміру готелів, обсягу 

надаваємих послуг та рівня використання новітніх технологій у наданні 

готельних послуг. Високий рівень питомої ваги енергії у собівартості 

надаваємих послуг пов’язано із низьким рівнем технологічного оснащення  у 

наданні готельних послуг.  

Найбільш об’єктивну оцінку ефективності використання матеріальних 

ресурсів є показник матеріаломісткості послуг. На основі даного показника 

маємо можливість оцінити суму матеріальних витрат на 1 грн. готельних 

послуг. Показник матеріаломісткості на досліджуваних готелях у середньому 

складає 0,44. 

Показник матеріаловіддачі характеризує вихід продукції (послуг) з 

кожної гривні матеріальних ресурсів, що були використані.  

Значення показника матеріаловіддачі має стійку тенденцію до 

поступового зменшення на більшості досліджуваних готелів. Так, у більшості 

готелів України показник матеріаловіддачі зменшився у 2012 році проти 2008 

року на 0,80. Для другої групи готелів характерне зростання показника 

матеріаловіддачі. До цієї групи належать готелі  де у 2012 році проти 2008 року 

значення показника збільшилось на 7,72 [3, с.97]. 

Аналіз показника енергомісткості є достатньо важливим. З метою 

раціоналізації використання природних ресурсів готелю найбільшого значення 

набуває саме ефективність управління енергозбереженням у готелі. Протягом 

останніх років енергоємність вітчизняної економіки зростає, і крім того 

зростають витрати енергетичних ресурсів при виробництві електричної та 

теплової енергії. Підвищення тарифів призводить до збільшення питомої ваги 

енергетичних витрат у структурі собівартості готельних послуг.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

Проблема ресурсозбереження на сьогоднішній день є дуже актуальною та 

поширеною в усіх сферах діяльності людини. Для українських підприємств, як 

соціально-економічних систем мікроекономічного рівня, вкрай важливо 

застосовувати ресурсозберігаючий підхід як до стратегічного, так і до 

оперативного управління, що забезпечить отримання довгострокових 

конкурентних переваг. 

Серед зарубіжних дослідників, проблема ресурсозбереження розглянута у 

роботах таких авторів, як Д.Л. Медоуз, Р. Солоу, У. Ростоу, О.Ю. Амосов,  

Н.Л. Гавкалова, Н.О. Мельник, І.М. Сотник та інші. Незважаючи на велику 

кількість теоретичних досліджень та методичних розробок з ресурсозбереження 

в роботах різних авторів, дотепер не вироблений єдиний концептуальний підхід 

до даної проблеми. Метою дослідження є подальший розвиток теоретичних 

основ ресурсозбереження у соціально-економічних системах.  

Для формулювання висновків було використано методичний 

інструментарій, що містить методи аналізу та синтезу, дедукції, порівняння, 

аналогії, узагальнення, системний підхід. 

У загальному вигляді ресурси підприємства, на думку Л. Г. Окорокової, 

розуміються як сукупність засобів, запасів, джерел, засобів і предметів праці, 

наявних у підприємства і здатних бути мобілізованими і приведеними в дію, а 

також використаними для досягнення його цілей [1].  

Ресурсозбереження більшістю дослідників розглядається в двох 

напрямках: як економія ресурсів та як їх раціональне використання. Згідно з 

визначеннями, поданими В.А. Тараном та А.В. Богатирьовим, раціональне 

використання ресурсів (насамперед матеріальних) означає досягнення 

максимальної ефективності використання ресурсів в господарстві за існуючого 

рівня розвитку техніки та технології з одночасним зниженням техногенного 

впливу на навколишнє середовище [2].  

Ресурсозбереження в цьому розумінні ототожнюється із економією 

ресурсів, скороченням витрат ресурсів на виробництво одиниці кінцевої 

продукції, виконання робіт та надання послуг встановленої якості з 

урахуванням соціальних, екологічних та інших обмежень.  

Таким чином, найбільш поширеним підходом до діяльності із 
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ресурсозбереження є розроблення комплексу заходів, що спрямовані на 

раціональне, економічне використання усіх видів ресурсів у соціально-

економічній системі. 

Однак ресурси якими володіє система в процесі функціонування, не 

завжди використовується повністю. Як правило, існують побічні процеси, що 

споживають запаси системи без створення корисного виходу.  

Зазначені процеси формують системні втрати, пов'язані з витрачанням 

ресурсів, витрачених на випуск в економічній системі держави, регіону, 

підприємства. У результаті ефективність діяльності із ресурсозбереження 

знижається. 

Відповідно до системного підходу протікання будь-яких реакцій в 

системі, у тому числі соціально-економічній, є процесом, що впливає на зміну 

станів системи, тобто зміну рівня її впорядкованості, що в свою чергу 

характеризує рівень самоорганізації системи.  

Оберненим показником, що характеризує рівень непорядку є ентропія. 

Сукупність станів, які проходить система в процесі досягнення цільового рівня 

самоорганізації, характеризує процес її розвитку [3]. 

Рівень ентропії та рівень самоорганізації системи є пов’язаними 

величинами, тобто, чим вища самоорганізація системи, тим менший рівень 

ентропії. 

За рахунок різноманітних управлінських впливів, можна здійснювати 

діяльність щодо зміни станів системи в напряму збільшення рівня її 

самоорганізації. 

Отже, діяльність із ресурсозбереження призводить до зниження втрат, 

тобто зниження рівня ентропії. Тому, можна зробити висновок про те, що існує 

пряма залежність між рівнем самоорганізації та ефективністю  

ресурсозбереження в соціально-економічній системі.   

Таким чином, ресурсозбереження у соціально-економічних системах 

може бути представлене через діяльність зі збільшення рівня самоорганізації 

системи, а також через діяльність зі зменшення втрат енергії в системі. Обидві 

діяльності є взаємодоповнюючими, та спрямованими на досягнення 

стратегічної мети управління розвитком соціально-економічної системи. 
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
  

На сучасному етапі позиції українського машинобудування на світовому 

ринку залишаються вкрай слабкими, що зумовлено багатьма чинниками, в тому 

числі невпинно зростаючою міжнародною конкуренцією. Тому дуже 

актуальним є дослідження та винайдення шляхів забезпечення економічного 

зростання конкурентоспроможності машинобудівної галузі. 

У зв'язку з цим для ефективного вирішення поставленого завдання 

необхідно орієнтувати суб'єктів економічної діяльності на підвищення 

конкурентоспроможності, оскільки це відповідає об'єктивній логіці 

внутрішнього і світового розвитку соціально-економічних систем. 

Важливим на сьогодні є дослідження і виявлення проблем 

машинобудівної галузі України, пропозиція шляхів їх вирішення та підвищення 

конкурентоспроможності спираючись на праці сучасних вітчизняних вчених, а 

також на зарубіжний досвід та дослідження. 

Слабкість положення української машинобудівної промисловості на 

світовому ринку зумовлено, з одного боку, низькими темпами прогресивних 

техніко-економічних процесів і, з іншого боку, зростаючою міжнародною 

конкуренцією на тлі глобалізації світової економіки.  

На світовому ринку конкурентоспроможними визнано менше 1% 

українських товарів і послуг. У той же час, економіка України на 70% залежить 

від експорту [3, с.53]. Однак товарна номенклатура товарів, що реалізуються на 

зовнішньому ринку, як і раніше складається з товарів сировинної групи і 

напівфабрикатів: металопродукції, мінеральних продуктів і продукції хімічної 

галузі, які становлять 65% українського експорту [4, с.36-37]. В умовах того, 

що Україна майже повністю залежить від зовнішніх енергетичних ресурсів, а 

енергоємність вищенаведеної продукції в країні найвища в Європі, неможливо 

говорити про конкурентоспроможність або прибутковості українського 

виробництва та експортних операцій. 

Конкурентоспроможність - багатостороння економічна категорія, яка 

може розглядатися на декількох рівнях: конкурентоспроможність товару, 

товаровиробника, галузей, країн. Між усіма цими рівнями існує досить тісний 

внутрішня і зовнішня взаємозалежність. 

Існує ряд причини які обумовлюють низьку конкурентоспроможність 

машинобудівних підприємств України:  

- наслідки закритості радянської економіки;  

- низькі темпи науково-технічного прогресу;  
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- відсутність моральних і матеріальних стимулів до підвищення якості 

продукції та розширення асортименту, оновленню виробничого апарату і 

впровадження передових технологій виробництва;  

- знос основних виробничих фондів і використовуваних технологій, а 

також падіння масштабів виробництва в промисловості через розрив 

господарських зв'язків та інші. 

Ці чинники зумовили вкрай низьку конкурентоспроможність промислової 

продукції українських машинобудівних підприємств і поставили завдання 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки в розряд 

першочергових завдань. 

У ринкових умовах питання аналізу конкурентоспроможності загалом і 

конкурентоспроможності підприємства зокрема є дуже актуальними. Щоб 

ефективно управляти конкурентоспроможністю машинобудівного 

підприємства, необхідно правильно оцінити її рівень. Це дозволить відстежити 

динаміку змін цього показника внаслідок здійснення конкретних стратегічних і 

тактичних управлінських дій [3, с.50-52]. Однак, на сьогодні більшість 

існуючих методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств мають 

численні недоліки або значні обмеження у використанні. Це призводить до 

того, що управління конкурентоспроможністю часто відбувається на основі 

перекручених даних про неї і призводить до істотних недоліків у розвитку 

підприємства. 

Можна запропонувати певні заходи, які націлені на забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції машинобудівних підприємств 

на внутрішньому і зовнішньому ринках. Наприклад,  використовування в якості 

загальної економічної стратегії України різні методики оцінювання 

конкурентоспроможності з метою контролю та подальшого розвитку 

вітчизняних підприємств. При цьому політика країни повинна бути націлена на 

підтримку наукової складової і базуватися на ефективній інноваційній політиці. 

Дуже важливою є фінансова підтримка вітчизняних експортерів шляхом 

відмови від спроб монополізації експортної діяльності, розширення кола 

підприємств-експортерів, створення ефективної системи фінансових органів зі 

страхування і надання кредитів на підтримку експорту продукції 

машинобудівного комплексу.  

Необхідно сприяти розширенню виробництва та експорту наукомісткої та 

високотехнологічної продукції шляхом розробки механізму приведення розміру 

податків у залежність від якості та конкурентоспроможності продукції, 

встановлення ввізних митних тарифів та ставок акцизного збору для 

поліпшення структури та умов імпорту, а також поліпшення географічної та 

галузевої структури імпорту машинобудівної продукції з метою зменшення 

рівня технологічної залежності від монопольних постачальників. 

Потрібно забезпечувати впровадження організаційно-економічного 

механізму регулювання інноваційного розвитку, який включає в себе основні 

функції регулювання діяльності у сфері інновацій на державному рівні та 

інструменти державної підтримки даної діяльності[5, с.116-119]. 
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Отже, результативність подальшого розвитку машинобудівної галузі 

залежить від її конкурентоспроможності, зумовленої загальною промислової та 

інноваційної політикою.  Вагомими інструментами досягнення успіху в цій 

справі може бути, державна підтримка машинобудівної галузі, створення та 

впровадження державних реформ з метою підвищення 

конкурентоспроможності машинобудівної галузі країни. Адже підвищення 

конкурентоспроможності машинобудівних підприємств має стати джерелом 

підвищення прибутковості їх роботи, а на макроекономічному рівні - сприяти 

підвищенню рівня життя населення країни і забезпечення більш гідного місця 

держави в рамках світового співтовариства. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІНСЬКОГО 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Професійна культура – характерна риса особистості, яка проявляється в її 

професіоналізмі, компетентності, відношенню до виконання своїх обов’язків, 

підкріплюється та ґрунтується на загальнокультурному рівні даної особистості. 

Професійна культура будь-якого робітника на підприємстві, так само, як і 

професійна культура управлінського персоналу, – одна зі складових 

корпоративної культури, яка в свою чергу у поєднанні з організаційною 

культурою і являють само підприємство. 

Отже, як було сказано вище, професійна культура певною мірою 

відбивається через професіоналізм, компетентність. Тому основу сутності 

поняття професійна культура управлінського персоналу складають саме: 

 професіоналізм; 

 компетентність; 

 культура діяльності (в т.ч. культура управління); 

 цінності (моральні, професійні). 

Професіоналізм це висока майстерність, глибоке оволодіння професією, 

якісне, професійне виконання своїх обов’язків [1]. 
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За своєю професією керівники повинні дотримуватись певних вимог, 

правил та стандартів, прийнятих на рівні держави. Таким документом служить, 

наприклад,  класифікатор України, затверджений Наказом КМУ від 29 грудня 

2004 року № 336 «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності", Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників та інші. Згідно з цим наказом керівник 

підприємства повинен керувати згідно з чинним законодавством виробничо-

господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, 

відповідати за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне 

використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати 

його діяльності [2]. 

Паралельно з професіоналізмом  професіональну культуру 

управлінського персоналу характеризує і компетентність. Компетентність 

вказує на новий напрямок у професійній підготовці, яке з'явилося в 1970-х 

роках у багатьох західноєвропейських країнах. Термін «компетентність» 

підкреслює, що навчання є не стільки питанням передачі і засвоєння 

індивідуальних, технічних чи практичних знань, навичок і здібностей (вмінь), 

скільки придбанням широко використовуваних, цілісних набутих вмінь, які 

можуть служити основою для подальшого розвитку особистості індивіда. 

Наприклад, Дж. Равен, широко відомий своїми роботами в області діагностики і 

дослідження компетентностей високого рівня в своїй роботі визначає 

компетентність як ефективне виконання певних ролей в організації, успішне 

функціонування в рамках певної посади в жорстко регламентованої ієрархічній 

структурі [3, с. 43]. 

Культура діяльності може охоплювати дуже багато видів та різновидів, 

однак для керуючого складу слід зупинитись на культурі управління. 

Культура управління – це один з найбільш важливих напрямків в 

діяльності управлінського персоналу. Він є запорукою успішної діяльності 

підприємства, ефективної роботи з інвесторами, партнерами, постачальниками 

тощо, відношення всередині підприємства між працівниками, до роботи, до 

керівництва. Культура управління – це складне багатогранне поняття, тому 

існує багато суперечностей щодо його змісту та сутності, а отже й визначень: 

«Культура управління – це: 

- сукупність вимог, що ставляться до зовнішньої сторони процесу 

управління і до особистих властивостей керівника,  зумовлених нормами і 

принципами моралі, етики, естетики і права» [1, с. 319]; 

- «сукупність теоретичних та практичних положень, принципів і норм, що 

мають загальний характер і відносяться різною мірою до різних аспектів 

людської діяльності. Це система знань, що обслуговує управлінську практику 

як культурний феномен, сукупність науки і мистецтва управління, різного 

роду рекомендацій, узагальнень об'єкта управління, які мають науково-

практичну цінність і органічно, системно взаємопов’язані» [5]. 

Також фундаментальну основу професійної культури, як і будь-якої іншої 

складають цінності. Філософський словник дає таке тлумачення цінностям – це 

специфічно соціальні визначення об'єктів навколишнього світу, що виявляють 
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їх позитивне або негативне значення для людини і суспільства (благо, добро і 

зло, прекрасне і потворне, укладені в явищах суспільного життя і природи). 

Зовні цінності виступають як властивості предмета чи явища, однак вони 

притаманні йому не від природи, не просто в силу внутрішньої структури 

об'єкта самого по собі, а тому, що він залучений у сферу суспільного буття 

людини і став носієм певних соціальних відносин. По відношенню до суб'єкта 

(людині) цінності служать об'єктами його інтересів, а для його свідомості 

виконують роль повсякденних орієнтирів у предметній і соціальній дійсності, 

позначень його різних практичних відносин до навколишніх предметів і явищ 

[6,с. 512].  

Таблиця 1 

Поняття, що визначають сутність та зміст професійної культури управлінського 

персоналу 
Поняття Пояснення 

Професіоналізм 

Це висока майстерність, глибоке оволодіння професією, якісне, професійне 

виконання своїх обов’язків [4]. За своєю професією керівники повинні 

дотримуватись певних вимог, правил та стандартів, прийнятих на рівні 

держави. Слід досліджувати комплексно, оцінюючи як професіоналізм 

діяльності, так і професіоналізм окремих особистостей 

Компетентність 

Основу компетентності складають знання, вміння, навички. В розрізі даної 

тематики це знання щодо ефективного управління, вміння застосовувати ці 

знання на практиці та навички (прийоми, методи, технології) ефективного 

управління підприємством. 

Культура 

діяльності 

В т.ч. культура 

управління 

Культура діяльності близька до поняття професіоналізм діяльності. Вони 

зворотно пропорційні та взаємопов’язані.  Адже високий рівень культури 

діяльності характеризується високим рівнем професіоналізму діяльності. 

Культуру управління можна розглядати крізь функції управління, тобто 

культуру планування, культуру організації, контролю тощо. Цей 

комплексний підхід дає змогу проаналізувати належним чином культуру 

управління на будь-якому підприємстві 

Цінності  

До професійної культури управлінського персоналу можна віднести як 

професійні цінності, так і особистісні цінності певної людини. В діловому 

житті на перший план виходять професійні цінності, основу яких, на думку 

закордонних спеціалістів складають: «тримає слово», лояльність, 

справедливість, зацікавлений в справах підприємства, законно стійкий, 

прагнення до вдосконалювання, високий ступінь самомотивації. 

 

У випадку професійної культури наріжними є моральні та професійні 

цінності апарату управління. На основі аналізу закордонних матеріалів з питань 

професійних цінностей сформовано перелік професійних цінностей (якостей) 

для управлінського персоналу [7-8]: 

- чесність; 

- «тримає слово»; 

- лояльність; 

- справедливість; 

- зацікавлений в справах підприємства; 

- має повагу до інших та поважається іншими; 

- законно стійкий; 
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- прагнення до вдосконалювання, високий ступінь самомотивації; 

- відповідальний та надійний; 

- пристосовуваний. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ У ФУНКЦІОНУВАННІ 

ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

У процесі нашого дослідження скористаємося SWOT-аналізом. На 

практиці, під час проведення SWOT-аналізу, застосовуються прийоми 

ранжування і бальної оцінки факторів. Зокрема, для кожного з п факторів 

обирається бальна оцінка за 10-ти значною шкалою, за якою експерти 

оцінюють ступінь важливості факторів, які характеризують можливості (Oi) і 

загрози (Tі), а і – порядковий номер фактора [1, с. 64; 2, с. 214; 3, с. 128]. 

Загальновідомо, що для обрання факторів застосовується два підходи: 

1) визначаються тільки «парні» (протилежні за впливовістю) фактори, а 

отже їх кількість відповідає умові Oі = Tі; 

2) фактори Oі  та Tі можуть бути незалежними, а отже не мати «парного» 

значення [3]. 

За першим варіантом для кожної «пари» можливостей і загроз 

визначаються імовірності FOі та FTі  при дотриманні умови (формула 1):  

FOі + FTі = 1       (1) 

де FOі – фактори, що формують  зовнішні можливості; 

FTі  – фактори, що формують зовнішні загрози. 

За другим варіантом умови FOі + FTі = 1 не зберігаються, а кількість 

факторів може бути неоднакова. 

Загальна оцінка можливостей (O) і загроз (T) розраховується за 

відповідними формулами (2, 3): 

O = Σ Oi × FOі,       (2) 
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T = Σ Ti × FTі,      (3) 

де O – зовнішні можливості для підприємства; 

T – зовнішні загрози для підприємства; 

F – експертна оцінка ймовірності впливу фактора (від 0,1 до 1); 

і  = 1,2……n. 

Інтенсивність впливу можливостей (O) та загроз (T) у відсотковому 

значенні до кількості опитаних склала: від 1 до 20 % опитаних – 2 бали, від 21 

до 40 % опитаних – 4 бали, від 41 до 60 % опитаних − 6 балів, від 61 до 80 % 

опитаних – 8 балів, від 81 до 100 % опитаних – 10 балів. Рівень впливовості 

буде мати такі межі: 2 – слабкий, 6 – помірний, 10 – сильний.  

Таблиця 1 

Експертна оцінка зовнішніх можливостей (O) і загроз (T) підприємств 

споживчої кооперації України у 2011-2012 рр. 
Зовнішні можливості Зовнішні загрози 

фактори (n) O FO OFO фактори (n) T FT TFT 

Постійний моніторинг і 

аналіз ринкового 

середовища. 

6 0,5 3,0 
Нестабільність ринкового 

середовища. 
8 0,7 5,6 

Формування 

асортименту товарів з 

урахуванням попиту. 

8 0,7 5,6 
Високі відсоткові ставки за 

користування кредитами. 
8 0,8 6,4 

Орієнтація на 

споживачів і ринок. 
10 0,9 9,0 

Міграція сільського насе-

лення в міста. 
10 0,6 6,0 

Поєднання 

кооперативних засад з 

підприємницькими 

ініціативами. 

10 0,9 9,0 

Негативні соціально-

демографічні і культурні 

зміни у суспільстві. 

8 0,5 4,0 

Можливість здійснювати 

диверсифікацію 

діяльності. 

10 0,7 7,0 

Низька платоспроможність 

населення сільських 

районів. 

8 0,9 7,2 

Розширення мережі 

кооперативних 

підприємств. 

6 0,2 1,2 

Високий рівень 

інфляційних процесів, 

знецінення грошових 

коштів. 

6 0,5 3,0 

Відкритість до інновацій 

та впровадження нових 

ефективних форм і 

методів господарювання. 

6 0,4 2,4 

Поява конкуренції на 

сільському ринку (дрібних 

приватних (комерційних) 

структур і фізичних осіб), 

втрата монопольного 

становища споживчої 

кооперації на ньому. 

8 0,8 6,4 

Міжнародне 

співробітництво. 
4 0,3 1,2 

Недосконалість законодав-

чої бази споживчої 

кооперації. 

10 0,7 7,0 

Разом 38,4 Разом 45,6 

 

Проведення SWOT-аналізу здійснювалося з урахуванням результатів 

опитування керівників наступних облспоживспілок: Вінницької, 

Дніпропетровської, Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, 
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Тернопільської, Херсонської та Черкаської. Фактори, що формують 

макросередовище підприємств споживчої кооперації обирались на підставі їх 

ранжування і бальної оцінки. Результати оцінки зовнішніх можливостей і 

загроз представлені у табл. 1. 

Таблиця 2 

Експертна оцінка сильних (S) та слабких (W) сторін функціонування 

підприємств споживчої кооперації України у 2011 − 2012 рр. 
Сильні сторони Слабкі сторони 

фактори (n) S FS SFS фактори (n) W FW WFW 

Відомість і визнання 

споживчої кооперації України 

на ринку товарів та послуг. 

10 0,9 9,0 

Застарілість активної частини 

основних засобів (виробничого і 

технологічного обладнання). 

9 0,8 7,2 

Багатоцільовий характер 

функціонування. 
9 0,9 8,1 

Постійний дефіцит 

(недостатність, відсутність) 

власних обігових коштів на 

покриття потреб системи. 

9 0,9 8,1 

Наявність розгалуженої 

сучасної 

конкурентоспроможної мережі 

об’єктів торгівлі і закладів 

харчування. 

8 0,8 6,4 

Низький рівень заробітної плати 

на підприємствах і в організаціях 

споживчої кооперації. 

10 0,9 9,0 

Багатогалузевий характер 

діяльності. 
10 0,9 9,0 

Низький рівень стимулювання 

членства в споживчих 

товариствах і участі членів 

споживчих товариств 

(пайовиків) в основній 

діяльності підприємств 

(організацій) системи. 

10 0,9 9,0 

Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації членів 

і працівників кооперативів. 

9 0,8 7,2 

Незначна увага до процесу 

стратегічного планування 

господарської діяльності 

кооперативних підприємств 

(організацій). 

9 0,9 8,1 

Комбінована соціально-

економічна система. 
8 0,8 6,4 

Невідповідність діючого 

механізму управління 

організацій та підприємств 

споживчої кооперації умовам 

ринкової економіки і 

євроінтеграційним процесам. 

10 0,8 8,0 

Соціальна спрямованість місії 

споживчої кооперації. 
9 0,8 7,2 

Відсутність чітко окресленої 

стратегії розвитку і тактичних 

механізмів її реалізації. 

9 0,7 6,3 

Можливість самостійно 

формувати ціну на продукти 

власного виробництва. 

9 0,8 7,2 

Недостатня увага маркетинговим 

дослідженням і пошуку нових 

товарних ринків збуту. 

8 0,8 6,4 

Підвищення рівня культури та 

життя сільського населення 

через розвиток сучасних 

об'єктів торговельного та 

соціально-культурного 

обслуговування. 

6 0,8 4,8 

Відсутність стабільних 

міжгосподарських зв’язків з 

підприємствами промисловості і 

АПК в ринкових сегментах. 

8 0,7 5,6 

Поєднання торговельної 

діяльності зі сферою 

виробництва, послуг і 

ресторанного господарства. 

8 0,9 7,2 

Низький рівень зовнішніх і 

внутрішніх капіталовкладень у 

підприємства кооперативної 

системи господарювання. 

9 0,8 7,2 

Разом 72,5 Разом 74,9 Разом 72,5 Разом 74,9 
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Отримані результати свідчать, про те, що ринкові загрози (45,6 балів) 

більше впливають на діяльність підприємств споживчої кооперації, ніж 

можливості (38,4 балів), а отже стратегічні позиції розвитку потенціалу 

споживчої кооперації України повинні бути направлені на ліквідацію 

визначених загроз. Зокрема, найбільш вагомими загрозами визнано наступні: 

недосконалість законодавчої бази кооперативного сектору; низька 

платоспроможність сільського населення, яке є основним споживачем 

продукції підприємств споживчої кооперації; низька конкурентоспроможність 

підприємств споживчої кооперації на основних ринках обслуговування тощо. В 

свою чергу, ринковими можливостями для підприємств споживчої кооперації 

визнано наступні: поєднання кооперативних засад з підприємницькими 

ініціативами; можливість здійснювати диверсифікацію діяльності; формування 

асортименту товарів з урахуванням попиту споживачів тощо. Тобто, основні 

можливості щодо розвитку споживчої кооперації пов’язані з посиленням 

орієнтації кооперативних підприємств і організацій на потреби ринку, на 

вивчення основних тенденцій і вимог ринкового середовища. 

Адаптовано до нашої проблематики, експертна оцінка сильних та слабких 

сторін функціонування підприємств та організацій споживчої кооперації, що 

впливають на потенціал розвитку системи, була здійснена за аналогічною 

методикою (табл. 2). 

Виходячи з отриманих результатів експертного оцінювання стає 

очевидним, що підприємства та організації споживчої кооперації України у 

своїй діяльності мають як сильні (72,5 бали), так і слабкі (74,9 балів) сторони. 

Зокрема, найбільш вагомими сильними сторонами функціонування 

кооперативних підприємств та організацій є наступні: відомість і визнання 

бренду споживчої кооперації України; багатогалузевий характер діяльності 

споживчої кооперації; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

членів і працівників кооперативів; соціальна спрямованість місії споживчої 

кооперації; можливість самостійно формувати ціну на продукти власного 

виробництва тощо. 
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ТЕНДЕНЦІЇ  РОЗВИТКУ  ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В ПРІОРИТЕТНИХ  СФЕРАХ   АПК 

 

В Україні агропромислове виробництво є пріоритетною галуззю 

економіки, що обумовлено високим рівнем забезпеченості країни природними 

ресурсами. На території України за різними підрахунками зосереджено від 30% 

до 60% родючих земель світу [2, 69]. На одного жителя України припадає 0,8 га 

сільськогосподарських угідь (у середньому по країнах ЄС – 0,38 га) [3]. 

Забезпеченість України природними ресурсами не лише формує національну 

продовольчу безпеку, а й дозволяє займати лікуючі позиції на світовому ринку 

сільськогосподарської продукції. Натомість частка сільського господарства у 

структурі ВВП в 2010 році не досягла показника 1991 року (в 2010 році – 5,6%, 

тоді як 1991 році – 15,8%), крім того, 30% продовольства на українському 

ринку – імпортоване [3]. Умови функціонування сільського господарства також 

обмежують притік інвестицій через низький рівень оборотності капіталу, 

значну тривалість виробничого циклу і зарегульованість продовольчих ринків. 

Це все зменшує інтерес інвесторів до аграрної сфери , внаслідок чого вони 

надають перевагу іншим галузям, що дозволяють отримувати вищі доходи за 

значно коротший період часу. Але протягом останніх років у 

агропромисловому секторі України відбулося ряд позитивних зрушень, 

зокрема: за 2010-2012 роки збільшився обсяг виробництва валової продукції 

сільського господарства на 12,7 відсотка, харчової промисловості - на 4,2 

відсотка. [6]. 

Така тенденція обумовлена відсутністю в країні конкретної комплексної 

системної програми фінансового забезпечення потреб АПК за рахунок 

вітчизняних джерел інвестування та необхідністю залучення іноземних 

інвестицій. Потреба аграрного сектору в залучених ресурсах, в першу чергу, 

пов’язана з ризиковою формою господарювання, що потребує сезонного 

поповнення інвестицій та кредитних ресурсів.  За повідомленням аналітичного 

департаменту, обсяги кредитування аграрного сектору економіки України у  

2009 році  склала  5,76 млрд. грн., що становить 35% обсягів кредитування у 

2008 році. За вказаний період поточного року аграріями було отримано 

пільгових кредитів у обсязі 2,55 млрд. грн., що становить 22,5% минулорічного 

показника. 

Однак нестабільна економічна ситуація в країні призводить до 

скорочення обсягу інвестицій. Зокрема, скорочення обсяг інвестицій в 

основний капітал сільськогосподарських підприємств, який на протязі 2001-

2008 рік становив лише 7,1 % від сукупних інвестицій в основний капітал 

підприємств усіх видів економічної діяльності, в 2008 році становило 41,5 % (з 

16890 млн. грн. в 2008 році до 9381,7 млн. грн. у 2009 році). При цьому 

скорочення обсягів інвестицій в основний капітал агарних підприємств є одним 

із найбільших. Якщо обсяги інвестицій в основний капітал в цілому по 
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економіці в 2009 році був на рівні 58,5% від аналогічного показника 2008 року, 

то в агропромисловому комплексі рівень інвестицій в основний капітал в 2009 

році досяг позначки 49,9 % обсягів 2008 року [4, c. 34-36]. 

При цьому статистичні дані щодо обсягів прямих іноземних інвестицій 

підтверджують виявлену тенденцію та свідчать про низький рівень 

інвестиційної привабливості сільськогосподарського сектору економіки 

України. Станом на 2010 рік в сільське господарство, мисливство та лісницьке 

господарство України вкладено 833, 7 млн. дол. США, а їх питома вага 

проявляє тенденцію до скорочення. Для порівняння, у підприємства, що 

займаються фінансовою діяльністю іноземні інвестори 15059,5 млн. дол. США 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Прямі іноземні інвестиції в Україну за видами економічної діяльності  

Вид економічної 

діяльності 

2008 2009 2010 2011 

млн. 

грн. 

питома 

вага 

млн. 

грн.  

питома 

вага 

млн. 

грн.  

питома 

вага 

млн. 

грн.  

питома 

вага 

Сільське 

господарство, 

мисливство, лісове 

господарство 

557,3 1,9 813,3 2,3 793,0 2,0 833,7 1,9 

Рибництво 0,9 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0 12.9 0,0 

Промисловість 12421,2 42,1 12469,7 35,0 13276,4 33,1 14042,6 31,4 

Будівництво 1631,8  1936,6  2206,0  2339,2  

Торгівля, ремонт 

автомобілів, 

побутових виробів 

та предметів 

особистого вжитку 

3072,1 5,5 3708,5 5,4 4316,6 5,5 4764,5 5,2 

Діяльність готелів та 

ресторанів, 
428,8 1,5 413,5 1,2 444,8 1,1 458,3 1,0 

Діяльність 

транспорту та 

зв’язку 

1430,9 4,8 1567,6 4,4 1626,5 4,1 1711,2 3,8 

Фінансова діяльність 6835,9 23,1 10496,1 29,5 12431,0 31,0 15059,5 33,7 

Операції з 

нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг, 

надання послуг 

підприємцям 

2669,3 9,0 3613,8 10,1 4268,5 10,7 4754,1 10,6 

Освіта 18,1 23,1 13,4 29,5 14,1 31,0 16,8 33,7 

Охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

190,4 0,6 123,5 0,4 121,0 0,3 131,2 0,3 

Надання 

комунальних та 

індивідуальних 

послуг 

285,8 1,0 454,3 1,3 549,0 1,4 583,5 1,3 

Джерело: систематизовано автором на основі [4, с. 35-36] 

Серед основних невирішених проблем залучення інвестицій в аграрний 

сектор України дослідники виділяють:  

- питання надання гарантій повернення вкладених коштів для кредитора;  
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- доступність кредитних ресурсів для позичальника;  

- можливість здійснення контролю за цільовим використанням отриманих 

кредитних ресурсів.  

Крім того тенденції розвитку інвестиційних процесів в агропромисловий 

комплекс в Україні пояснюються наявністю таких складнощів: наявність 

кризових чинників загального макроекономічного характеру; нестабільність 

економічних процесів в перехідній економіці;  відсутність належних 

політичних і економічних гарантій іноземних інвестицій; більш висока 

ефективність вкладень капіталу у фінансовий сектор вітчизняної економіки; 

вкрай заплутана і агресивна податкова система. Загрозу для формування 

стабільного інвестиційного клімату в областях Західного регіону становить 

також обмеженість власних сільгоспресурсів, зниження продуктивності 

сільського господарства, перешкоди на ринку збуту продукції АПК,  екологічна 

небезпека,  зокрема природні катаклізми. 

Таким чином, можна зауважити, що для України сільське господарство - 

ключова галузь, яка має потужний інвестиційний потенціал. Однак, недостатній 

рівень фінансового забезпечення розвитку виробничих потужностей 

призводить до уповільнення зростання ефективності виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції. Виявлені проблеми свідчать про необхідність 

створення в Україні дієвого механізму активізації інвестиційної діяльності, що 

повинен містити в собі чітко визначені  напрями забезпечення здійснення 

інвестиційно-інноваційного розвитку агропромислових підприємств.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Трансформаційні процеси в економіці України вимагають всебічного 

аналізу господарського механізму управління, зокрема управління 
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ефективністю використання ресурсів. Актуальність вивчення проблеми 

управління економічними ресурсами, пов’язана з постійною зміною 

економічної ситуації, значним ростом конкуренції між суб’єктами 

господарювання за ринки ресурсів і ринки збуту готової продукції. 

Економічний механізм регулювання величини витрат виробничих ресурсів має 

базуватися на аналізі ресурсовикористання, який дає можливість передбачити 

кінцеві результати виробничо-комерційного циклу. 

За останні роки в світі спостерігається зниження ефективності 

ресурсовикористання [1]. Проблема стає галузевою, міжнародною, глобальною. 

Причому проблема ресурсовикористання є актуальною для підприємств будь 

якої галузі і форми власності. Раціональність використання ресурсів 

формується на мікрорівні та залежить від досконалості процесів використання 

ресурсів. Процес ресурсовикористання ширший ніж виробничий, оскільки 

охоплює зовнішнє середовище підприємства: ринки сировини, збуту, 

інвестицій.  

На низьку ефективність використання ресурсів підприємства впливає і 

недосконалий аналіз ресурсовіддачі. Узагальнені показники ресурсовіддачі 

(фондовіддача і фондомісткість і т.д.) не дають відповіді на питання як вони 

використовуються [2]. Навіть при аналізі рівня й динаміки цих показників, 

обчислених за товарною продукцією, спостерігається різна тенденція. Крім 

того, слід мати на увазі, що товарна продукція виготовлена на підприємстві, 

містить і ту частину вартості, яка створена за межами підприємства (уречевлена 

праця) і перенесена живою працею з засобів виробництва на виготовлену 

продукцію [3]. Ця обставина може істотно змінити динаміку ресурсовіддачі без 

зусиль з боку підприємства. Показники ресурсовіддачі дають загальні 

характеристики процесу ресурсовикористання, а питання рівня якості, 

безпосередньої вартості й ефективності залишаються поза увагою. Разом з тим, 

їх рівень, як плановий, так і фактичний не достатньо використовується 

керівництвом та іншими фахівцями для оцінки якості системи нормування 

ресурсу.  

У сучасних умовах традиційний аналіз і оцінка рівня використання 

кожного з великої кількості застосовуваних на підприємстві ресурсів не може 

задовольнити потреби управління ефективністю діяльності підприємства. 

Необхідно здійснювати цілісний комплексний аналіз ресурсовикористання на 

підприємстві та впливу цього процесу на кінцеві результати діяльності. 

Потрібен комплексний підхід до оцінки рівня ресурсоємності, під якою 

розуміється сукупність витрат всіх видів ресурсів, що припадають на одиницю 

доходів.  

Що стосується аналізу ефективності використання ресурсів підприємств, 

то вона оцінюється шляхом визначення витрат підприємства на кожен вид 

ресурсів, пов’язаних з його придбанням, і віддачі ефективності цих витрат. 

Тому класифікація об’єктів цих витрат, як система визначення значень цих 

об’єктів і співвідношення об’єктів за їх значенням в деякій загальній 

конфігурації, є надзвичайно важливою для вивчення їх сутності [4].  
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Дослідження використання сукупності ресурсів (трудових, фінансових, 

матеріальних, технічних) у процесі відтворення окремих з них, є необхідним 

для вирішення проблеми управління ресурсозбереженням. У цьому процесі 

відбувається навчання персоналу, ремонт та реконструкція обладнання, 

закупівля нового обладнання, інструментів, оснащення. Результатом процесу 

обігу є переробка ресурсів та випуск продукції. 

На кожному з цих етапів забезпечення виробничого процесу потрібно 

застосовувати організаційно-економічні заходи з ресурсозбереження. Ці заходи 

формуються в процесі розробки стратегії з ресурсозбереження, а контроль за їх 

виконанням здійснюється за допомогою моніторингу ресурсозбереження. Сам 

організаційно-економічний механізм ресурсозбереження являє собою системи 

управління ресурсозберігаючими заходами. 

Формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження 

потребує обґрунтування та реалізації управлінських рішень щодо кожної групи 

ресурсів підприємства з метою підвищення ефективності використання 

ресурсів і досягнення поставлених цілей підприємства.  
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Главной целью предприятия (фирмы, компании) заключается в 

минимизации затрат производства и увеличении прибыли. 

Между преобразованием затрат и получением результата лежат 

множество действий, которые невозможны без управления фирмой в условиях 

рынка. 

Среди промежуточных задач фирмы можно назвать хранение, 

изготовление, сбыт продукции, финансирование и обучение персонала, покупка 

сырья, аренда помещений и многое другое. Сущность управления фирмой 
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лежит в том, чтобы гармонично наладить функционирование перечисленных 

наименований. 

Фирма – своего рода механизм, процессор, где важны все составляющие. 

Система управления персоналом фирмы – еще один знаковый фактор. 

Поскольку от работников на конкретных местах зависит производство. 

Методы управления — это способы влияния на отдельных работников и 

трудовые коллективы в целом, которые необходимы для достижения цели 

фирмы (предприятия, организации). 

Управление фирмой (предприятием, организацией) направлено на людей, 

круг интересов которых, прежде всего материальный. Поэтому основой 

классификации методов управления является внутреннее содержание мотивов, 

которое положено в основу производственной или другой деятельности 

человека. По своему содержанию мотивы деятельности можно разделить на 

материальные, социальные и мотивы принудительного характера. В 

соответствии с этим различают экономические, социально-психологические и 

организационные методы управления [1, c.62] 

Экономические методы управления - это комплекс способов и приемов 

управления, которые базируются на использовании экономических законов, 

интересов и системы взаимоувязанных экономических показателей, норм и 

приемов. Эти методы дают возможность влиять на поведение объектов 

управления на разных уровнях - от индивида к государству. 

В комплексе методов управления экономические методы играют 

ведущую роль, они сводятся к управлению интересами, через интересы и с 

помощью интересов. 

Экономический интерес можно понимать как отношение субъекта, 

который выступает в той или другой роли, к ресурсам, условиям и формам их 

присвоения с точки зрения удовлетворения его потребностей. Интересы - 

система экономических потребностей субъектов хозяйственной деятельности. 

Интересы субъекта тесно связаны с системой его ценностей. Разные 

объекты,  средства и условия находят ценность лишь настолько, насколько на 

них направлен какой либо интерес. 

Экономические методы имеют два аспекта реализации. 

Первый – это управление, ориентированное на использование,   

созданного на государственном уровне экономического сегмента общей 

внешней среды. Содержимое этого аспекта включает: формирование системы 

налогообложения; определение амортизационной политики; формирование 

системы экономической ответственности; кредитная политика; таможенная 

политика и др. 

Второй аспект реализации связан с управлением на уровне предприятия в 

рамках внутреннего экономического механизма на основе использования 

разных экономических категорий, инструментов, такие, как финансирование, 

ценообразование, система хозяйственного или коммерческого расчета, 

заработная плата [3, c.54]. 
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Социально-психологические методы управления - совокупность 

специфичных способов действия на личные отношения и связки между 

работниками, а также на социальные процессы в нем. 

Они основываются на использовании моральных стимулов к труду, 

действуют на личность с помощью психологических приемов с целью 

превращения административного задания на сознательную обязанность, 

внутреннюю потребность человека.  

Главная цель применения социально-психологических методов - 

формирование в коллективе позитивного морально-психологического климата, 

который активизирует инициативность каждого работника, творческую 

целенаправленность, самодисциплину. Японские социологи утверждают, что в 

зависимости от настроения, желания человека работать и от морально-

психологического климата в коллективе производительность труда может расти 

или снижаться в 1,5 раза.  

Применение социально-психологических методов возможно при 

условиях гибкости менеджеров, понимания ими внутреннего мира человека и 

особенностей ее психологии. Это способствует применению самых 

эффективных форм активизации коллектива. 

Для эффективного применения социально-психологических методов 

управления необходимо владеть информацией о межличностных и групповых 

отношениях в трудовых коллективах, способности и черты характера каждого 

работника, психологическую совместимость членов коллектива, их симпатии и 

антипатии, влияние стиля руководства на морально-психологический климат в 

трудовых коллективах и тому подобное. Требуется учитывать все социально-

психологические и индивидуальные особенности работников, содействующие 

развитию социальных ресурсов организации, ее возможностей, необходимых 

для эффективного выполнения текущих заданий и достижения ее целей. 

Социально-психологические методы дополняют организационные и 

экономические и образуют в совокупности  необходимый арсенал средств 

управления деятельностью предприятия любого субъекта 

предпринимательской деятельности [2, c.117]. 

Административные методы управления - система способов и приемов 

организационно-предписывающего действия, которое используют для 

организации и координации объектов управления с целью выполнения 

поставленных заданий. 

Эти методы обеспечивают четкое распределение обязанностей в аппарате 

управления, соблюдения правовых норм и полномочий в решении вопросов 

хозяйственной деятельности, а также применение мероприятий принуждения и 

дисциплинарной ответственности. 

Административные методы управления разделяют на организационные 

(влияют на структуру управления) и оперативно-предписывающие (влияют на 

процесс управления) [3, c.45]. 

Организационные методы управления — это комплекс способов и 

приемов влияния на работников, основанных на использовании 

организационных отношений и административной власти руководства. 
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Организационные методы управления, базирующиеся на прямом 

воздействии, носящие директивный, обязательный характер. Они основаны на 

дисциплине, ответственности, власти, принуждении. Их существование и 

практическое применение обусловлено заинтересованностью людей в 

совместной организации труда.  

Все организационные методы управления делятся: регламентные и 

распорядительные. 

Содержание регламентных методов состоит в формировании структуры и 

иерархии управления, делегировании полномочий и ответственности 

определенным категориям работников фирмы, определении ориентиров 

деятельности подчиненных, предоставлении методической инструктивной и 

другой помощи исполнителям.  

Распорядительные методы управления охватывают текущую 

(оперативную) организационную работу и базируются, как правило, на 

приказах руководителей предприятий (организаций). Они предусматривают 

определение конкретных заданий для исполнителей, распределение этих 

заданий между ними, контроль выполнения, проведение совещаний по 

вопросам текущей деятельности фирмы (предприятия, организации) [1, c.63]. 

Оперативно-предписывающие методы управления. Применяются за 

условия, когда уже определены права и обязанности структурных 

подразделений и работников. Нацелены на детализацию плана, оперативную 

ликвидацию отклонений от него, регулирование производственного процесса и 

хозяйственной деятельности, обеспечения четких действий аппарата 

управления и согласованной работы всех подразделений предприятия. 

Обеспечивают организованность и высокую дисциплину, координацию 

трудовых усилий работников путем прямого (административного) побуждения 

их к действиям, а также контроль за работой предприятия (организации) и 

отдельных работников. 

Итак, рассмотревши все методы управления фирмой, можно отметить, 

что они тесно взаимосвязаны между собой, в то же время каждая группа 

методов имеет специфические особенности, собственные формы проявления и 

предела применения.  

Эффективность функционирования предприятия и его подразделений в 

значительной степени зависит от правильности применения методов 

управления, на что влияет уровень совершенства институциональной среды, 

форма собственности, специфика заданий и другие факторы. 

Методы управления используют и формируют экономические интересы, 

взаимоотношения между людьми и их правовые отношения. Использование 

методов управления предусматривает постоянный поиск наилучшего способа 

влияния на объект управления, который дал бы возможность достигать 

желательных результатов своевременно и наименьшими усилиями. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Використання виробничих і фінансових ресурсів може носити як 

екстенсивний, так і інтенсивний характер. Поняття усесторонньої 

інтенсифікації характеризує використання не тільки живої, але і упредметненої 

праці, тобто всієї сукупності виробничих і фінансових ресурсів. 

Можливість забезпечити високі темпи зростання економічної 

ефективності виробництва дає тільки перехід до переважно інтенсивного типу 

розвитку. Співвідношення екстенсивності і інтенсивності виробництва 

аналізується порівнянням якісних і кількісних показників використання 

ресурсів. 

Кількісне співвідношення екстенсивності і інтенсивності економічного 

розвитку виражається в показниках використання виробничих і фінансових 

ресурсів [1, с.51]. . Показниками екстенсивності розвитку є кількісні показники 

використання ресурсів: чисельність тих, що працюють, величина витрачених 

предметів праці, величина амортизації, об'єм основних виробничих засобів і 

авансованих оборотних коштів (активів). Показники інтенсивності розвитку - 

якісні показники використання ресурсів, тобто продуктивність праці (або 

трудомісткість), матеріаловіддача (або матеріаломісткість), фондовіддача (або 

фондомісткість), кількість оборотів оборотних коштів (або коефіцієнт 

закріплення оборотних коштів) [2]. Слід вказати, що фондовіддача – N/F 

(фондомісткість — F/N) узагальнює в собі такі показники інтенсивності, як 

амортизацієвіддача - N/A (амортизацієвіддача- А/n) і оборотність основних 

виробничих засобів в роках - F/А (зворотний коефіцієнт оборотності - А/f). 

Покажемо цей взаємозв'язок на прикладі моделювання фондомісткості: 

AFNANF /*//                                                (1) 

де  N - виручка від реалізації продукції; 

F - середньорічна величина основних виробничих засобів; 

А - величина амортизації, призначеної для повного відновлення 

основних виробничих засобів. 

Обсяг виробництва у вартісному виразі (з урахуванням якості продукції) і 

виручка від реалізації є результат дії всіх видів ресурсів. Підвищення якості 
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продукції - це, кінець кінцем, і питання її кількості, економії ресурсів, 

повнішого задоволення суспільних потреб. Таким чином, показники якості — 

це показники інтенсифікації виробництва, які одержують своє віддзеркалення, 

як в результатах виробництва, так і у витратах ресурсів. 

 

I. Чинники і шляхи підвищення інтенсивності і ефективності  господарської 

діяльності 

Науково-технічний прогрес і науково-технічний рівень виробництва і продукції 

Структура господарської системи і рівень організації виробництва і праці 

Господарський механізм і рівень організації управління 

Соціальні умови і рівень використання людського чинника 

Природні умови і рівень раціонального природокористування 

Зовнішньоекономічні зв'язки і рівень їх розвитку 

 

 

 

II. Джерела (резерви) і показники динаміки інтенсифікації і ефективності 

Виробничі 

ресурси (засоби, 

предмети праці, жива 

праця) 

Продуктивність праці або 

трудомісткість 

Споживання (витрати) 

ресурсів (собівартість) 

Матеріаловіддача предметів 

праці або матеріаломісткість 

Амортизацієвіддача засобів 

праці або 

амортизацієємність  

Оборотність основних 

виробничих засобів 

Застосування (авансування) 

ресурсів(величина 

основних і оборотних 

засобів (активів)) 
Оборотність оборотних 

коштів 

 

 

 

III. Кінцеві результати (прояв) підвищення 

інтенсифікації і ефективності господарської діяльності  

Об'єм господарської діяльності (виручка від реалізації) 

Ефективність господарської діяльності (прибуток, рентабельність) 

Фінансовий стан і платоспроможність 

Рис. 1. Чинники, показники і кінцеві результати підвищення інтенсифікації і 

ефективності господарської діяльності 

 

Кожен синтетичний показник використання ресурсів — це, у свою чергу, 

сума дій дрібніших чинників (чинників другого і наступних порядків). 

Наприклад, продуктивність праці залежить від екстенсивної його величини — 

кількості робочого часу, від інтенсивної його величини – від навантаження за 

робочий час і продуктивної сили праці, визначуваної організаційно-технічними 

і іншими (природними і соціальними) умовами виробництва. Значить, кожен 

синтетичний якісний показник використання ресурсів лише загалом відображає 
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інтенсивність цього використання. Для виявлення інтенсивності в чистому 

вигляді слід провести поглиблений економічний аналіз [3, с.75].  

Так, у разі аналізу продуктивності праці кращим показником 

інтенсивності розвитку буде годинне вироблення робочого, а не річне 

вироблення з розрахунку на одного працюючого. Проте, для цілей 

комплексного аналізу з деякою часткою умовності можна рахувати річні 

показники продуктивності праці, фондовіддачі основних виробничих засобів, 

матеріаломісткості продукції і оборотності оборотних коштів показниками 

інтенсивного розвитку. 

На рис.1 представлена зразкова схема чинників, джерел і кінцевих 

результатів підвищення інтенсифікації і ефективності господарської діяльності. 

Управління ефективністю зачіпає чинники інтенсифікації, відбиті в 

прямокутнику I (див. рис.1). Всі ці групи безпосередніх чинників підвищення 

інтенсифікації і ефективності виробництва прийнято називати узагальнено — 

техніко-організаційний рівень виробництва. Аналіз чинників шляхів 

підвищення техніко-організаційного рівня виробництва - ключ до підвищення 

показників інтенсифікації і ефективності діяльності. 

На відміну від чинників інтенсифікації і ефективності виробництва 

виділяють безпосередні джерела ефективності, а, отже, і резервів виробництва, 

якими можуть бути тільки виробничі ресурси (прямокутник II, рис.1). 

Кінцеві результати господарської діяльності (прямокутник III, див. рис.1) 

складаються під впливом як інтенсивних, так і екстенсивних чинників, як 

якісних, так і кількісних показників використання ресурсів. Особливістю 

інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінюваність. 

Так, недолік робочої сили можна заповнити підвищенням продуктивності 

праці. 

Теоретично ясно, що в цілому динаміка техніко-організаційного| рівня 

виробництва виявляється в показниках інтенсифікації використання 

виробничих і фінансових ресурсів. 

Таким чином, вдосконалення управління всіма чинниками інтенсифікації 

повинне відбиватися в динаміці продуктивності праці, матеріаловіддачі, 

фондовіддачі основних виробничих засобів (амортизацієвіддачу, що 

відображає, і оборотність основних засобів) і оборотності оборотних коштів. По 

динаміці цих показників можна характеризувати ефективність реформи 

управління підприємством, що проводиться. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МАЛОМ И 

СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 

 

Вопросы социальной ответственности бизнеса за последние 10 лет 

прочно вошли как в теоретические экономические исследования, так и в 

практический менеджмент. Если в начале 2000-х о корпоративной социальной 

ответственности говорили как о желательной, но относительно экзотической 

составляющей бизнес-процессов, доступной только крупным западным 

компаниям, то сегодня теория КСО включена в программы ведущих 

украинских ВУЗов и бизнес-школ, а кое-какие украинские компании могут 

похвастаться несколькими так называемыми нефинансовыми отчетами [1]. 

Также нужно отметить, что около 200 отечественных представителей бизнес-

структур и общественных объединений присоединились к Глобальному 

Договору ООН, задекларировав таким образом свою поддержку мирового КСО-

движения. 

Сразу оговоримся, что нашей целью не является рассмотрение всех «за» и 

«против» использования принципов КСО в деятельности предприятия. 

Поляризация взглядов ученых на этот вопрос неоднократно описана в 

экономической литературе [2]. Для целей данной статьи мы априори 

соглашаемся, что социально ответственное ведение бизнеса является более 

перспективной моделью, чем использование постулатов классической 

экономической теории. Нас будет интересовать возможность применения 

положительных практик КСО в формате малых и средних предприятий. 

Не секрет, что подавляющее большинство руководителей небольших 

украинских компаний пока не приемлет применение теории КСО в своей 

деятельности.[3] Среди прочих, можно выделить несколько причин этого: 

1. Недостаточная информированность о потенциальных преимуществах 

практической реализации аспектов КСО в своей деятельности; 

2. Подмена понятий «минимальные социальные гарантии» и 

«положительные практики КСО»; 

3. Общая убежденность, что КСО доступно только крупным компаниям. 

Кратко рассмотрим каждую из вышеперечисленных причин. 

Несмотря на то, что социальной ответственности бизнеса посвящено 

немало научной и околонаучной литературы, на то, что проблемы КСО 

обсуждаются на всевозможных конференциях, круглых столах, тренингах и 

семинарах, на то, что существуют тематические издания и специализированные 

интернет-порталы, стоит учитывать, что малому бизнесу характерны несколько 

специфичные начальные условия. Если большие предприятия к моменту 

прихода КСО в Украину имели отлаженные бизнес-процессы, проверенные 

годами и несколько раз сменившимся кадровым составом, то малый бизнес, 

чаще всего основанный на личных знаниях собственника или руководителя в 
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тот момент занимался, да и продолжает заниматься элементарным выживанием. 

Видимо, не хватает у руководителей небольших предприятий времени или 

средств на повышение уровня своего образования и актуализацию согласно 

текущим трендам менеджмента. Иначе как можно объяснить вторую указанную 

причину – подмену минимальных социальных гарантий работников понятием 

социальной ответственности? Имеется в виду распространенное мнение, что 

официальное трудоустройство и официальная заработная плата являются 

достаточными для небольших предприятий показателями социальной 

ответственности. То есть «положительные практики КСО», которые должны 

означать превышение минимальных требований КЗоТ, соответствие 

экологическим нормам с тенденцией к уменьшению отходов, реальная забота о 

потребителе и т.п., в украинских условиях, в лучшем случае, соответствуют 

уровню, который и так гарантирован государством, попутно превращаясь в 

маркетинговые конкурентные преимущества. Но, наверное, главным фактором, 

мешающим украинскому малому и среднему бизнесу показать свой социально-

ориентированный потенциал, является элементарное неверие, что небольшие 

предприятия могут внести сколько-нибудь значительный вклад в реализацию 

принципов КСО. Речь не о банальной экономии на налогах, средства от 

которой идут на увеличение финансового результата, а не на обучение 

персонала, участие в реализации социальных муниципальных программ или 

хотя бы на улучшение условий труда [4]. Мы говорим о полнейшем 

противопоставлении малого и среднего бизнеса интересам государства, 

потребителя, партнеров по бизнесу. Имея преимущество в виде небольшого 

размера, такие предприятия прикладывают максимум усилий, чтобы выйти из 

поля зрения органов государственного надзора и регулирования, 

абстрагироваться от любых чужих интересов, кроме собственных. Тем не 

менее, нет никаких оснований обвинять собственников малого и среднего 

бизнеса в безразличии к проблемам государства, местных общин или 

собственных сотрудников. Кроме полемики о несправедливости 

государственного устройства Украины, никакого другого результата не будет 

[5]. Поэтому привлечь малый и средний бизнес к реализации принципов КСО 

можно лишь двумя путями: 

1. Дальнейшее приближение законодательства к директивному внедрению 

принципов КСО в деятельность предприятий, что, правда, немного 

противоречит рыночной экономике и интересам крупного бизнеса, для 

защиты которого, собственно, и действует вся государственная машина. 

Поэтому подобное насильное навязывание социальной ответственности 

маловероятно в обозримом будущем. 

2. Доведение до ведома руководителей небольших предприятий 

потенциальных выгод от внедрения социально-ориентированных 

мероприятий. То есть массово-разъяснительная работа, которая не 

требует больших вложений, но нуждается в последовательности и 

организации. 

Кто может выступить организатором вышеуказанной разъяснительной 

работы? Ответ напрашивается сам: тот, кому это нужно и выгодно, то есть 
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государство в лице своих местных органов. Однако стоит помнить одно 

немаловажное свойство, присущее всем без исключения органам 

государственного управления, - ультимативность. Учитывая методы, которыми 

обычно пользуется государство для реализации своих замыслов, можно с 

большой вероятностью ожидать автоматического отрицания респондентами 

навязываемой информации. К сожалению, именно так исторически 

складываются отношения у государства и малых бизнес-структур. Поэтому так 

называемый стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной 

ответственности», дипломатично рекомендует заниматься донесением 

информации об использовании социальных практик в деятельности 

предприятий до малого и среднего бизнеса не государству, а большим 

предприятиям, имеющим положительный опыт в данной сфере [6]. Учитывая 

тот факт, что государственные институты имеют специфичный опыт 

реализации социальных программ в рамках всей страны, отдельной отрасли или 

региона, то есть в довольно крупных масштабах, нет стопроцентной гарантии, 

что им удастся быстро сформировать правильное видение привлечения к 

социальным проблемам отдельно взятое предприятие. Пройдут годы, прежде 

чем появятся специализированные программы, которые все равно будут иметь 

обобщенную форму без каких-либо четко сформулированных практических 

шагов [7]. Предприятия же, которые уже реализуют принципы КСО в своей 

деятельности, чаще всего, конечно, крупные, имеют непосредственный 

практический опыт, которым просто необходимо поделиться со своими 

коллегами меньших размеров. К счастью, в Украине есть предприятия, которые 

уже несколько лет отчитываются об успешной реализации социальных 

программ как внутри компании, так и за ее пределами. Также необходимо 

отметить, что в стране есть предприятия, которые практикуют принципы 

социально ответственного бизнеса еще с советских времен, хоть и не 

использовали современную терминологию до широкого ее распространения в 

начале прошлого десятилетия. Именно флагманы украинского КСО-движения и 

стали организаторами тех информационных ресурсов о социальной 

ответственности, которые упоминались выше. И помимо чисто имиджевых 

маркетинговых моментов эти информационные каналы содержат массу 

полезной информации о практике украинской КСО, доступной руководителям 

малого и среднего бизнеса. Именно опыт чуть более передовых коллег может 

стать отправной точкой для переосмысления своего инструментария ведения 

бизнеса, для приобретения знаний, которые помогут победить самый главный 

стереотип, который ассоциирует социальную ответственность исключительно с 

большими предприятиями. Ведь ничто, кроме отсутствия управленческой воли, 

конечно, не мешает собственникам небольших предприятий после внедрения 

социальных программ внутри своего предприятия переходить к следующему, 

возможно, более важному уровню – к реализации общественно значимых 

программ уже вне пределов своей компании. Путем создания объединений и 

консолидации финансовых ресурсов на каких угодно организационных началах 

малые и средние предприятия, используя свои очевидные преимущества – 

мобильность, клиентоориентированность, не отягощенность излишним 
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вниманием госструктур – в перспективе могут дать фору большим 

предприятиям по критерию участия в жизни общества. 

Подводя итоги, можно сказать, что малые и средние предприятия 

практически ни в чем не уступают предприятиям крупным в плане доступности 

им ведения социально-ориентированного бизнеса. Эпоха классической 

рыночной экономики планомерно уступает позиции государственному 

регулированию и общественному влиянию на бизнес-инициативы, и веяния эти 

постепенно дойдут и до Украины. Никто не возьмется однозначно утверждать, 

оставят ли следующие десятилетия место для малого и среднего бизнеса или же 

вся экономика будет представлена лишь транснациональными корпорациями. 

Однако сейчас необходимо позаботиться о том, чтобы увеличить свою 

прибыльность, повысить лояльность сотрудников и партнеров, увеличить свою 

рыночную стоимость, используя теорию и практику КСО, чтобы в будущем, 

если и не дорасти до транснационального уровня, то хотя бы продать свою 

компанию с максимальной выгодой более сильным игрокам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ МАЛИХ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Забезпечення умов для досягнення запланованого обсягу товарообігу 

значною мірою залежить від ефективності асортиментної політики малого 

торговельного підприємства з підбору та реалізації окремих видів та різновидів 

товарів, планування та регулювання асортиментної структури товарообігу. 
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Стабільність роздрібної торгівлі визначається раціональністю, повнотою і 

стійкістю асортименту товарів. Від складу і оновлення асортименту 

безпосередньо залежать зростання товарообігу та швидкість реалізації товарів. 

Відсутність у торгівлі потрібних товарів, їх вузький, нестабільний чи 

невідповідний запитам споживачів асортимент породжує незадоволений попит, 

що негативно позначається на ефективності торгівлі [1, с.294]. 

Важливим завданням малих комерційних структур на ринку товарів і 

послуг є правильне формування асортименту товарів з метою найбільш повного 

задоволення попиту споживачів. За своєю економічною сутністю асортимент 

товарів у сфері торгівлі являє собою пропозицію товарів, але не просто 

ресурсів, а сукупності систематизованих груп товарів відповідно до потреб і 

вимог ринку. 

Рекомендується формувати порівнянний асортимент виходячи зі 

співвідношень між пропонованими асортиментними групами з погляду 

спільності груп споживачів, джерел товаропостачання та діапазону цін. Він 

дозволяє малому підприємству створювати міцний імідж і забезпечувати 

стабільні відносини з постачальниками. Однак надмірна обмеженість 

асортименту може зробити мале підприємство вразливим до зовнішнього 

середовища, коливань в обсягах постачаннях, конкурентів. Тому доцільно вести 

мову про формування асортименту оптимальної ширини і глибини з обліком 

всіх існуючих факторів. 

Більша частина малих підприємств України здійснюють торгівлю 

вузьким за шириною і мілким за глибиною асортиментом. При цьому 

реалізують винятково ходові, популярні і швидко обігові товари. Інші суб’єкти 

господарювання залучають споживачів саме можливістю широкого вибору 

товарів і перспективами здійснення всіх покупок в одному місці. У кожному 

конкретному випадку рішення про ширину і глибину асортименту приймаються 

у суворій відповідності з обраною стратегією комерційної діяльності малого 

підприємства на роздрібному ринку [2, с.203]. 

Таким чином, на основі проведених досліджень можемо стверджувати, 

що асортиментна політика малих підприємств відіграє важливу роль у 

конкурентній боротьбі за споживача. Чим більше в продажу товарів різних 

найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніші конкурентні 

позиції торговельного підприємства на ринку. Торговий асортимент 

формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит 

покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті 

супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його 

збалансованості.  

Стратегія оптимізації асортименту малого торговельного підприємства 

може здійснюватися шляхом звуження його широти і зменшення глибини: 

торговельні підприємства скорочують асортимент до декількох товарних груп, 

а в межах груп – організовують продаж лише популярних і ходових товарів. Це 

дозволяє значно зменшити товарні запаси, збільшити швидкість обертання 

товарів і скоротити потребу в кредитах на закупівлю і реалізацію товарної маси. 

Якщо в основу формування асортименту покладена стратегія максимального 
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його розширення і поглиблення, то вона потребує значно більших фінансових 

ресурсів, але дозволяє запропонувати покупцям дуже широкий асортимент 

товарів, які можна знайти тільки в цьому торговельному закладі.  

Сучасна асортиментна політика підприємства вимагає включення в 

асортиментну модель переліку товарів, що перебувають на різних стадіях 

життєвого циклу. Такий підхід дозволяє гарантувати підприємству відносно 

стійкі обсяги продажів і стабільне становище на ринку. 

Мале торговельне підприємство повинно бути особливо обережним у 

період введення в асортимент нового, невідомого споживачу товару, тому що 

його життєвий цикл може закінчитися на етапі введення. Тому робляться 

пробні закупівлі малих партій. Якщо ж помічено стійку тенденцію зростання 

продажів, то закупівлі цього товару можна збільшити до максимуму, 

супроводжуючи продажі відповідною рекламою. Етап зрілості 

характеризується стабілізацією обсягів продажів, конкуренція досягає 

максимуму. На цьому етапі варто використовувати весь арсенал засобів 

стимулювання продажів, включаючи цінові методи. На етапі спаду товар 

повинен виводитися з асортименту і замінюватися новим або модифікованим. 

При цьому ефективним є значне зниження цін на дані товари з відповідним 

інформуванням про їхню доступність споживачів. 

Таким чином, асортиментна політика малого торговельного підприємства 

повинна обиратися з врахуванням загальної мети і стратегічних підходів, які 

ставить перед собою керівництво фірми, роздрібного торговельного 

підприємства. Вона має за мету організацію продажу торговельним 

підприємством збалансованого асортименту товарів, який в раціональних 

співвідношеннях поєднує товари різних товарних груп залежно від потреб 

ринку, має враховувати рентабельність торговельної діяльності. При цьому 

прибутковість торгівлі може бути досягнута як за рахунок скорочення, так і 

розширення товарного асортименту. Стратегія формування асортименту в 

цьому випадку має визначити, чи підвищиться рівень доходів торговельного 

підприємства, якщо здійснювати продаж конкретних груп товарів. 
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SOCIAL FARMING IN BULGARIA 

 

One of the objectives of Bulgaria, within the National Reform Programme 

(2011 – 2015), is reduction of the number of people living in poverty by 260 

thousand. The activities for implementation of this measure are connected with 

creation of active social policy and in particular, establishing of enterprises with 

social orientation. Simultaneously emerged the need of clarifying the essence of the 

social enterprise, its legal regulation and the spheres of activity it can function in.      

Through the present development the author aims at proposing definition of the 

notion of social farming and explore the opportunities to perform such an activity in 

Bulgaria.  

Social enterprise and social farming 

The European Community’s development priorities until 2020 include 

intelligent, sustainable and inclusive growth [5, p. 12]. In conformity thereto, each 

member-state shall prepare a package of measures to achieve the goals set. One of the 

medium-term national measures (before 2015) is „development of the social 

economy – creation of new and supporting of the existing enterprises in the sphere of 

the social economy“ [3, p. 83].  

Currently, there is no official document specifying the definition of a social 

enterprise. The popular definition states that this is a business with predominating 

social goals, the surplus of which is rather re-invested back in the business or within 

the community, than targeting maximization of profit for capital owners or 

shareholders [2, с. 6 – 7].  

Supplementing the definition cited we can add that in the same way as an 

enterprise manufactures a product to satisfy the needs of its users, the social 

enterprise would offer social services, through performing social activities, aiming at 

satisfying of certain social needs of the groups within the society. 

Therefore, we can summarize that the social enterprise has the following main 

characteristics: 1) implementation of social activities; 2) achieving of social results; 

3) the social services can satisfy the needs of various segments of social groups; 4) 

the social groups must have identical needs and interests and physically compatible 

capabilities; 5) on basis of the latter one, the social groups can participate or be 

members of the organisation established. 

Concerning the legal regulation of social enterprises there is no precise 

framework again, but the existing the regulatory framework in Bulgaria regulates a 

similar form – the cooperative. In the sphere of agriculture, this is the agricultural 

cooperative. The Cooperatives Act states that: „The cooperative is an association of 

natural persons with variable capital and variable number of members, who perform 

their commercial activities through mutual assistance and collaboration in order to 

satisfy their economic, social and cultural interests. The cooperative is legal entity“ 

[1]. 
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Hence, the main characteristics of the agricultural cooperative are: 

implementing commercial activity to satisfy economic, social and cultural interests; 

mutual assistance and collaboration. 

Out of the two definitions we can summarise that the agricultural 

cooperative has a greater scope of activity and can be operated as social 

enterprise in the agriculture. Another advantage of this form of business 

organisation is that it can be established as European cooperative company.    

In the reference books, the notions of social agriculture or social farming are 

used instead of social enterprise, in the spheres of agriculture. In order to better 

clarify their essence we need first to consider the much wider notion of 

multifunctional agriculture. Besides the traditional production of commodity produce 

it also comprises production of non-commodity production in addition to the food. 

The multifunctional agriculture implements functions that can be distributed into four 

categories: white – food provision; blue – water management by the farmers; red – 

energy production from the farm and yellow function, which has a social focus or this 

is the so-called, the social farming [4, p. 20]. 

Social farming is a section of the multifunctional agriculture, comprising: 

healthcare and healing services; education and therapy; rehabilitation and 

reintegration. 

Organic farming offers numerous opportunities for people to participate in the 

usual daily work in the farm, horticulture or stock breeding. The social farming 

means agricultural cooperatives or vegetable gardens, supplying the market, which 

integrated with people of unequal status [6]. 

As a result from the analysis of the definitions specified and the main 

characteristics outlined we can summarise that the social farming is traditional 

agriculture, supplemented by new non-production activities, such as health 

services, education and rehabilitation aiming at the combination of traditional 

product and social service, satisfying the needs of the members of the organisation, 

based on mutual assistance and collaboration.  

The social farming in Europe and in Bulgaria 

The social farming development in Europe can be differentiated into four 

groups depending on the degree of progress in the sphere [6]: 

 Pioneers – several projects set the beginning of the concept of social 

farming. Here we can list: Slovenia, the Czech Republic and Bulgaria; 

 Moderately developed condition – the number and variety of the social 

farming projects are growing, users of specific networks are created and consolidated, 

but political attention and financial support are not guaranteed. Part of this group are: 

France, Portugal, Finland and Germany; 

 Well-developed condition – the healthcare and healing sector discover 

social farming as source of therapy and employment, the farmers consider it as a 

possible source of income, the conditions and framework of subsidies mark an 

advance. The group comprises: Italy and the Netherlands; 

 Officially recognized status – scientists and shareholders cooperate with 

the ministries of healthcare, agriculture and employment, and the social farming 

initiatives are politically supported. This group includes only Norway. 
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Proceeding from the classification outlined it becomes clear that Bulgaria is in 

the initial stage of its social farming development. Nevertheless, there are practical 

examples of social type enterprises which have already been launched. Such are the 

so-called food co-ops („hrancoops“ in Bulgarian): 

 A food coop user cooperative was established in Sofia, as an informal and 

self-organised group aiming at supplying its members with clean food [8]; 

 The food coop in Varna has no legal form of existence, since its objectives 

are idealistic and it offers cold-pressed butters, Chapati healthy bread, natural 

cosmetics, organic vegetables [9]; 

 Within the food cooperative in Plovdiv „Bio fruits and vegetables for 

Plovdiv“ - all producers, supplying the cooperative observe the biological principles 

[10]. 

Interesting example of a social enterprise is the successful „Bread House“ in 

Gabrovo.  Its model „Bread and Art for Social Change“ consists in the idea of very 

different  people kneading bread together. It has spread all over the world through the 

network of Bread Houses [7].  

Finally, the following conclusions can be drawn: 

First, although definition and legal regulation of the social enterprise is 

missing, such an economic subject can exist even on basis of the operative 

legislation. In the sphere of agriculture there is a legal form of business organisation, 

which characteristics are similar to the ones of the social enterprise – the agricultural 

cooperative. 

Second, the social farming in Bulgaria is in the initial phase of its development, 

but there are practical examples demonstrating that currently, enterprises of this kind 

are already operating. Furthermore, their popularity is growing and they even cause 

establishment of networks of enterprises all over the world.  

Third, the methods for increasing the social status of the farming enterprises in 

Bulgaria must be routed towards coordination of activities and policies between the 

ministries in charge.  
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Сучасні економічні перетворення вносять значні зміни в економіку 

країни, зокрема й у фінансову сферу. Будь-який суб’єкт господарювання наразі 

підпадає під дію цих змін. Саме тому здатність вчасно й адекватно реагувати на 

зовнішні подразники в ринковому середовищі (фінансова криза, політична 

нестабільність у  державі, зміна тарифів на імпортно-експортні операції чи 

внесення поправок до податкового законодавства та ін.) є запорукою успішного 

функціонування підприємства на ринку. Висока конкурентоздатність, 

платоспроможність, фінансова стійкість і прибутковість підприємства 

досягається за рахунок правильного ведення фінансів, що передбачає 

управління активами, витратами, інвестиціями, обіговими коштами, прибутком 

у коротко- та довгостроковому періодах, планування основних фінансово-

економічних показників на поточний період і на перспективу. Єдність цих 

складників формує фінансову стратегію, базис і відправну точку в управлінні 

підприємством [1, c.54]. 

На сьогодні потреба формування фінансової стратегії є важливим 

складником успішного функціонування будь-якого підприємства – незалежно 

від розміру, організаційно-правової форми та виду діяльності. Проте аналіз 

окремих публікацій дав змогу виявити, що дотеперішні науково-методичні 

підходи стосовно питань формування фінансових стратегій належно не 

розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному аспекті. Про це 

свідчить відсутність обґрунтування єдиної послідовності етапів процесу 

формування фінансової стратегії, принципів його здійснення, методичних 

рекомендацій, які б комплексно враховували різні характеристики підприємств, 

передусім у сільському господарстві. 

На сучасному етапі функціонування підприємств дедалі необхіднішим 

стає стратегічне бачення шляхів розвитку, забезпечення стійкого економічного 

зростання в довгостроковій перспективі. На перший план виходять саме 

стратегічні аспекти їх діяльності. У рамках означеної вище проблеми на даному 

етапі важко сформулювати уявлення про стратегію підприємства. 

Управління господарською діяльністю не може зводитися лише до 

ухвалення поточних управлінських рішень із окремих її аспектів. 

За словами І.О. Бланка, «... на сучасному етапі все більше число 

підприємств усвідомлює необхідність перспективного управління 

господарською діяльністю на основі наукової методології передбачення її 

напрямів і форм, адаптації до загальних цілей розвитку підприємства і вимогам 

зовнішнього середовища, що змінюються» [2, c.471]. 

В умовах ринкових відносин, самостійності підприємства, 

відповідальності за результати своєї діяльності виникає об’єктивна 
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необхідність визначення тенденцій фінансового стану, орієнтації у фінансових 

можливостях і перспективах, оцінці фінансового стану інших суб’єктів 

господарювання. Вирішити ці питання допомагає фінансова стратегія 

підприємства. 

Поняття «фінансова стратегія», з нашого погляду, можна визначити як 

довготерміновий фінансовий план (програму) розвитку діяльності підприємства 

для досягнення певної мети. Вона окреслює основні шляхи, за якими потрібно 

рухатися суб’єкту господарювання для забезпечення поставленої мети. 

Формування фінансової стратегії є доволі важким і трудомістким 

процесом, оскільки потребує значних витрат часу, праці та виконання 

комплексних розрахунків. Важливим у здійсненні цього процесу є врахування 

таких чинників: 

- орієнтації фінансової стратегії на загальну стратегію розвитку 

підприємства на ринку; 

- рівня законодавчого та нормативно-правового регулювання 

підприємницької діяльності; 

- економічної й політичної ситуації в країні; 

- типу ринкової позиції підприємства, оскільки вибір фінансової стратегії 

залежить від маркетингової політики суб’єкта господарювання, зокрема від 

того, на яку цільову аудиторію спрямоване виробництво продукції, яку частку і 

тип ринку (вітчизняний чи міжнародний) планує зайняти підприємство; 

- ресурсного забезпечення підприємства, так як на формування 

фінансової стратегії впливає кількість і якість ресурсів, зокрема чисельність й 

кваліфікація працівників, наявність основних засобів, забезпеченість власними 

коштами, можливість залучення позикових коштів та інвестицій, інноваційний 

потенціал; 

- галузевої належності суб’єкта господарювання, поскільки галузь 

економіки, до якої належить підприємство, окреслює напрям формування його 

фінансової стратегії, а сільське господарство, як відомо, має безліч 

особливостей порівняно з іншими галузями національної економіки; 

- фінансового стану та конкурентних переваг існуючих і потенційних 

підприємств-конкурентів, надійності постачальників та покупців; 

- рівня ризику фінансової діяльності, що викликається інфляційними 

коливаннями, різкими стрибками курсу валют, ризиками неплатежів, 

ймовірністю настання фінансової кризи тощо; 

- кон’юнктури товарного і фінансового ринків та її зміни [3, c.19]. 

Головною метою фінансової стратегії підприємства є максимізація його 

ринкової вартості та підвищення ефективності діяльності. Вона досягається 

шляхом конкретизації цілей з урахуванням завдань та особливостей 

майбутнього фінансового розвитку підприємства. Система стратегічних 

фінансових цілей повинна забезпечувати формування достатнього обсягу 

власних фінансових ресурсів і високу рентабельність використання власного 

капіталу; оптимізацію структури активів й оборотного капіталу; встановлення 

прийнятного рівня фінансових ризиків у процесі здійснення виробничо-

господарської діяльності підприємства у довгостроковій перспективі. 
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Формування фінансової стратегії передбачає послідовність певних етапів. 

По-перше, воно неможливе без збору інформації про ринкове середовище 

функціонування підприємства (конкурентів, постачальників, клієнтів, 

посередників, державні органи та служби, банківські установи) та її детального 

аналізу. На цьому етапі фінансові менеджери повинні застосовувати 

відповідний фінансовий інструментарій: мікроекономічне фінансове 

планування, прогнозування, стратегічний і фінансовий аналіз (зокрема СВОТ-

аналіз, що охоплює аналіз слабких і сильних сторін підприємства, ризиків і 

додаткових можливостей), статистичні методи та економіко-математичне 

моделювання. Після виконання аналітичної роботи, здійснення відповідних 

розрахунків, обговорення альтернативних варіантів розвитку подій 

приймається управлінське рішення щодо вибору фінансової стратегії, яку 

надалі деталізують за напрямами фінансової політики й реалізують згідно з 

планом [4, c.127]. 

Для полегшення реалізації фінансової стратегії доцільно проводити її 

деталізацію шляхом складання тактичних планів. Тактичне планування 

покликане формувати механізми реалізації обраної стратегії. Воно буває двох 

різновидів: оперативне й поточне. Поточне планування – це різновид 

управлінської діяльності, що спрямований на розробку параметрів, заходів, 

бюджетів та адміністативно-фінансових важелів із метою формування 

поточних планів функціонування конкретних сфер підприємства чи його 

діяльності в цілому на рік у плані реалізації завдань обраної фінансової 

стратегії. Оперативне планування спрямоване на формування вузьких, 

деталізованих, короткотермінових планів із конкретних питань діяльності 

підприємства, які формуються шляхом деталізації поточних планів. Оперативні 

й поточні плани не повинні відхилятися від фінансової стратегії підприємства, 

а, навпаки, конкретизувати й доповнювати її. 

Фінансова стратегія повинна виступати складовою загальної стратегії 

підприємства, відповідати їй за метою та завданням. Разом із цим мета й 

завдання визначаються її фінансовою природою, економічними відносинами 

між суб’єктами ринку з приводу формування й використання фінансових 

ресурсів. Характерною рисою фінансової стратегії виступає її зв’язок із 

загальнодержавними фінансами на макро- та мікрорівні [5, c.132]. 

Фінансова стратегія, на нашу думку, розглядається як: 

- компонент загальної стратегії – одна з функціональних стратегій, метою 

якої є захоплення фінансових позицій на ринку; 

- базова стратегія, що забезпечує (за допомогою фінансових інструментів, 

методів фінансовою менеджменту тощо) реалізацію будь-якої базової стратегії; 

мета її – ефективне використання фінансових ресурсів та управління ними. 

Для забезпечення стійкого розвитку підприємства на ринку необхідно 

чітко сформулювати фінансову стратегію, дотримуючись головної стратегічної 

мети, а саме: 

1) формування фінансових ресурсів і централізоване стратегічне 

керівництво ними; 
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2) виявлення вирішальних напрямів та зосередження зусиль на їх 

виконанні, маневреності у використанні резервів фінансовим керівництвом 

підприємства; 

3) ранжування та поетапне досягнення мети; 

4) відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним 

можливостям конкретного підприємства; 

5) об’єктивний облік фінансово-економічного становища та реального 

фінансового стану підприємства за рік, квартал, місяць; 

6) створення та підготовку стратегічних резервів; 

7) облік економічних і фінансових можливостей самого підприємства та 

його конкурентів; 

8) визначення головної загрози з боку конкурентів, мобілізацію сил на її 

усунення та вмілий вибір напрямів фінансових дій; 

9) маневрування й боротьбу за ініціативу для досягнення вирішальної 

переваги над конкурентами [6, c.285]. 

Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових 

ресурсів, їх планування й забезпечення стабілізації та фінансової стійкості 

підприємства в ринкових конкурентних умовах функціонування. Відповідно до 

фінансової стратегії визначається фінансова політика підприємства – як форма 

реалізації загальної економічної стратегії підприємства щодо окремих сторін 

його фінансової діяльності. Формуючи фінансову політику, враховують, які 

напрями фінансової діяльності підприємства – з метою досягнення головної 

стратегічної мети його діяльності – потребують більш ефективного управління. 

Розробляючи фінансову стратегію, особливу увагу слід надати виробництву 

конкурентоспроможної продукції, мобілізації внутрішніх ресурсів, 

максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та 

оптимальному розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу тощо. 

Передусім необхідно визначити базову фінансову стратегію діяльності 

підприємства як рекомендацію стосовно доцільності зміни його фінансово-

господарського стану у тривалій перспективі, сформовану на підставі 

кількісних характеристик фактичного фінансово-господарського стану в 

поточному й наступних періодах. 

Основою фінансової стратегії є пошук, раціональне використання й 

управління структурою фінансових ресурсів (капіталу) підприємства з метою 

підвищення його платоспроможності та фінансової стійкості.  

Фінансова стратегія є спрямовуючим вектором управління 

підприємством, і без її належного формування практично неможливо оминати 

фінансові проблеми під час здійснення виробничо-господарської діяльності у 

сучасному конкурентному ринковому середовищі. 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ 

АВІАКОМПАНІЇ 

 

З метою формування ефективної тарифної політики авіакомпанії 

необхідно визначити наявність потенційного ринку та вивчити його 

кон'юнктуру. Беручи до уваги той факт, що основною продукцією авіакомпанії 

є перевезення, то слід зазначити, що домінуючою характеристикою ринку 

авіаційних перевезень є попит та пропозиція. Досліджуючи ринок авіакомпанії 

переслідують певні цілі для досягнення оптимальних результатів своєї 

діяльності (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Цілі дослідження авіакомпанією ринку повітряних перевезень 

 

Дослідження ринку авіакомпанією здійснюється з метою виявлення 

ступеня задоволення попиту на діючі авіаційні перевезення авіакомпаніями-

конкурентами. Дані дослідження ринку повітряних перевезень знаходиться у 

безпосередньому зв'язку із аналізом його кон'юнктури (рис.2).  
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Рис. 2. Основні критерії дослідження кон'юнктури ринку повітряних перевезень 

 

Отже, слід зазначити, що процес формування тарифної політики 

авіакомпанії необхідно розпочинати із повного та об'єктивного аналізу 

поточної ситуації, що склалася на даному етапі діяльності на ринку авіаційних 

перевезень. 
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МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ 

 

В умовах ринку значна кількість підприємницьких структур зіткнулися з 

проблемами неплатоспроможності, низької ліквідності, збиткової діяльності та 

банкрутства. Це зумовило потребу модернізації системи централізованого 

управління підприємством, яка не відповідає ринковому господарюванню. 

Сучасні умови ефективного управління підприємством вимагають створення 

такої інформаційної системи, яка б забезпечувала якісними, надійними та 

своєчасними даними для прийняття управлінських рішень, підвищенню ролі 

контролінгу. Одним із дієвих інструментів інформаційного забезпечення 
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прийняття управлінських рішень та важливим елементом забезпечення 

інформаційної функції фінансового контролінгу на підприємстві є фінансова 

діагностика. 

Фінансова діагностика дозволяє вирішувати комплекс таких аналітичних 

завдань: 

- оцінювати стан господарської системи в умовах недостатньої 

інформації; 

- визначати прогнозні варіанти економічної динаміки на основі 

перспективної структури зв'язків між показниками; 

- оцінювати можливі наслідки управлінських рішень, пов'язаних з 

динамікою і структурою виробництва, політикою цін, комплектації з точки зору 

фінансового стану підприємства. 

Так як контролінг виступає основою для прийняття управлінських 

рішень, то використання фінансової діагностики є надзвичайно важливим в 

даній системі. Фінансова діагностика підприємства може виступати 

інструментом як оперативного, так і стратегічного контролінгу (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Місце фінансової діагностики підприємства в системі контролінгу 

 

Основною метою фінансової діагностики в системі оперативного 

контролінгу є всебічна оцінка фінансового стану підприємства, резервів його 

діяльності та ділової активності задля пошуку резервів підвищення 

рентабельності, ефективності виробництва і зміцнення комерційного 

розрахунку як основи стабільної діяльності підприємства, а також виконання 

ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами; своєчасного 

виявлення та усунення недоліків у господарській діяльності для визначення 

шляхів підвищення фінансового стану підприємства та його платоспроможності 

[16, с. 238]. Стратегічний контролінг спрямований на перспективу розвитку 

підприємства, а оперативний на забезпечення фактичного виконання 

запланованих показників діяльності. 

Метою діагностики в системі стратегічного контролінгу має бути 

інформаційне забезпечення управлінських рішень на основі оцінки майбутньої 

спроможності підприємства генерувати грошові потоки, отримувати прибуток 

та створювати додану вартість; виявлення змін у фінансовому стані в 

просторово-часовому розрізі, прогнозування основних тенденцій у фінансовому 

стані; розробка найвірогідніших передбачень і прогнозів майбутніх умов 

функціонування підприємства. 

СИСТЕМА 

ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛІНГУ 

Оперативний 

контролінг 

Стратегічний 

контролінг 

Фінансова діагностика 
підприємства 

103



Систематична фінансова діагностика підприємства, його 

платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості є необхідним 

елементом оперативного фінансового контролінгу. Отже, діагностика 

фінансового стану підприємства використовується в основному в системі 

оперативного контролінгу з метою своєчасного виявлення й усунення недоліків  

фінансової діяльності підприємства. Так, керівництво компанії самостійно 

встановлює періодичність проведення фінансової діагностики  залежно від 

потреби отримання інформації про фінансовий стан підприємства: щомісяця, 

щоквартально, щороку. В системі стратегічного контролінгу діагностика 

фінансового стану підприємства не є систематичною, а проводиться в міру 

необхідності. Так, в системі стратегічного контролінгу діагностика проводиться 

в основному під час фінансового планування, оскільки без ретроспективного 

аналізу не можливо визначити перспективи подальшого розвитку підприємства. 

Для досягнення мети фінансової діагностики мають вирішуватись такі 

основні завдання: 

– дослідження рентабельності підприємства; 

– оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності і фінансової 

стійкості підприємства; 

– дослідження ефективності використання майна, капіталу 

підприємства, забезпечення підприємства оборотним капіталом; 

– оцінка конкурентоспроможності підприємства; 

– аналіз ділової активності підприємства; 

– визначення ефективності використання фінансових ресурсів; 

– довго- і короткострокове прогнозування стійкості фінансового стану. 

Для виконання цих завдань, вивчають: наявність, склад і структуру 

оборотних активів підприємства, причини та наслідки їх змін; наявність, склад і 

структуру джерел власних коштів підприємства, причини та наслідки їх змін; 

стан, структуру і зміни довгострокових активів; наявність, структуру поточних 

активів у сферах виробництва й обігу, причини та наслідки їх змін; 

платоспроможність і фінансову гнучкість; ефективність використання активів; 

окупність інвестицій. 

Користувачами результатів фінансової діагностики в ринкових умовах 

господарювання виступають: 

– акціонери та засновники підприємства, яких цікавить рентабельність 

акціонерного капіталу та внесків засновників у складі загальних інвестицій; 

– менеджери підприємства, яким фінансова діагностика надає достовірну 

оцінку ефективності управління підприємством; 

– інвестори, що вкладають капітал із певним рівнем ризику з метою 

отримання доходу на нього; 

– кредитори, яких цікавить платоспроможність підприємства і ризик 

неповернення позичкових коштів; 

– працівники підприємства, зацікавлені в отриманні інформації про 

здатність підприємства своєчасно виплачувати заробітну плату; 
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– постачальники матеріально-технічних ресурсів, споживачі (клієнти 

підприємства), податкові служби, страхові компанії, органи державного 

управління тощо. 

Висновок. Аналіз різних наукових джерел показав, що питання 

визначення сутнісних ознак поняття «фінансова діагностика», завдань та ролі в 

системі фінансового контролінгу залишається недостатньо розкритим.  

Контролінг є основою для прийняття управлінських рішень, а основними 

завданнями фінансової діагностики в системі контролінгу є вирішення питання 

поточного руху фінансових ресурсів, їх формування й використання, поточного 

та довгострокового планування діяльності, своєчасне попередження можливих 

наслідків управлінських рішень, пов'язаних з динамікою і структурою 

виробництва, політикою цін, комплектації з точки зору фінансового стану 

підприємства.  
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АУТСОРСИНГ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для розвитку українських підприємств необхідно удосконалювати 

управління як основними (профільними) бізнес-процесами компанії, так і 

допоміжними (непрофільними, другорядними). Від якості управління 

допоміжними (непрофільними) функціями в значній мірі залежить 

ефективність діяльності підприємств, організацій, забезпечення їх конкурентної 

переваги, розвиток бізнесу в цілому. 

В умовах пошуку варіантів розвитку бізнесу зростає увага до 

аутсорсингу, що часом стає не тільки методом підвищення ефективності 

виробництва, а й невід'ємною частиною антикризового управління. Аутсорсинг 

стає важливою складовою процесу реструктуризації підприємства, а також 

ефективним засобом адаптації великих організацій із складними 

багаторівневими технологічними процесами до постійних змін зовнішнього 

середовища. Розвинена ринкова інфраструктура може забезпечувати підтримку 

діяльності підприємства на основі стратегії аутсорсингу і створювати умови для 

ефективної роботи. 
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Сутність аутсорсингу полягає у передачі внутрішніх функцій до 

організації постачальника послуг (сторонній фірмі, компанії), що 

спеціалізується у певній сфері діяльності, на тривалий період за обумовленою 

ціною. Аутсорсинг є однією з сучасних моделей підприємництва, яка 

забезпечує додаткові конкурентні переваги. Головне джерело цих переваг –  

використання ресурсів та компетенцій (матеріальних і нематеріальних) інших 

підприємств для досягнення успіху на ринку. Додаткові переваги полягають у 

відсутності тривалого періоду часу і капітальних витрат на запуск та 

становлення бізнес-процесу. При використанні аутсорсингу є можливість 

оперативного перенаправлення ресурсів (фінансів) між перспективними 

напрямками. Можливість маневру при обмеженості ресурсів. 

Застосування аутсорсингу може зробити істотний вплив на ефективність 

функціонування економіки країни в цілому завдяки залученню професійних 

учасників ринку (компаній, що спеціалізуються на певних видах діяльності). 

Аутсорсинг отримує все більший розвиток  як у світовій так і в українській 

практиці. Найбільш часто його учасниками і замовниками є державні установи, 

підприємства медичної, хімічної промисловості, будівельні, фінансові компанії 

і розробники програмного забезпечення.  

Основні відмінні риси аутсорсингу від інших видів співробітництва [3]: 

- співвідношення потреб замовника та спеціалізації аутсорсера: у ряді 

випадків аутсорсер повинен бути найкращим виконавцем необхідних 

замовнику функцій на ринку; 

- відносини обмежені обсягами виконуваної функції, що дозволяє знизити 

ризик втрати конфіденційності інформації, що властиво іншим видам відносин.  

Основним критерієм міцності взаємного співробітництва стає 

вдосконалення тільки одного бізнес-процесу (або обмеженої групи бізнес-

процесів), тоді як розвиток взаємовигідного співробітництва полягає у взаємній 

передачі накопиченого досвіду та удосконаленні всіх супутніх напрямків 

розвитку. 

Аутсорсинг має як позитивні сторони, так і недоліки. Він привабливий 

тим, що дозволяє [1]: 

- знизити вартість реалізації бізнес-процесів, скоротити витрати і 

контролювати їх; 

- вивільнити внутрішні ресурси; 

- підвищити якість одержуваних продуктів або послуг; 

- сфокусуватися на основному виді діяльності. 

Його негативні якості [1]: 

- загроза витоку інформації; 

- небезпека втрати робочих місць; 

- передача надлишкової кількості значущих функцій; 

- загроза відриву вищого менеджменту від безпосереднього впливу на 

бізнес-процеси; 

- в деяких обставинах аутсорсинг завдає шкоди і виявляється дорожче, 

ніж передбачалося. 
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Розвиток аутсорсингу формується як органічна складова частина ринку. 

Аутсорсинг як нова форма організаційної та економічної діяльності формує 

принципово новий погляд на майбутнє не тільки окремих фірм, а й 

підприємництва в цілому. 

Аутсорсинг – це нова послуга на українському ринку. Зовсім недавно 

такими послугами в нашій країні користувалися спільні підприємства та 

представництва іноземних компаній. Тепер до послуг аутсорсеров вдаються 

українські фірми і організації державного сектора. Зростаюча конкуренція на 

ринку товарів і послуг вимагає від підприємців зростання ефективності 

виробництва і зниження витрат, освоєння нових ринків збуту, освоєння нових 

видів продукції. Багато в чому вирішити цю проблему допомагає саме 

аутсорсинг, що дозволяє отримати конкурентні переваги завдяки використанню 

зовнішніх компетенцій. І хоча більшість українських підприємств сьогодні 

поки тільки оцінюють можливість використання цього виду послуг, передові 

компанії вже активно використовують аутсорсинг.  

Стосовно до України основною причиною відсутності широкого 

розповсюдження аутсорсингу є недосконалість законодавчої бази, відсутність 

загальноприйнятих фінансових моделей розрахунку ефективності, тотальна 

невпевненість замовників у всіх можливих партнерах, а також невпевненість 

самих аутсорсерів, недостатня підготовленість адміністраторів, відсутність 

галузевих стандартів [2]. 

Враховуючи специфіку України, зауважимо, що найбільш часто 

використовувані послуги які передаються на аутсорсинг – це: 

- послуги з бухгалтерського обліку та аудиту; 

- послуги в галузі інформаційних технологій; 

- обслуговування промислового обладнання; 

- спеціалізоване виробництво матеріалів та компонентів; 

- транспортне обслуговування. 

При цьому, якщо раніше велися дискусії на тему життєздатності моделі 

аутсорсингу в Україні, то зараз дискусія перемістилася в площину практичного 

застосування цієї моделі. В умовах швидких змін зовнішнього середовища і 

невизначеності, аутсорсинг є ефективним засобом, що забезпечує стабільність і 

конкурентоспроможність підприємства. Використання аутсорсингу може дати 

позитивний соціально-економічний ефект в багатьох українських компаніях. 
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ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Ефективність функціонування та конкурентоспроможність підприємств 

залізничного транспорту в сучасних умовах значною мірою пов’язана з 

формування та ефективним використанням системи знань. Знання створюються 

в результаті наукових досліджень, практичного досвіду з управління 

підприємством, використання нових бізнес-процесів, технологій, тощо. В той 

же час, накопичені на підприємств знання необхідно розвивати, структурувати, 

розповсюджувати, використовувати. Такий розвиток та використання знань 

можливі лише при побудові системи управління знанням.  

Управління знаннями є процесом, «за допомогою якого організація може 

отримати прибуток із об’єму знань або інтелектуального капіталу, що 

знаходиться в її розпорядженні»[1]. Ефективність процесу управління знаннями 

залежить від виконання функцій управління знаннями, що і визначає 

актуальність теми доповіді.  

Метою доповіді є уточнення функцій управління знаннями та умов їх 

використання на підприємствах залізничного транспорту. 

Порядок використання функцій управління знаннями значною мірою 

залежить від структури знань підприємства. На думку автора, знання 

підприємств (організаційні знання) доцільно класифікувати у відповідності до 

структури інтелектуального капіталу та розділити на наступні три групи: 

ринкові, організаційні, людські знання.  

До першої групи належать дві підгрупи знань: клієнтські та незалежні 

знання на ринку. Клієнтські охоплюють суму знань всіх клієнтів підприємства. 

До незалежних відносяться знання, що формуються різними аналітичними 

організаціями, рейтинговими агентствами, пресою, тощо. 

До другою групи відносяться: 

 знання про бізнес-процеси та технології; 

 знання про продукти ти послуги, в тому числі знання про найкращі 

продукти в галузі, продукти конкурентів; 

 знання про успішні проекти («кейси»). 

До третьої групи відносяться: 

 персональні технічні, технологічні, організаційні знання та досвід 

співробітників; 

 персональні «стосункові» знання співробітників про побудову відносин 

та організацію ефективної взаємодії на підприємстві. 

У відповідності до розглянутої структури, метою управління знаннями на 

підприємствах є інтеграція знань, що накоплені кожним підприємством, а 

також знань співробітників та клієнтів в єдину базу та подальше її 
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використання для вирішення задач підприємства. 

Процес управління знаннями поєднує використання наступних функції 

роботи зі знаннями: створення знань; виявлення (документування) знань; 

організація знань; доступ до знань; використання знань [2]. Результатом першої 

функції є формалізовані нові або удосконалені існуючі знання. Результатом 

другої функції є формалізовані персональні знання, що створені на основі 

персональних невідокремлених знань (досвіду) [3]. Результатом функції 

організації є класифіковані та структуровані знання з можливістю пошуку та 

підтримки їх подальшого розвитку. Четверта функція забезпечує передачу та 

поширення знань між співробітниками. Остання функція полягає у 

використанні знань для прийняття рішень, пов’язаних з різними аспектами 

функціонування підприємства.  

На думку автора, наведена класифікація функцій управління знаннями 

направлена на побудову документованої (формалізованої) системи знань і не 

враховує можливість передачі неявних знань безпосередньо між 

співробітниками підприємства. Тому доцільно відокремити шосту функцію 

управління знаннями – передачу досвіду. 

Використання функцій роботи зі знаннями на підприємствах залізничного 

транспорту характеризується наступними особливостями. 

По-перше, при документуванні знань використовується унікальний досвід 

та невідокремлені знання управлінського персоналу, інженерно-технічних 

працівників та робітників. Слід відзначити, ці невідокремлені знання та досвід 

можуть бути втраченими при звільненні співробітників. 

По - друге, при створенні знань важливою умовою є  визнання досвіду 

співробітників колегами та керівництвом. Це також створює мотивацію до 

навчання нових співробітників. 

По-третє, передача досвіду співробітників утруднена внаслідок розподілу 

підприємств галузі по всій території країни. В той же час; для передачі досвіду 

потрібен безпосередній контакт між співробітниками різних підприємств. 

В - четвертих, передача знань є необхідною умовою для розвитку 

підприємств галузі. Так передача знань відбувається шляхом їх документування 

та включення у складові інтелектуального капіталу. 

В- п’ятих, використання знань пов’язано із впливом не документованих 

зв’язків між персоналом. Корпоративна культура та створені на її основі 

неформальні взаємовідносини між співробітниками (фактично – неформальні 

організаційні структури) значною мірою позначаються на підходах та засобах 

використання знань на підприємствах. 

Такі особливості знань підкреслюють їх об’єднуючу роль як 

стратегічного ресурсу підприємств галузі та потребують розробки й 

використання інтегрального підходу до управління знаннями. Останній 

повинен з одного боку інтегрувати організаційні, ринкові та людські складові 

знань, а з іншого – включити управління знаннями в стратегічне управління 

інтелектуальним капіталом та підприємством в  цілому.  

Необхідною умовою управління організаційним знанням, як видно з їх 

наведених особливостей, є формування середовища для набуття, 
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документування, використання, передачі знань, що передбачає: 

 розвиток єдиного інформаційного простору підприємств залізничного 

транспорту [3]; 

 формування в рамках інформаційного простору інфраструктури для 

здобуття, документування, використання й передачі знань; 

 розвиток організаційної культури, що охоплює систему мотивації для 

створенню й обміну знаннями на підприємстві та між підприємствами 

залізничного транспорту, створення довірчих відносин між співробітниками 

для передачі  досвіду й навчання, тощо. 

Висновок. Уточнено перелік функцій управління знаннями та умов їх 

використання на підприємствах залізничного транспорту.  Впровадження 

розглянутих функцій на підприємствах залізничного транспорту дає 

можливість вирішити проблеми, що пов’язані з втратою знань при звільненні 

досвідчених спеціалістів, при їх небажанні передавати свої знання, у випадках 

їх лікування та відпусток, при значному перевантаженні ключових 

співробітників, при продажу чи впорядкуванні окремих підрозділів 

підприємства тим самим створюючи умови для підвищення продуктивності 

праці.  
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ІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА У 

МАЙБУТНЬОМУ 

 

Розвиток сучасної глобальної економіки перебуває під сильним впливом 

науково-технічної революції, яка визначає темпи і рівні розвитку окремих країн 

і приводить до суттєвих зрушень у галузевій і територіальній структурі 

світового господарства. 

У швидкоплинному індустріальному світі завдання технічного і 

технологічного переозброєння підприємства стає вкрай важливим та 

актуальним. Техніко-технологічне переозброєння необхідно і неминуче, але 

методи, якими воно сьогодні проводиться, безнадійно застаріли. Як показує 

практика, саме по собі використання високотехнологічного та дорогого 

обладнання або програмного забезпечення, як втім, і прийом на роботу окремих 

висококваліфікованих фахівців, мало що дає підприємству, якщо воно не 
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змінює організаційну структуру, існуючі процедури взаємодії підрозділів, 

стандарти підприємства, систему підготовки і мотивації співробітників [4]. 

Техніко-економічне співробітництво з закордонними контрагентами та 

використання міжнародного інжинірингу відкривають нам доступ до світових 

досягнень науково-технічного прогресу, які дозволять забезпечити приріст 

продуктивності праці, зниження загального рівня витрат на виробництво 

продукції і зростання її конкурентоспроможності. Тим самим, вітчизняні 

підприємства отримають унікальну можливість «інноваційного» розвитку та 

посилення конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Слід зазначити, що для використання міжнародного інжинірингу на 

українських підприємствах, необхідні розробки моделей ефективного розвитку 

на основі міжнародного інжинірингу із зарубіжними контрагентами, а також 

модернізація систем управління ефективним розвитком, що наші підприємства 

практично не мають, оскільки не тільки рівень українського практичного 

інжинірингу, але навіть термінологія не можуть вважатися достатніми і 

сталими.  

Бізнес-процес для підприємства являє собою безперервну серію завдань, 

вирішення яких здійснюється з метою створення результату. Вихідною точкою 

і кінцевим продуктом бізнес-процесу є результат, попит на які пред'являють 

корпоративні або зовнішні «споживачі». 

Оптимізація бізнес-процесів дозволяє досягати високої ефективності 

діяльності підприємства, фокусуючи увагу на ключових запитах споживачів. 

Для створення моделей бізнес-процесів існує безліч причин, наприклад [2]: 

- оптимізація організаційних змін; 

- зберігання корпоративних знань, у тому числі у вигляді моделей- 

прототипів; 

- обчислення вартості бізнес-процесів, та інші.  

Інжиніринг бізнес-процесів дозволяє «висвітлити» їх компоненти, що 

потребують уваги.  

Метою інжинірингу бізнес-процесів є цілісне і системне моделювання та 

реорганізація матеріальних,  фінансових та інформаційних потоків,  спрямоване 

на спрощення організаційної структури, перерозподіл і мінімізацію 

використання різних ресурсів, скорочення термінів реалізації потреб клієнтів, 

підвищення якості їх обслуговування.  

Інжиніринг бізнес-процесів включає в себе реінжиніринг бізнес-процесів,  

що проводиться з певною періодичністю, наприклад, один раз на 4-6 років, і 

подальше безперервне поліпшення бізнес-процесів шляхом їх адаптації до 

мінливого зовнішнього середовища.  

Серед численних проблем, які можливо вирішити в результаті оптимізації 

бізнес-процесів, назвемо лише деякі з можливих [3]: 

- зміна структури процесу шляхом введення одночасно виконуваних 

завдань, що дозволяє усунути зайві цикли і зробити структуру більш 

раціональною; 

- зміна структури організаційної звітності і підвищення кваліфікації 

співробітників шляхом комплексного вдосконалення процесу; 
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- скорочення обсягу документації, раціоналізація і прискорення 

документообігу та потоку даних; 

- розгляд можливих заходів щодо залучення зовнішніх ресурсів (тобто 

передача функцій створення виходу зовнішньому виконавцеві); 

- впровадження нових виробничих та ІТ-ресурсів для поліпшення 

функцій обробки. 

Виділення бізнес-процесів, їх аналіз та подальше вдосконалення –  

колосальний резерв для підвищення конкурентоспроможності компанії та 

ефективності її роботи.  Серед основних переваг такого підходу можна 

виділити простоту проведення оптимізації як самих процесів, з точки зору 

їхньої організації, синхронізації, взаємоузгодженості, так і ресурсів, які 

споживаються процесами, особливо це стосується людських ресурсів. Крім 

того, стає очевидним управління, націлене на кінцевий результат, яке 

оцінюється споживачем. 
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КЛІТИННА ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Аналіз процесу реформування економіки України показує, що для 

забезпечення  її виходу з кризи та розвитку недостатньо тільки ринкових 

перетворень на макроекономічному рівні. Досвід ефективних фірм, які є  

локомотивами  національних економік, доводить, що їх успіх значною мірою 

базується на грамотному підході до питань постійного удосконалення 

операційних систем [4]. Використання цього підходу є необхідною умовою 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарської 

діяльності шляхом їх інтеграції до різноманітних систем міжнародного поділу 

праці [2]. Саме така інтеграція відповідно до кібернетичного закону 

необхідного різноманіття є імпульсом інноваційного розвитку національного 

виробництва та підвищення якості життєдіяльності людей в нашій країні в 

умовах глобалізації усіх сфер людської діяльності. У теперішній час 
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спостерігається тенденція поглиблення поділу праці між учасниками 

глобального виробничого (операційного) процесу навіть до його окремих 

операцій, що є найважливішою умовою підвищення рівня дотримання 

принципу спеціалізації у сфері виробничої діяльності і, як наслідок, 

забезпечення її ефективності.  

При цьому треба мати на увазі таку обставину: якщо не буде вчасно 

розв’язана проблема оптимізації взаємодії виробничих сил та виробничих 

відносин у сфері національної економіки, можливість забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств буде втрачена. Тому для 

швидкого та успішного розв’язання цієї проблеми автором даної статті 

запропоновано клітинну теорію організації інноваційних процесів. Ця теорія 

базується на основних положеннях класичних економічних теорій, які 

потребують уточнення у зв’язку з новими тенденціями розвитку виробничих 

(операційних) та соціальних процесів.  

Виробництво – це процес створення людьми необхідних благ через 

використання  речовини та сили природи. Нерозривно пов’язаними сторонами 

суспільного виробництва є виробничі сили та виробничі відносини. Основними 

формами організації суспільно-товарного господарства є наступні: національна 

та міжнародна. Згідно з цими формами національний поділ праці здійснюється 

в середині країни, міжнародний – між суб’єктами господарювання різних країн. 

Поділ праці закономірно передбачає зв’язки, обмін продуктами і послугами [1]. 

Національна виробнича системами – це комплекс складових, які є взаємно 

пов'язаними та взаємно обумовленими: народне господарство, галузі 

промисловості та сільського господарства, господарські організації 

(підприємства), цехи, дільниці, робочі місця працівників. Міжнародна 

виробнича система все в більшій мірі орієнтується на ефективне здійснення 

глобальних операційних процесів за участю великої кількості фірм, кожна з 

яких має якісно виконувати спеціальну функцію ланки ланцюга зростання 

цінностей. Тому згідно з постулатами теорії взаємодії макроекономіку та  

мікроекономіку в умовах  глобалізації усіх сфер людської діяльності доцільно 

розглядати як одну нероздільну науку, основним предметом якої є процес 

перетворення (трансформації) сировини (у широкому розумінні поняття 

«сировина» – це матеріал, інформація, людина) у матеріальні та нематеріальні 

блага, в тому числі духовні.    

Можна навести наступні приклади трансформацій у виробничих 

(операційних)  системах: 

 СГД (суб’єкт господарської діяльності), непідготовлений до успішної 

інтеграції з системами міжнародного поділу праці – СГД, який здатний 

підвищувати свій інтелектуальний та виробничий потенціал шляхом 

ефективної інтеграції з різноманітними системами міжнародного поділу 

праці;  

 генерація ідеї, що стосується будь-якої загальнолюдської сфери – 

матеріалізація ідеї та отримання прибутку; 

 сировина, матеріали, комплектуючі,  деталі, складальні одиниці – вироби 

машинобудівної галузі (або будь-якої іншої галузі); 
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 напівфабрикати, сирі продукти підприємства харчування – готові   блюда; 

 готова продукція – товар; 

 продукт, що має певну цінність, але недостатньо відомий на ринках – 

продукт, цінність якого істотно підвищується через ефективне 

застосування інструментарію «промоушн»;   

 потенційний покупець товару – задоволений  реальний покупець; 

 потенційний клієнт, який  потребує певної послуги – клієнт, який отримав 

задоволення від надання послуги;   

 первинна та/або вторинна інформація (як сировина) – релевантна 

інформацію (як товар); 

 суспільство, яке занепокоєне зростанням злочинності – суспільство  з 

низьким рівнем злочинності; 

 природа, яку  необхідно відновлювати та охороняти – земля, вода, 

повітря,  флора, фауна, що результативно відновлюються та 

охороняються. 

Клітинна теорія організації інноваційних процесів допомагає відкривати  

реальні резерви для істотного підвищення ефективності  процесів 

трансформації, що розглянуто вище за текстом, а також для наскрізного 

проведення керівництвом своєї політики від рівня державної влади та 

адміністративного менеджменту організації до операційного менеджменту і до 

систем безпосереднього управління операціями на кожному робочому місці.  

Клітини господарської організації є найбільш  загальною основою 

структури будь-якої економічної одиниці. Поза клітинами економічних 

одиниць виробнича (операційна) діяльності не існує.  Окремо взята клітина 

розглядається як система, що складається з двох підсистем: керованої та 

керуючої. Елементами керованої підсистеми є: знаряддя праці, предмети праці, 

робоча сила для виконання певної операції. Елементами керуючої підсистеми є 

джерела рушійних сил інноваційного розвитку організації: сил культури, влади, 

ринку, безпеки (КВРБ). Усі ці сили є взаємозалежними. Взаємозалежність сил 

КВРБ – це ситуація, коли зміни однієї з сил відбиваються на величині кожної з 

цих сил. Будь-яка сила, що змінюється, має очікувати реакцію з боку іншої 

сили. Уся сукупність каналів, які проводять сили КВРБ та забезпечують їх 

позитивну синергію шляхом впливу на кожний елемент клітини організації 

розглядається як центральна нервова система організації, яка здійснює зв'язок 

господарської організації із зовнішнім середовищем, а також забезпечує 

взаємодію усіх елементів та підсистем виробничих систем.  

Нервова система господарської організації має властивість проводити за 

принципами прямого та зворотного зв’язку наскрізну політику керівників від 

рівня державної влади і топ-менеджменту  до рівня операційного менеджменту 

та до системи безпосереднього управління операціями на робочих місцях. 

Завдяки діяльності центральної нервової системи організації з’являється 

можливість вчасно виконувати корисні ін’єкції для оздоровлення її клітин через 

ефективний вплив трансфер-факторів та інтра-факторів на розвиток 

інноваційних процесів у сфері виробництва.  Необхідною умовою для 
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результативного впливу цих факторів на кожну клітину господарської 

організації є оптимальна відповідність компетентностей та компетенцій 

керівників, спеціалістів та робітників підприємства.  

На основі клітинної теорії господарської організації вперше створена 

наукова методологія для  клітинного програмування процесу  інноваційного 

розвитку виробництва шляхом застосування сучасних інформаційних 

технологій та матричних економіко-математичних методів.    

Кожна матриця моделі організаційної структури є прямокутною 

таблицею [3] де в зонах перетину стовпців (видів діяльності та їх завдань) та 

рядків (складових менеджменту) розміщуються відповідні клітини інноваційної 

господарської організації. 

Матрична модель діяльності вищого керівництва (топ-менеджменту) –

показує взаємні зв’язки функцій вищого керівництва господарської організації 

та складових системи адміністративного менеджменту.  

Матрична модель інноваційно-інвестиційного центру відображає взаємні 

зв’язки функцій спеціалістів у певному напрямку інноваційної діяльності та  

складових системи інноваційного менеджменту.  

Матрична модель частини організаційної структури на її мідл-рівні 

відображає взаємні зв’язки кожної функціональної області (маркетингової 

діяльності, міжнародної економічної діяльності, операційної діяльності, 

інженерно-економічної діяльності, фінансової діяльності, кадрової діяльності) 

та складових системи мідл-менеджменту.                    

Матрична модель частини організаційної структури на її базовому 

(низовому)  рівні  відображає взаємні зв’язки завдань системи забезпечення 

функціонування операційних (виробничих) процесів у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі підприємства (організації) та складових структури 

операційного менеджменту.  

Основні результати дослідження, що наведено в даних тезах, можна 

сформулювати наступним чином:  

 клітинна структура та «нервова система» господарської організації мають 

властивість проводити за принципами прямого та зворотного зв’язку 

наскрізну політику керівництва від рівня державної влади і топ-

менеджменту до рівня операційного менеджменту та до системи 

безпосереднього управління операціями на робочих місцях; 

 на основі клітинної теорії інноваційного розвитку господарських 

організацій та національної економіки, що розроблена автором даної 

статті,  вперше створена наукова методологічна база для клітинного 

програмування процесу  інноваційного розвитку виробництва шляхом 

застосування сучасних інформаційних технологій та матричних 

економіко-математичних методів.    
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ 

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин 

єврорегіональна політика стала органічною складовою загальнодержавної 

політики. Так, вихідними положеннями для її формування є ступінь 

економічної міцності прикордонних регіонів, рівень життя населення, 

політичне, екологічне та релігійне становище в країні. Така політика, з одного 

боку, спрямовується на забезпечення всебічного розвитку регіонів, а з іншого – 

на збереження територіальної цілісності держави. 

Теперішній стан розвитку інтеграційних процесів України має 

можливість прискорювати процеси вирівнювання якості життя населення 

прикордонних територій до середньоєвропейського та сприяти досягненню 

вільного руху товарів, людей і капіталів через кордон. Транскордонне 

співробітництво також сприяє мобілізації місцевих ресурсів та підвищення 

ефективності їх використання, дає можливості для об’єднання зусиль та 

вирішення спільних проблем у транскордонному регіоні [1 с. 656-657]. 

Транскордонні регіони відіграють важливу роль, це свого роду «полігони» для 

випробування та адаптації європейського законодавства, адаптації механізмів 

фінансової підтримки. Транскордонне регіональне співробітництво має низку 

особливостей, а саме – наявність кордону і необхідність його облаштування, 

спільне використання природних ресурсів і відповідно спільне вирішення 

проблем екологічної безпеки, більш широким взаємним спілкуванням 

населення сусідніх держав та особистими зв’язками людей, значно вищим 

навантаженням на інфраструктуру [2, с. 340- 341]. 

Основою сучасної регіональної політики є процес створення зв’язків та 

договірних відносин на прикордонних територіях з метою пошуку рішень для 

спільних проблем. А філософія сучасної регіональної політики орієнтованої на 

євроінтеграційний розвиток полягає у тому, що два суміжні прикордонні 

регіони співпрацюють у процесі розробки планів та вибору пріоритетів 

розвитку. 

Регіональна прикордонна співпраця полягає в тому, щоб в усіх сферах 

життя були задіяні всі соціальні групи населення та органи влади [3. с. 217-

218]. Сучасна регіональна політика повинна бути орієнтована на 

загальноєвропейські інтереси і спрямована на подолання негативних наслідків, 

які виникли на прикордонних територіях через їх розташування на 

національних окраїнах держав, і має на меті покращення умов життя населення. 

Вважаємо, що серед головних цілей такої співпраці є: подолання існуючих 

стереотипів та упереджень по обидві сторони кордону; усунення політичних та 
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адміністративних бар’єрів між сусідніми народами; створення господарської, 

соціальної та культурної інфраструктури, за умови формування спільних 

органів, господарюючих суб’єктів, осередків тощо [4, с. 56-57]. 

Необхідність активізації регіональної політики у світлі 

загальноєвропейських інтересів в сучасних умовах зумовлена наступними 

факторами: наявністю спільних транскордонних проблем, які необхідно 

вирішувати шляхом об’єднання зусиль; необхідністю гармонізованого 

регіонального розвитку та економічної кооперації, підвищення 

конкурентоспроможності регіонів та рівня життя населення периферійних 

прикордонних територій в умовах глобалізацій них та інтеграційних впливів; 

проблемами розвитку транспортної, інформаційної, підприємницької 

інфраструктури; потребами розвитку туристичної сфери; спільними 

проблемами у сфері екології та охорони довкілля; необхідністю впровадження 

ідей євроінтеграції та поглибленням добросусідських відносин. 

Проблеми та специфіка регіональної політики у світлі 

загальноєвропейських інтересів знайшли своє відображення у діяльності 

єврорегіонів. Тому головним об’єктом політики транскордонного 

співробітництва є єврорегіони – організаційна форма єврорегіонального 

співробітництва [5, с. 171]. Розвиток єврорегіональної співпраці у багатьох 

країнах Європи призвів до того, що периметри кордонів повністю охоплені 

єврорегіонами, і вони, водночас є суб’єктами політики регіонального розвитку. 

Розвиток єврорегіонів – одне з найважливіших питань регіональної політики у 

світлі загальноєвропейських інтересів [5, с. 179-180]. 

Таким чином, регіональна політика України у світлі 

загальноєвропейських інтересів, її організаційно-економічний механізм 

державного регулювання повинні охоплювати усю сукупність правових, 

організаційно-управлінських та фінансово-економічних форм, методів, 

прийомів, інструментів і важелів впливу на суб’єкти економічної системи 

регіону з метою якнайширшого їх залучення до співробітництва та реалізації 

ними потенціалу транскордонного регіону для забезпечення системи цілей та 

завдань. 

Національна регіональна політика розвитку в умовах сьогодення в цілому 

повинна органічно поєднуватися з пріоритетними напрямками Стратегії 

економічного розвитку і соціального розвитку регіонів України, Генеральною 

схемою планування території України, іншими документами довготермінової 

дії, що вимагає узгодження стратегічних цілей та пріоритетів розвитку на 

державному та регіональному рівнях. Це реалізується шляхом впровадження 

регіонального стратегічного планування поширення практики двостороннього 

узгодження діяльності центральних та місцевих органів влади [6, с. 149-151]. 

Можна виокремити чотири рівні реалізації регіональної політики 

орієнтованої на євроінтеграційний розвиток: міжнародний рівень (реалізується 

політика загальноєвропейських інтересів, здійснюється координація 

регіональних політик для збалансованого розвитку європейського простору); 

державний рівень (виробляється національна політика розвитку та 

узгоджуються інтереси з загальноєвропейськими, а також здійснюється 
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гармонізація національних та регіональних цілей); регіональний рівень 

(реалізується регіональна політика з врахуванням інтересів держави та місцевих 

органів влади, здійснюється координація між регіонами сусідніх країн); 

місцевий рівень (здійснюється координація планів розвитку місцевої влади, 

істотною увагою до регіональних та національних інтересів, відбувається 

конкретна співпраця між суб’єктами прикордонних територій). 

У рамках сучасної регіональної політики  неминучим є також 

застосування принципів субсидіювання і партнерства одночасно на 

європейському, національному, регіональному та місцевому рівнях. Тобто, 

загальними принципами регіональної політики повинні стати загальні 

принципи регіонального розвитку ЄС, до яких Україна повинна поетапно 

адаптуватися. Також дуже важливим є принцип розробки стратегії 

транскордонного розвитку, дотримання якого є обов’язковим для створення 

стратегічних меж та для перспективи довготривалої співпраці. Ця стратегія 

повинна відповідати програмі розвитку краю та окреслювати потреби та 

майбутні цілі транскордонної співпраці для подолання ізольованого розвитку 

сторін кордону. Введення цього принципу дозволить також здійснювати єдину 

політику просторового розвитку європейського континенту [7, с. 206-207]. 

Таким чином, в сучасних умовах розвитку економіки є всі підстави 

говорити про спільну доцільність розробки самостійної регіональної політики у 

двох вимірах: як політику держави щодо розвитку регіонального 

співробітництва на європейському рівні та власної політики прикордонних 

регіонів. 

Основним об’єктом регіональної політики держави є сприяння 

формуванню єврорегіонів як організаційної платформи та забезпечення їх 

нормативною та методичною базою. Основним об’єктом регіональної політики 

прикордонних областей є розробка спільної стратегії просторового розвитку 

транскордонного регіону, в який входить дана область. Основними засобами 

реалізації регіональної політики України у світлі загальноєвропейських 

інтересів є державні та регіональні програми розвитку та їх фінансове 

забезпечення, у тому числі за участі міжнародних структур. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MS PROJECT ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ 

 

Исследование использования ПЦМ высветило ряд существенных 

недостатков. Главные распорядители средств адаптируют ПЦМ к уже 

существующим методам планирования и управления. Перед формированием 

программы не проводятся исследования проблем и конкретных задач их 

решения, а средства выделяются не на конкретную цель, а на определенную 

структуру (главного распорядителя), который использует их по своему 

собственному усмотрению. Анализ показал, что во всех программах обеспечено 

наличие только показателя затрат, который в условиях неопределенности 

объемов финансирования программ определяется наугад.  

Применение ПЦМ является оправданным и обоснованным при наличии в 

социально-экономической системе страны или региона проблем, требующих 

решения, в частности: экономических, демографических, инфраструктурных, 

климатических, социальных, этнических, религиозных и других. Этап 

планирования является основным при использовании ПЦМ. На этом этапе 

определяются цели, задачи, сроки программы, показатели оценки. Довольно 

часто под планированием понимают только составление графика работ, упуская 

из виду составление бюджета, графика потребности в финансовых, 

материальных и трудовых ресурсах. Процесс планирования ЦП возможно 

реализовать с помощью Ms Project (рис. 1). 

Особенности ПЦМ редко находят свое отражение в программах. Ярко 

демонстрирует это «Программа развития малого предпринимательства в 

Днепропетровской области на 2011-2012 годы» от 30.12.2010 № 47-4/V [8]. 

Целевая программа предусматривает наличие цели, задач, показателей оценки. 

Как известно, цель должна формулироваться кратко, ясно и отражать 

основное содержание ее осуществления. Подход к формулировке цели раскрыт 

в методике SMART [9].  

Такого подхода к определению цели как раз и недостает в «Программе 

развития малого предпринимательства в Днепропетровской области на 2011 - 

2012 гг.» (табл. 2). 

Нечеткое определение цели приводит к искажению задач, которые ни к 

чему не приводят и вообще противоречат идеологии ПЦМ - финансированию 

цели, а не учреждений (например, задачи программы 1, 3).  

Программы должны включать следующие показатели оценки: - 

показатели затрат, продукта, эффективности (рентабельности)  и качества [3]. 

Для примера мы выбрали задачу 1 уровня «Обеспечение МП доступными 
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кредитными ресурсами для эффективной деятельности». Декомпозиция этой 

задачи на задачи 2 уровня представлена в табл. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесс планирования ЦП 

Таблица 2 

Рекомендации по формулированию задач Программы развития малого 

предпринимательства в Днепропетровской области на 2011 - 2012 гг 
Задачи 

Сформулированные в программе задачи Рекомендуемые задачи 1 уровня 

1. Упорядочение нормативного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

2. Финансово-кредитная и инвестиционная 

поддержка; 

3. Ресурсное и информационное обеспечение, 

формирование инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 

4. Целевые проекты и подпрограммы. 

1. Внедрить механизм гибкого 

налогообложения для МП (исходя из 

области, где основано МП); 

2. Ввести механизм получения 

кредитов МП на выгодных условиях; 

3. Внедрить стимулы для МП, 

работающих в наукоемких секторах 

экономики. 

 

Определение цели ЦП 

 

Визначення мети ЦП 

Декомпозиция цели на задачи 

1 уровня 

Приоретизация  задач 

Определение 

необходимых ресурсов 

Определение задач 

2 уровня 

Распределение 

ресурсов на задачи 
Определение 

последовательности выполнения 

задач 

Определение срока 

выполнения задач 

Построение графика 

выполнения задач 

 

Установление затрат 
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Таблица 3 

Декомпозиция задачи «Обеспечение МП доступными кредитными ресурсами 

для эффективной деятельности» 

№ Задачи 2 уровня 
Период, 

дней 

Затраты, 

тыс грн. 

1 
Основание научно-технического совета (НТС) для разработки 

стратегии развития МП Днепропетровской области 
6 0 

2 Разработка стратегии развития МП 12 3 

3 Определение приоритетов и показателей выбора проектов 12 3 

4 Организация места и срока проведения конкурса 3 0 

5. Утверждение конкурсного жюри (экспертов) 3 0 

6 Объявление о конкурсе проектов в СМИ 30 1,5 

7 Подготовка предпринимателями проектов, подача заявок 12 0 

8 Рассмотрение заявок конкурсантов Советом 30 10 

9 Приглашение к представлению выбранных Советом проектов 6 0 

10 Слушание и рассмотрение проектов (бизнес-планов) 5 2 

11 Выбор проектов для реализации 7 2,5 

12 Предоставление заключения НТС на организацию МП 3 0 

13 
Предоставление юридической и финансовой консультации 

конкурсанту по организации и регистрации предприятия 
3 2 

14 Подача заявки на регистрацию МП 3 0 

15 Получение разрешения на организацию МП 13 1 

16 
Предоставление организованному МП необходимых для 

выполнения проекта ресурсов 
120 600 

Определение полноты, взаимозависимости и контроля выполнения задач 

(табл. 3) осуществляется с помощью сетевого графика (рис. 2). 

Сетевой график определяет наиболее длительную последовательность 

задач 2 уровня от начала задачи ЦП до ее окончания с учетом взаимосвязи. 

Задачи (2-6-7-8-9-10-11-12-16) лежат на критическом пути (критические 

задачи), имеют нулевой резерв времени выполнения, и, в случае изменения их 

продолжительности, меняют сроки всей ЦП.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сетевой график 

В связи с этим, при выполнении ЦБ критические задачи требуют более 

тщательного контроля, в частности, своевременного выявления проблем и 

рисков, влияющих на сроки их выполнения и следовательно, на сроки 
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выполнения программы в целом. В процессе выполнения ЦБ ее критический 

путь может меняться, так как при изменении длительности задач некоторые из 

них могут оказаться на критическом пути. 

Нам не были известны точные периоды основных задач, они были 

неконкретными, поскольку раньше не выполнялись. Поэтому нами было 

применено ручное планирование в MS Project [10]. Ориентируясь на сетевую 

модель, была определена последовательность и связи между задачами. В MS 

Project последовательность и связи между задачами возможно представить в 

диаграмме Ганта. Как правило, расходы на ЦП главные исполнители 

определяют в целом, не выделяя материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы отдельно. Бюджет ЦП на все задачи 2 уровня представлена в      табл. 

3. Следует отметить, что MS Project позволяет их конкретизировать и 

рассчитывать в смете затрат. 
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РОЛЬ МОНИТОРИНГА В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ИНДИКАТИВНОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Как свидетельствует мировой опыт, одним из эффективных механизмов 

реализации стратегических целей развития региона является индикативное 

планирование. Это связано, в первую очередь, с решением проблемы 
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взаимодействия директивно-централизованного управления экономикой с 

рыночным саморегулированием. За последнее десятилетие идеи индикативного 

планирования нашли понимание и применение не только в странах Европы, 

Америки и Азии, но и в республиках СНГ (Россия,  Казахстан и Узбекистан). В 

то же время, в Украине практически отсутствует единая система 

стратегического индикативного планирования, что подтверждает актуальность 

проблемы теоретико-методологического обоснования необходимости 

внедрения и развития индикативного планирования на Украине.  

По мнению автора, суть территориального индикативного планирования 

состоит в том, что в условиях единства и борьбы противоположностей 

интересов государства, частного бизнеса и сообщества, появляется 

возможность сгладить эти противоречия, реализуя скоординированные, 

взаимовыгодные и приемлемые для всех участников индикативные планы, 

которые формируются согласно научно обоснованным (по результатам 

мониторинга социально-экономического развития) приоритетам и целям 

стратегического и устойчивого развития территорий регионов, с привлечением 

действенных механизмов государственного регулирования, государственно-

частного партнерства в системе эффективного управления региональным 

развитием [1]. 

Таким образом, мониторинг СЭР является основным подготовительным 

этапом индикативного планирования. Сущность, основные цели и задачи 

мониторинга достаточно подробно рассмотрены в работе [2, стр. 239-244]. 

Категорию «мониторинг социально-экономического развития» автор 

рассматривает как информационную систему, позволяющую с помощью 

современных информационных технологий организовать сбор, анализ и 

обработку количественной и качественной информации, осуществлять 

диагностику, интегральную оценку и прогноз тенденций развития регионов с 

целью повышения эффективности стратегического планирования и 

регионального управления [3]. Результаты мониторинга являются 

основополагающими при разработке концепций, стратегий и индикативных 

планов регионального СЭР.  

Структура индикативного плана зависит от выбора индикаторов цели,  

которые являются ориентирами при разработке и реализации программных 

мероприятий в рамках программ СЭР. В рамках мониторинга СЭР проводится 

детальный системный анализ состояния и проблем социально-экономического 

развития, по результатам интегральной оценки формируется система 

индикаторов цели, которые отражают операционные цели стратегии развития 

на краткосрочном и среднесрочном  временном интервале. Обычно индикаторы 

распределяют по группам, отражающим наиболее общие тенденции развития 

АТЕ (например, развитие людских ресурсов, качество жизни, социально-

трудовая сфера, экономическое развитие, малый бизнес и т.д.). 

Важно отметить, что по сей день среди экономистов, бизнесменов и 

ученых нет единого мнения по составу индикаторов цели. Практически в 

каждой работе, посвященной разработке индикативных планов, предлагается 

свой набор индикаторов, которые, по мнению авторов, отражают основные 
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цели и задачи планирования. Тем не менее, благодаря такой группировке, 

появляется возможность определять интегральный индикатор по каждой 

группе, что позволяет проводить ранжирование АТЕ в системе региона. 

На рис. 1 представлена схема формирования индикативного плана 

административно-территориальной единицы (АТЕ).  

 

 

Рис. 1. Схема формирования индикативного плана АТЕ 

 

Ретроспективная база данных индикаторов состояния используется в 

процессе разработки краткосрочных и среднесрочных прогнозов развития, 

результатом которых является определение пороговых значений индикаторов 

цели для различных сценариев развития в соответствии со стратегическими 

приоритетами. Социально-экономическое развитие региона представляет собой 

сложный объект научного исследования, что порождает ряд проблем 

социально-экономического прогнозирования. В первую очередь следует 

акцентировать проблему ограниченности, доступности, оперативности и 

неудовлетворительного качества статистических показателей (как по 

количеству, так и во временном  измерении), которые могли бы стать базовыми 

для осуществления прогноза индикаторов цели для выбранного объекта СЭР.  
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Достаточно отметить, что, несмотря на очевидные достижения в области 

развития информационных технологий, официальная статистическая 

информация публикуется с запаздыванием в полгода. Отдельные 

статистические показатели, например, связанные с учетом в социальной сфере, 

могут быть поставлены под сомнение. Имеет место изменение методик расчета 

показателей, как это имело место при оценке малого бизнеса, что привело к 

появлению новых показателей и исчезновению существующих ранее.  

В результате необходимо дополнять официальную статистику данными, 

полученными в результате анкетирования населения, собственных научных 

исследований, экспертных оценок. Кроме того, существует коммерческая 

информация, характеризующая состояние и перспективы деятельности частных 

бизнес-структур, которая под предлогом коммерческой тайны оказывается 

вообще недоступной. Негативное влияние на полноту и достоверность  

информации оказывает теневая экономика. Следует также указать на 

неудовлетворительный уровень институционно-правового обеспечения 

прогнозирования. Нормативно-правовые документы носят общий характер, не 

дают ответы на ряд насущных вопросов, связанных с организацией, 

методологией, осуществлением социально-экономического прогнозирования и 

реализацией его результатов. 

Упомянутые проблемы, по сути, являются причиной отсутствия единой 

методики социально-экономического прогнозирования. В результате постоянно 

расширяется инструментарий прогнозирования, насчитывающий почти двести 

методов, что порождает усложнение математического и информационного 

обеспечения прогнозирования, требует привлечения 

высококвалифицированных специалистов, не позволяет использовать 

эффективные экономико-математические модели прогнозирования на уровне 

местных администраций.  

Таким образом, качество и результативность территориального 

индикативного планирования существенно зависит от результатов  мониторинга 

СЭР. Создание единой информационной системы регионального мониторинга  

позволит контролировать плановый процесс на всех его стадиях, использовать 

современные методы анализа, оценки и прогнозирования, в том числе технологии 

Форсайта, позволяющие предвидеть развитие общества на долгосрочный период.  
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ПОРІВНЯННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ТА КАТОЛИЦЬКОЇ РЕЛІГІЙНО-

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОКТРИНИ У МЕЖАХ ЇХ ВПЛИВУ НА 

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 

 

У межах цієї публікації спробуємо визначити напрями кореляції 

ціннісних орієнтацій особистості з сферою праці в контексті норм основних 

символічних систем. Під символічною системою ми будемо розуміти релігію, 

яка приймає безпосередню участь у формуванні системи ціннісних орієнтацій 

людини та людського досвіду. Релігійні символи повідомляють значення та 

допомагають у формуванні сприйняття (адже можна дивитися і не бачити, 

слухати і не почути) на відносно високому рівні спілкування, що виходить за 

межі конкретних контекстів досвіду та співвідносять людину з кінцевими 

умовами її існування [1, с. 48]. Прийняття системи релігійних символів впливає 

на людську діяльність, її установки і мотивації, тобто глибину, інтенсивність 

світовідчуття, переживань і напрямок, орієнтацію людських дій. 

У межах християнського світогляду слід звернути увагу на принципову 

відмінність православної доктрини від католицької та протестантської щодо 

оцінювання праці та ієрархії її різновидів. В контексті православного 

світогляду, трудова діяльність може бути корисною лише за умови, що вона 

сприяє вдосконаленню душі. Православ’я бачить свій етичний ідеал у 

чернецтві. Кожен мирянин повинен бути «ченцем у серці своєму». Як наслідок, 

всі «мирські» праці стають ніби другосортними в порівнянні з чернечим 

покликанням. Таким чином, якщо людина не є ченцем, то сам різновид 

трудової діяльності не має ніякого значення. Православ’я, особливо у межах 

Руської та Української православних церков, надає перевагу фізичній праці при 

її порівнянні з інтелектуальною. На думку, Т.Б. Коваль, це пов’язано 

насамперед з тим, що завжди віра ставилася вище розуму: «для споглядання, як 

і всіх внутрішніх духовних переживань, важливо серце, а не розум і освіта. 

Неграмотний подвижник віри може бути мудрішими іншого інтелектуала» [2]. 

Шанування простої фізичної праці було пов’язано з ідеалом так званого 

соціального опрощення, яке крім безпосереднього напряму трудової діяльності 

знаходило прояв у зовнішньому вигляді ченця. Вважалося, що через фізичну 

працю, як засіб виховання душі та стару і просту одежу (як демонстрація 

бідності, непривабливості, знедоленості, смиренності тощо, людина 

уподібнюється Христу у Його земному образі (страждання, приниження, 

пригнічення тощо). Виникає ситуація за якої людина, не дивлячись на 

можливість, а інколи і необхідність використання власного потенціалу у 

повному обсязі, була приречена використовувати лише його незначну частину. 

У межах православного світогляду, людина як правило лише після смерті може 

отримати винагороду або покарання за результатами земного життя. Тобто, 
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відмовляючи собі «сьогодні» (у земному житті) – отримуєш результат «завтра» 

(у позаземному житті). Такий підхід не є типовим у межах Ветхого Завіту, за 

яким винагорода (покарання) відбувається ще за земного життя. Хоча сама 

концепція «сьогодні праця – завтра результат» має кореляцію з принципами 

формування та використання трудового потенціалу людиною, яка на етапі 

формування власних можливостей, як правило, більше витрачає (часу, сил, 

грошей тощо), а на етапі використання – споживає відповідні результати. Отже, 

існує частка результату яка саме і забезпечується потенціалом. Внаслідок 

одночасної трудової діяльності людини (без повноцінного використання 

можливостей) та діяльності яка забезпечується безпосередньо самим 

потенціалом, можливо виникнення так званого мультиефекту, якій у свою чергу 

стає каталізатором розвитку. Наприклад, людина з унікальними знаннями 

(здібностями, талантом, даром тощо) у галузі інформаційних (біо-, нано- тощо) 

технологій, приймає рішення присвятити своє життя прибиранню сміття на 

посаді двірника (цілком почесна та вкрай необхідна робота). У цьому випадку, 

основна частина потенціалу людини буде перебувати поза межами 

повсякденного використання (питання можливості виноходів цією людиною у 

відповідній галузі ми поки залишимо поза увагою). Тут ми можемо 

спостерігати ефект від самої діяльності (є людина яка прибирає сміття – є 

ділянка без сміття та місце де цього сміття стало більше (звалище) ніж до того 

як почалася сама діяльність). Тобто є лише ефект від самої діяльності. Тепер 

розглянемо ту саму людину, на тій самій посаді але вже з використанням своїх 

можностей (знань, здібностей, таланту тощо). Результатом є та сама ділянка без 

сміття та місце де цього сміття стало більше (результат «простої» праці), але 

з’являється ідея яка за умови відповідної матеріалізації може або збільшити 

територіально ділянку без сміття або не утворювати ту ділянку де сміття стає 

більше (наприклад винахід відповідного механізму для прибирання або винахід 

нової технології для утилізації сміття). У цьому випадку ми маємо результат як 

власно від самої трудової діяльності (тієї, що без повноцінного використання 

потенціалу – ділянка без сміття) так і від діяльності пов’язаної з максимальним 

використанням можливостей людини (нові технології у прибиранні або 

утилізації сміття). Саме тут починає діяти мультиефект, зміст якого пов’язано з 

впровадженням нового напряму технологічного розвитку, який забезпечує вже 

нові знання та нові ідеї. Сукупність таких знань (ідей) є рушійною силою 

цивілізаційного розвитку суспільства. Повернемось до православної доктрини, 

яка розглядає труд як страждання та не передбачає, а ні винагороди, а ні 

визнання при житті. Результати праці людини будуть оцінені Богом: «і як 

призначено людям раз померти, потім же суд» (Євр. 9.27). У хвилину смерті 

Бог каже нам: «Дай звіт про твої справи...» (Лук. 16.2). Після суду настає 

справедлива плата за прожите нами життя. Але життя, це з одного боку, 

споглядання і молитва (виховання душі), а з іншого – «Бог створив людину 

істотою, яка відчуває потребу у праці, з метою дати їй можливість всюди 

застосовувати свої пізнавальні сили і через це не залишати її бездіяльною» [3, 

с. 226]. Але труд у цьому випадку розглядається скоріше як засіб запобігання 

бездіяльності, а не як засіб задоволення матеріальних потреб людини. Крім 
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того, слід згадати, що сам Бог у тілі Христа, апостоли та більшість праведників 

жили у бідності та стражданнях. Виявляється, що процес трудової діяльності 

позбавляється необхідності використання можливостей людини у повному 

обсязі, тобто значна частина потенціалу (у широкому розумінні цієї категорії) 

виключається з продуктивної праці. Відсутня сама потреба у використанні 

потенціалу у повному обсязі. Для того щоб людині унаслідувати Царство Боже 

достатньо дотримуватися певних правил (заповітів), серед яких труд, як 

суспільно корисна діяльність у сфері матеріального виробництва, не 

розглядається як обов’язкова умова. Тобто, використання людиною власного 

потенціалу у повному обсязі не є, а ні умовою для унаслідування життя вічного, 

а ні шляхом до нього.  

Діяльність католицизму і протестантизму має зовнішню спрямованість – 

це і екуменічні доктрини про об’єднання всіх релігій, і визнання можливості 

висловлювати християнську істину у всіх стилях мистецтва, і активна 

місіонерська політика. У православ’ї, вся активність віруючого спрямована 

всередину себе («Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою 

занапастить?» (Мт. 16.26) або «Царство Боже – всередині вас» (Лк. 17.21)). 

Інтровертність православ’я і екстравертність інших напрямів християнства 

задає відношення до праці, власності, до проблеми порятунку душі. 

Богослов’я католицизму швидше катафатично (принцип пізнання через 

аналогію буття), а православна теологія апофатична (Бог не може бути 

познаним). Саме в Західній Європі в умовах католицизму починає розвиватися 

так звана неопоганська культура або культура Ренесансу, де звучить горде 

людське «Я». Православ’я відкидає людську суб’єктивність: відсікання своєї 

волі, заборона монахам вимовляти слово «Я», відмова від потреб плоті через 

піст, стриманість, страждання. Духовна парадигма породжує відповідну 

матеріальну культуру [4]. У межах католицького світогляду акцентується увага 

на справах (добрих або лихих) людини, в той час як православ’я 

зосереджується не на результаті дій людини, а переважно на душевному стані, 

перебуваючи у якому, людина отримала результат відповідної діяльності. 

Тобто, концепція «кількості добрих справ» у католицизмі не розглядає 

внутрішні мотиви вчинків віруючого, хоча у релігійному світогляді, саме 

мотив, а також намір зробити добру справу таємно і для Бога, а не заради 

похвали людської, займає домінуючу позицію. 

Католицтво зосереджує увагу на людському як безпосередньо у самій 

людині так і у суспільстві в цілому. Це пов’язано з тим, що католицтво, перш за 

все, звертає увагу на життя Ісуса Христа як людини (його страждання, 

проповідницька діяльність, зцілення хворих тощо), в той час як православ’я 

зосереджується на факті воскресіння Сина Божого. Про подання Ісуса Христа 

як людини, хоча і з надзвичайними можливостями, опосередковано свідчить 

факт існування у межах католицької доктрини такого явища як стигматизація. 

Наявність крові у Сина Божого (під час розп’яття) засвідчує про його зв’язок з 

людством. Така єдність людини з Богом стає основою для формування у межах 

католицького світогляду принципово іншої позиції (при порівнянні з 

православ’ям) щодо відношення до праці. Наприклад, питання спасіння людини 
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в католицизмі пов’язують з видом її трудової діяльності, а саме з фактом 

перебуванням у певній групі (професійній, становій тощо). Слід звернути увагу, 

що саме у межах католицької моделі були розроблені складні ієрархічні 

системи мирських занять, в основу побудови яких покладена ідея своєрідного 

балансу космографічного простору. Центральною точкою такого простору є 

Бог, а найбільш віддаленою – диявол. Кожна людина, залежно від наближеності 

або віддаленості від Бога як центру світобудови, займає певну позицію (має 

своє місце). За логікою середньовічної католицької богословської думки кожна 

професія, положення в суспільстві, стан тощо, займають певне місце не тільки у 

соціальній ієрархії, а і у духовно-моральному (космографічному) просторі. 

Одним з наслідків такої класифікації професій і станів було те, що заняття 

розумовою працею вважалося почесним трудом який розглядається як доля для 

переважно забезпечених та шляхетних мирян. Цікаво, що за кожною групою 

класифікації (за професією, станом, положенням у суспільстві тощо) 

«закріплювався» тій чи інший перелік типових пороків та чеснот. У межах такої 

градації суспільства була сформована своєрідна типологія соціальних 

характерів, кожний з яких визначав тип відповідної поведінки. Людина 

перебуваючи у межах відповідної групи була змушена відповідати тим нормам 

які були закріплені за нею як типові. Крім того, наявність моральних вимог 

щодо поведінки людини у певній групі сприяло підвищенню відповідальності 

особи та підвищенню рівня її дисципліни, у тому числі і трудової. Зміна моделі 

поведінки людини не знаходила схвалення у суспільстві, що сприяло 

зміцненню норм та правил у межах окремої групи. Основною чеснотою 

католика стає вірність своєму стану та даною Богом професії. Спосіб життя 

людини, сумлінне виконання своєї роботи та своїх обов’язків, що визначаються 

причетністю до певного стану або професійної групи, стають основними 

індикаторами в оцінюванні ступеню наближення католика до центральної 

точки космографічного простору. На думку секретаря Конференції католицьких 

єпископів Росії, священика Католицької Церкви І. Ковалевського, труд для 

католика є формою молитви і в цьому сенсі, труд може бути подано як 

поклоніння Богові [5, с. 112]. Тут слід згадати відому формулу Т. Карлейля: 

«Трудитися – значить молитися». Саме ця теза, найкраще відображає різницю 

між поглядами православної та католицької доктринами щодо взаємозв’язку 

між трудом та молитвою. Людина, працює заради реалізації даної Богом 

відповідальності, за себе, родину, суспільство, в якому він живе, тобто трудова 

діяльність розглядається вже не лише як підготовка до майбутнього вічного 

життя, а і як джерело розвитку особистості. Цілком логічно, що за таких умов 

людина просто не має вибору щодо визначення обсягу застосування наявних 

можливостей. Лише повне використання потенціалу людиною може 

забезпечити їй досягнення більш менш значущого результату, який у свою 

чергу є критерієм для оцінювання життя людини Богом. Крім того, перебування 

людини у межах однієї професійної групи протягом всього життя обумовлює 

зростання майстерності та підвищенню продуктивності праці. Таким чином, 

католицька доктрина не лише не стримувала використання людиною наявного 

потенціалу, а і всяко заохочувала його розвиток.  
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Католицька Церква визначає труд з точки зору покликання людини. 

Наприклад, у компендіумі підкреслюється: «Труд не тільки виходить від 

особистості, але і спрямований на неї. Труд має подвійне вимір: об’єктивний і 

суб’єктивний. В об’єктивному сенсі праця – це сукупність дій, ресурсів, 

знарядь і технологій, якими людина користується, щоб щось виробляти. У 

суб’єктивному сенсі – це діяльність людини як істоти динамічної, здатної до 

здійснення різних дій, пов’язаних з трудовим процесом» [6, с. 72–73].  

Вище наведені особливості у межах католицької доктрини, з одного боку, 

сприяли становленню особистісної свідомості людини, її активності та її 

вдосконаленню, а з іншого боку, визначали напрями розвитку людини лише у 

межах окремої соціальної групи, що у кінцевому випадку стримувало розвиток 

як самої людини так і суспільства в цілому. Таким шляхом відбувалось 

становлення професійної етики, яка у свою чергу визначала відношення 

людини до продуктивної праці. Слід констатувати, що по відношенню до 

процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу 

особистості, православна релігійно-культурологічна доктрина, в контексті її 

порівняння з католицькою, виявилась недостатньо сильною. Цей факт, поряд з 

множиною інших, обумовлює необхідність регулювання розвитку трудового 

потенціалу на державному рівні. Тобто, роль державного управління у процесі 

розвитку трудових можливостей населення, полягає у створенні відповідних 

інституціональних умов, які сприяють саморозвитку системи трудового 

потенціалу. 
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МІГРАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДТВОРЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 

 

Демографічна криза та хвиля депопуляції, що охопила Україну,  

характеризується збереженням тенденції скорочення чисельності населення. За 

прогнозними даними відділу економічних і соціальних досліджень ООН, 

населення України до 2050 р. складатиме близько 26 млн. осіб. Прогноз 

науковців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України більш 

оптимістичний: населення України до 2050 р. становитиме 36,3 млн. осіб. 

Проте матиме місце істотне зменшення економічно активної частини 

населення, а значить, і зайнятості: чисельність населення у працездатному віці 

скоротиться у 2051 р. в порівнянні з 2008 р. на 10,8 млн. осіб [1; 2, с. 21]. За 

винятком м. Києва, такі процеси вже йдуть у великих містах України (табл. 1) 

[3-8]. 

Таблиця 1 

Чисельність економічно активного населення віком 15-70 років:  

2000-2012 роки* (тис. осіб) [3-8] 

Період м. Київ 
Харківська 

обл. 

Дніпропетровська 

обл. 

Донецька 

обл. 

Львівська 

обл. 

Одеська 

обл. 

2000 1333,3 1463,5 1735,8 2383,5 1249,5 1151,3 

2001 1342,3 1447,6 1731,8 2315,2 1234,1 1142,3 

2002 1365,9 1482,8 1713,6 2261,0 1192,4 1116,4 

2003 1403,0 1438,8 1711,1 2253,9 1192,4 1111,3 

2004 1416,4 1396,3 1659,1 2250,4 1174,5 1117,0 

2005 1412,6 1388,8 1665,7 2265,1 1167,0 1086,4 

2006 1425,7 1391,3 1667,4 2261,6 1166,9 1095,2 

2007 1450,3 1385,7 1664,9 2260,7 1167,7 1108,2 

2008 1465,7 1386,5 1664,1 2267,3 1182,2 1117,8 

2009 1477,5 1371,1 1666,5 2186,9 1185,5 1115,5 

2010 1473,7 1365,2 1659,6 2166,6 1190,0 1112,5 

2011 1483,5 1375,2 1643,6 2173,1 1192,8 1115,2 

2012 1480,8 1373,6 1637,0 2157,2 1189,0 1126,0 

* Економічна активність населення згідно МОП розраховується виключно по 

областях, окрім міст Києва та Севастополя 

 

Як зазначають учені,  дефіцит робочої сили призводить до скорочення 

ВВП, а зростання продуктивності праці, яке могло б компенсувати таке 

скорочення трудових ресурсів, навряд чи досяжне [9, с. 286]. За таких умов 

єдиним джерелом задоволення потреб економіки в робочій силі та підтримання 

необхідного рівня господарського освоєння території є трудова міграція. 

Причому основними учасниками змагань за залучення населення працездатного 

віку стають саме великі міста України.  
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Під міграцією робочої сили (трудовою міграцією) ми розуміємо 

тимчасове або постійне переміщення активного працездатного населення, 

пов’язане з перетином певних територіальних кордонів у пошуках кращих умов 

праці та гідного рівня життя для себе і своєї родини.   

Розрізняють такі види трудової міграції:  

- за географічною ознакою: зовнішня – між країнами та континентами; 

внутрішня – у межах однієї країни (міжобласна (внутрішньорегіональна), 

міжрегіональна). Міграційні потоки за напрямками руху слід поділяти на: село 

– місто, місто – село, місто – місто, село – село;  

- за ступенем контрольованості: організована (регульована), або легальна 

(здійснюється за участю держави або громадських організацій), і 

неорганізована (незареєстрована, стихійна), або нелегальна (реалізується 

силами та за кошти самих мігрантів);  

- за часовою ознакою: постійна, довгострокова, тимчасова, сезонна, 

вахтова, маятникова тощо;  

- за можливістю волевиявлення: добровільна і вимушена. Добровільна 

припускає свідоме прагнення мігруючого до зміни місця проживання й роботи 

(трудова, сімейна, соціальна). Вимушена обумовлена незалежними від мігранта 

обставинами (екологічними, воєнними, расовими);  

- міграції окремих груп – соціальних, статево-вікових, етнічних та інших. 

Загальні причини трудової міграції можна поділити на економічні та 

неекономічні. До причин неекономічного характеру відносять: політичні, 

правові, воєнні, етнічні, релігійні, національні, расові, сімейні, екологічні та ін. 

Утім,  домінуючим мотивом трудової міграції українців залишається 

економічний, пов’язаний із значною диференціацією рівня життя населення 

країн, регіонів,  міст [10, с. 159, 234; 11, с. 87; 12, с. 279].   

Таким чином, в умовах сучасних трансформаційних змін, що 

відбуваються в нашій країні, регулювання джерел відтворення зайнятості на 

наш погляд, потребує: по-перше, детального аналізу міграційних потоків 

населення; по-друге – визначення факторів територіальної мобільності робочої 

сили. 
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СЕКЦІЯ 4.  Гроші, фінанси і кредит 
 

Бас М.А. 
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МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я  

 

Сьогодні система фінансування охорони здоров’я виявилась 

неспроможною забезпечити гарантовані Конституцією права громадян. Тому в 

останнє десятиліття значна увага зосереджена потребі реформування всієї 

галузі. У 2011 році стартував пілотний проект реформування системи охорони у 

деяких областях України, що стало поштовхом до нового витка законодавчих 

ініціатив у запровадженні обов’язкового медичного страхування.  

Реформа передбачає створення бюджетно-страхової моделі організації 

охорони здоров’я, яка складатиметься з державного медичного забезпечення, 

обов’язкового соціального медичного страхування (ОСМС) та добровільного 

медичного страхування [1, с. 66]. За даними Міністерства охорони здоров’я 

страхова медицина повинна впроваджуватися в Україні на третьому етапі 

реформування вітчизняної системи охорони здоров’я [2]. 

У Програмі економічних реформ України в контексті підвищення 

стандартів життя були визначені основні етапи реформи медичного 

обслуговування (табл. 1 ) [3, с. 24-25]. 

Передбачено, що здійснення реформ у бюджетній моделі фінансування 

охорони здоров'я України лише дозволить підготувати умови для переходу до 

страхової моделі за рахунок досягнення фінансової стійкості медичних 

закладів, оптимізації їх мережі, збільшення самостійності керівників медичних 

закладів щодо управління фінансовими коштами, підвищення конкуренції у 

системі охорони здоров'я [3].  

За заявою міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової (квітень 2013 

року) для запуску обов'язкового медичного страхування потрібно повністю 

реформувати систему охорони здоров'я, однак для цього зараз недостатньо 

фінансових ресурсів, що призведе до відтермінування впровадження системи 

медичного страхування ще на 1-2 роки [4]. На нашу думку, такий підхід є вкрай 

неефективним. Система медичного страхування повинна впроваджуватися 

паралельно з реформою галузі, вдосконалюючись у процесі побудови нової 

системи охорони здоров’я.  

Перші кроки у цьому напрямку було зроблено вже давно. Починаючи з 

2002 року у Верховній раді було зареєстровано 15 законопроектів, які 

стосувалися обов’язкового медичного страхування, три з яких подано у період 

проведення реформи (табл. 2). Основний акцент усіх пропозицій щодо цієї 

реформи зосереджено в рамках впровадження державного чи державного 

соціального обов’язкового медичного страхування. 
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Таблиця 1 

Етапи реформи медичного обслуговування 
Перший етап 

(до кінця 2010 р.) 

Другий етап 

(до кінця 2012 р.) 

Третій етап 

(до кінця 2014 р.) 

– внесення змін до Закону України «Про 

засади законодавства про охорону 

здоров'я» та прийняття Закону України 

«Про лікувально-профілактичні заклади й 

медичне обслуговування населення», на 

цій основі 

- внесення змін до Бюджетного кодексу 

України, що забезпечують:  

□ об'єднання коштів на надання первинної 

медико-санітарної допомоги на рівні 

району або міста, на надання вторинної 

(спеціалізованої) і швидкої медичної 

допомоги на обласному рівні, для надання 

третинної (високоспеціалізованої 

високотехнологічної) допомоги – на 

обласному й державному рівнях;  

□ перерозподіл фінансування на користь 

первинної медичної допомоги й 

профілактичної медицини;  

□ перехід від бюджетного фінансування 

комунальних і державних лікувально-

профілактичних установ на кошторисній 

основі до контрактної форми;  

– перегляд умов ліцензування медичної 

практики, акредитації медичних закладів і 

атестації медичного персоналу. Створення 

незалежних центрів (агентств) оцінювання 

відповідності медичних установ 

ліцензійним і акредитаційним вимогам.  

– проведення з 2011 р. 

апробації 

пропонованих змін на 

2-ох пілотних регіонах;  

– розроблення 

комплексу 

законодавчих і 

нормативних 

документів для 

формування 

оптимальної 

територіальної мережі 

медичних закладів, 

створення госпітальних 

округів, оплати праці 

медичного персоналу, 

виходячи з обсягу та 

якості виконаної 

роботи;  

– розроблення й 

прийняття комплексної 

програми «Здорова 

нація» 

– переведення усіх 

медичних закладів на 

систему контрактних 

відносин між 

замовником і 

постачальником 

медичних послуг;  

– запровадження 

єдиної методики 

розрахунків вартості 

медичних послуг, що 

оплачуються 

державою;  

– підготовка до 

запровадження 

обов'язкового 

соціального 

медичного 

страхування.  

 

Таблиця 2 

Законопроекти щодо впровадження обов’язкового медичного страхування 

в Україні (2012-2013 рр.) 
№ 

п/п  
Назва законопроекту Дата 

№ 

документу 

Результат 

розгляду* 

13 Про загальнообов’язкове державне медичне 

страхування  

13.08.2012 11077 Знято з розгляду 

14 Про загальнообов'язкове державне соціальне 

медичне страхування 

21.03.2013 2597 Опрацьовується в 

комітеті 

15 Про загальнообов'язкове державне медичне 

страхування 

05.04.2013 2597-1 Опрацьовується в 

комітеті 

*Станом на 09.09.2013р. 

Такий набір результатів законотворчої діяльності підтверджує особливу 

увагу та гостроту проблеми розвитку ринку медичного страхування України. 

Результати аналізу вказаних проектів говорять про відсутність чіткого бачення 

системи охорони здоров’я України на засадах медичного страхування, деякі 
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аспекти взагалі не враховані законотворцями або мають фрагментарне 

висвітлення, чимало запропонованих норм є суперечливими як в порівнянні 

усіх законопроектів так і в рамках одного документу.  

Усі ці законопроекти залежно від їх концептуальної спрямованості можна 

розділити на дві групи: одні базуються на концепції соціального страхування і 

передбачають створення одного національного страхового фонду, інші - на 

концепції обов’язкового комерційного страхування та орієнтовані на створення 

конкурентного ринку обов’язкового медичного страхування за участю багатьох 

страхових компаній. Головна відмінність поданих законопроектів – це способи 

акумуляції коштів.  

Рішення Конституційного Суду, яке тлумачить статтю 49 Конституції 

України, закріплює право кожного на медичне страхування, тобто не 

обов'язкове, а добровільне медичне страхування громадян. Очевидно, що для 

негайного покращення ситуації у галузі необхідно активно вдосконалювати та 

популяризувати серед населення послуги добровільного медичного 

страхування. Стосовно державного медичного страхування, то його 

запровадження не суперечитиме конституційному припису безоплатності лише 

у тому разі, коли платниками обов'язкових страхових платежів (внесків) будуть 

організації, установи, підприємства, інші господарюючі суб'єкти, які 

займаються підприємницькою діяльністю, державні фонди тощо [5].  

У зазначеному Рішенні вказано, що у державних та комунальних закладах 

охорони здоров'я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її 

обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання 

такої допомоги, і така безоплатність не виключає можливості фінансування цієї 

галузі за рахунок розвитку позабюджетних механізмів залучення додаткових 

коштів, у тому числі і шляхом створення лікарняних кас (спілок, фондів), 

діяльність яких має бути врегульована законом [5]. Тобто згідно з 

Конституцією України у рамках державного обов’язкового страхування внески 

можуть сплачуватися роботодавцями, держфондами та ін., тільки не 

громадянами. 

Очевидно, що бачення ринку обов’язкового медичного страхування в 

Україні не є сформованим і ключова проблема полягає саме у визначенні 

співвідношення участі суб’єктів ринку у фінансуванні охорони здоров’я, щоб за 

рахунок цього були задоволені реальні потреби населення у медичних 

послугах. Тобто на сьогодні відсутня науково обґрунтована концепція 

впровадження страхових засад функціонування системи охорони здоров’я [6]. 

Отже, питання розвитку системи медичного страхування в Україні зараз 

стоїть особливо гостро. Розпочата реформа охорони здоров’я є головною 

рушійною силою та найоптимальнішою можливістю здійснити перетворення 

системи фінансування медичних послуг на страхових засадах. Невідкладні 

заходи щодо популяризації добровільного медичного страхування та планове 

поступове запровадження обов’язкового медичного страхування дозволить 

пришвидшити якісні зміни у галузі охорони здоров’я. 

 

137



 

Література 
1. Козьменко С.М. Аналіз законодавчих ініціатив щодо обов’язкового медичного 

страхування в Україні / С.М. Козьменко, І.О. Охріменко // Вісник Української 

академії банківської справи. – 2012. - №2(33). – С.62-68 

2. Устінов О.В. Страхова медицина буде впроваджуватися як третій етап реформи 

медичного обслуговування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.umj.com.ua/article/55770/straxova-medicina-bude-vprovadzhuvatisya-yak-

tretij-etap-reformi-medichnogo-obslugovuvannya (станом на 27.03.13) 

3. Програма економічних реформ на 2010-2014 рік «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf 

4. Кабмін відмовився від введення обов'язкової страхової медицини [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/POLITICS/kabmin-vidmovivsya-vid-vvedennya-

obov-yazkovoyi-strahovoyi-medicini-120036_.html (станом на 08.04 2013 р.) 

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 

народних депутатів України. [Електронний ресурс] : Рішення Конституційного Суду 

[прийнято 29.05.2002 № 10 – рп/2002]. – Режим доступу 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02. 

6. Нагайчук Н. Г. Формування системи добровільного медичного страхування в умовах 

ринкової економіки : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / НАН України; Державна 

установа Інститут економіки та прогнозування. — К., 2006. — 252арк. 

 

Білоног А. П. 

аспірант 

Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ 
 

РОЗВИТОК ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КРАЇНАХ З 

РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

У другій половині XX століття основну роль в національних системах 

пенсійного забезпечення розвинених країн, у тому числі й України, відігравали 

державні (солідарні) пенсійні системи, засновані на перерозподільному 

механізмі. У середньостроковому аспекті, що виключає коливання рівня 

зайнятості, основним фактором, що визначає стійкість перерозподільних 

пенсійних систем, є вікова структура населення, точніше, співвідношення 

чисельності населення, що знаходиться в працездатному віці, і чисельності 

населення, що знаходиться у віці старше працездатного. Сучасна 

загальносвітова демографічна тенденція старіння населення, що виявляється 

особливо виразно в розвинених країнах, призводить до зростання навантаження 

на населення працездатного віку в рамках перерозподільних пенсійних систем. 

Ця обставина стала причиною хвилі реформ пенсійних систем, що розпочалася 

в розвинених країнах у 1980-х роках. У той же час, дана проблема актуальна і 

для України, оскільки демографічні прогнози говорять про значне зростання 

частки літнього населення. Відповідно до прогнозу демографічного розвитку 

України, здійсненого фахівцями ООН, до 2050 року очікується зростання 

чисельності населення пенсійного віку на фоні скорочення загальної 

чисельності мешканців країни та чисельності населення працездатного віку. 
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Проблема відповідності пенсійної системи демографічній структурі 

населення широко обговорюється в дослідженнях як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених. Велику увагу проблемі реформування пенсійних систем 

приділяють міжнародні організації, зокрема, Світовий банк. Під його егідою 

був розроблений і регулярно оновлюється комплекс рекомендацій стосовно 

розвитку національних пенсійних систем, що включає узагальнену 

універсальну модель пенсійної системи. У рамках ОЕСР публікуються 

дослідження, присвячені проблемі впливу зміни демографічних особливостей 

населення на індивідуальне пенсійне забезпечення.  

Слід зазначити, що серед найважливіших принципів‚ прийнятих 

міжнародною спільнотою у галузі пенсійного страхування‚ можна віднести 

такі: загальний та обов’язковий характер пенсійного страхування‚ доступність у 

реалізації соціальних гарантій. Забезпечуються права людини на соціальний 

захист‚ що зафіксовано в різних міжнародних нормах‚ у тому числі в 

Конвенціях МОП   67‚ 118‚ 157; поєднання обов’язкового та добровільного 

видів пенсійного страхування‚ рівноправність та різноманітність його форм. 

Забезпечується необхідний рівень соціального захисту‚ можливість  працівника 

впливати на рівень власного захисту; державна гарантія стабільності пенсійної 

системи‚ рівня виплат із загальнообов’язкового пенсійного страхування. 

Гарантуються мінімальний рівень соціального захисту людей пенсійного віку‚ 

прийнятий у світовій спільноті (Конвенція МОП 102) [1]‚ а також демократичні 

засади в управлінні пенсійними фондами; обов’язковість фінансової участі 

застрахованих осіб і працедавців‚ а за потреби залучення державних субсидій; 

зацікавленість досить широкого кола осіб‚ які репрезентують обумовлені 

соціальні категорії населення (робітники‚ службовці‚ окремі професійні 

категорії громадян‚ усе населення окремих територій) або все населення 

країни‚ в тому чи іншому вигляді забезпечення на основі пенсійного 

страхування; рівність усіх застрахованих осіб з погляду зобов’язань з 

фінансування витрат та здобутих у результаті прав і гарантій; особливий 

порядок зберігання отриманих коштів‚ як правило‚ завдяки автономності від 

державного бюджету‚ а також контроль використання через представників 

страховиків і застрахованих. 

Аналіз зміни вікової структури населення світу демонструє зростання 

навантаження на населення працездатного віку з боку населення пенсійного 

віку. Це відбувається на основі об'єктивних демографічних процесів і є 

характерним для більшості країн і регіонів світу. Україна як частина 

європейського регіону має використовувати досвід європейських держав при 

формуванні політики розвитку національної системи пенсійного забезпечення у 

зв'язку із зростанням демографічного навантаження на населення 

працездатного віку з боку пенсіонерів.  

На основі дослідження досвіду зарубіжних країн в галузі реформування 

системи пенсійного забезпечення з метою адаптації до змін у віковій структурі 

населення цих країн, була виявлена загальна тенденція до переходу на 

накопичувальний механізм фінансування пенсій. При цьому, розвинені 

демократії здійснюють процес перетворення національних пенсійних систем 
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еволюційним і компромісним шляхом, що дає можливість політичним 

рішенням отримувати усвідомлену підтримку з боку суспільства. Також 

відомий ряд прикладів достатньо успішного одноразової переходу до повністю 

накопичувальної пенсійної системи, який дозволяє зняти питання про 

необхідність здійснення додаткових коригувань системи пенсійного 

забезпечення в майбутньому. 
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АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ, НАЗНАЧЕНИИ  

И РОЛИ ДЕНЕГ 

 

У античных авторов не было единого мнения относительно инициаторов 

“изобретения” денег как эффективного средства обмена. Одни их появление 

связывали с добровольными действиями торговых посредников, 

обеспечивавших всякого рода ввоз и вывоз (Платон) различных вещей и 

предметов, другие отводили приоритетную роль земледельцам (Ксенофонт 

Афинский).  

Отрешившись от дискуссии по этому вопросу, обратимся к диалогу из 

сочинения Платона “Государство”: 

– Как будут… передавать друг другу все то, что каждый производит…?  

– Очевидно,… будут продавать и покупать [1, c. 113]. 

V-IV вв. до н. э. Рыночные площади (агоры) функционировали 

практически во всех греческих городах – полисах. Надзор за состоянием 

рынков и проходивших на них обменных операциях осуществляли 

специальные надсмотрщики. Во времена птолемеев они регистрировали и 

протоколировали сделки. Их работа все более и более усложнялась в связи с 

увеличением количества благ, поступающих для обмена, и количества 

продавцов и покупателей.  

В условиях такого обмена всего тремя предметами требовалось 

установить три “обменных варианта”, при четырех предметах – уже шесть, при 

пяти – десять, при десяти – сорок пять, а при сотне – 4950! Можно было 

проходить не один день, чтобы найти настоящего партнера, готового 

обменяться тем, что сам имел, на то, в чем ощущал нужду. 

Традиционными средствами обмена были (бруски соли и чая, мех 

пушного зверя, скот, даже весовые “деньги”), возникшие естественным образом 

без вмешательства государственной власти. Объективно требовалось нечто 

иное. Его нашли в VII в. до н. э. в небольшом царстве Малой Азии – Лидии. 
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Великий историк Древней Греции Геродот отмечал, что “природными 

достопримечательностями, как другие страны, Лидия совсем не обладает, 

кроме, может быть, золотого песка, приносимого течением реки Тмола”. 

Однако без такой мелочи, как золотой песок, вряд ли удалось бы наладить 

чеканку золотой монеты [2, с. 53]. Еще одну достопримечательность царства не 

заметил, а может, не знал или сознательно упустил автор “Истории”. В Лидии, 

и только в Лидии, находилось месторождение черного сланца определенного 

вида – так называемого лидийского камня, или лидита. Его использовали для 

проверки содержания благородного металла в монете. Отбитый кусок сланца 

тщательно шлифовался, поверхность протиралась оливковым маслом. 

Испытуемой монетой наносилась линия рядом с контрольной, 

зафиксировавшей заранее содержание золота или серебра в эталоне. Сравнивая 

цвета линий, без особого труда можно было определить истинное содержание 

благородного металла в предмете. 

Первые монеты назывались гигадами по имени царя Лидии Гигаса.  

Аристотелю, возможно, не был известен лидийский феномен, но 

множество других, что позволило автору “Политики” сделать вывод 

принципиальной значимости: “… в силу необходимости обмена возникли 

деньги”. И далее: “Торговля, по-видимому, имеет дело главным образом с 

денежными знаками, служащими необходимым элементом и целью всякого 

обмена” [3, c. 48, 49]. 

С появлением денег, отмечал Платон, процесс обмена расчленяется. 

Можно “за деньги приобрести что-нибудь у тех, кому нужно сбыть свое, и 

опять-таки обменять это на деньги с теми, кому нужно что-то купить” [1, c. 

114]. На рынке, заключает Платон, обмениваются “монеты на вещи и вещи на 

монеты” [1, c. 597]. 

Покупали и продавали все – от съестного до рабов, от ювелирных 

украшений до гетер.  

Развитие денежных отношений далеко не всеми воспринималось как 

объективная данность. “… презрительные слова Кир бросил в лицо всем 

эллинам за то, что у них покупают и продают на рынках”. Автор объясняет 

такое негодование (а, может, недоумение) персидского царя следующим 

образом: “ведь у самих персов вовсе нет базарной торговли и даже не 

существует рынков” [2, c. 78]. 

Деньги, как все прочие вещи и предметы, имеют полезность (ценность) и 

меновую составляющую. Особое внимание раскрытию этих характеристик 

материальных благ уделил Ксенофонт Афинский. В его “Домострое” читаем 

диалог Сократа и Криботула, сына друга Сократа, о ценности лошади, овцы, 

земли, которые при умелом обращении и пользовании приносят пользу и 

потому являются ценными, а при неумелом обращении и пользовании – вред и 

убыток.  

От рассуждении о ценности отдельных вещей и предметов, в частности, 

флейты, партнеры переходят к обсуждению ценности денег, явно рассматривая 

их как один из возможных объектов обмена:  "Ценность есть то, от чего можно 

получать пользу" [4, c. 223]. 
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Отвечая, Сократ не уточняет эффекта пользы, поскольку для лиц разного 

рода занятий она разная: для земледельца – рост излишка, для купца – барыша. 

Для того, “кто станет пользоваться деньгами так, что купит себе гетеру и из-за 

нее повредит телу, повредит душе, повредит хозяйству, разве уж будут ему 

деньги полезны?  

– Никоим образом” [4, c. 222]. 

По мнению Ксенофонта, основной источник дохода – это труд, честный и 

добросовестный, только он может дать “все в достаточном количестве” [4, c. 

225]. Благородно, считал Ксенофонт, трудиться на земле-кормилеце, что не 

исключает, а предполагает трудовую деятельность ремесленников и рудокопов, 

добавляют Платон и Геродот. “В государственной казне афинян тогда было 

много денег, поступавших от доходов с Лаврийских рудников” – читаем в 

геродотовской “Истории” [2, c. 480]. Этот же автор констатирует еще один 

источник привлечения денежных средств – колонии на материке. Именно 

оттуда факесцы получали “ежегодно сумму в 200, а в лучшие годы – даже 300 

талантов” [2, c. 394]. 

Подчас значительные “подарки” преподносило море. Великий историк 

античной Греции приводит такой эпизод: “Во время… бури погибли по самому 

скромному счету не менее 400 кораблей. Несчетное число людей и огромные 

богатства. Одному магнету Аминоклу, сыну Кретина, владельцу земельного 

участка у мыса Сепиады, это кораблекрушение принесло большую выгоду. Он 

подобрал множество золотых и серебряных кубков, впоследствии 

выброшенных на берег; нашел также денежные ящики" [2, c. 498-499]. 

Ничего зазорного не видели античные авторы в использовании силы для 

заполучения необходимых денежных сумм. Так, “Фемистокл… послал… на 

острова вестников”, требуя деньги и, угрожая в случае отказа”, явиться “с 

эллинским флотом… Такими угрозами Фемистокл заставил и выплатить 

огромные суммы…” [2, c. 553]. 

Если описанные способы зарабатывания и заполучения денег карифеи 

античности признавали вполне естественными, то уже Аристотель, пожалуй, 

впервые заговорил о бесчестных. “Существует другой род искусства 

приобретения, который обыкновенно называют, и с полным правом, 

искусством наживать состояние”, – пишет Аристотель в “Политике” и 

продолжает: “… с этим искусством и связано представление, будто богатство и 

нажива не имеют никакого предела” [3, c. 47]. Здесь явная солидарность с 

Ксенофонтом: “Никто не имеет столько, чтобы не желать иметь… еще больше”. 

В отличие от предшественников и современников Аристотель и 

охарактеризовал “самые существенные исходные части, ... искусства наживать 

состояние в собственном смысле. Самым же значительным видом 

деятельности, имеющей своим предметом обмен, является торговля”. Ее 

объективные истоки и значение вытекают из потребности “ввоза недостающего 

и вывоза излишков”, что предопределило “потребность в монете” [3, c. 48]. 

Вторым видом деятельности, направленным на рост состояния является 

“отдача денег в рост”: "Этот род наживы оказывается по преимуществу 

противным природе” [3, c. 51]. 
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Третий вид искусства наживать состояние “имеет отношение к земле как 

таковой и  к тому, что произрастает из земли и, что не давая плодов в 

собственном смысле, тем не менее приносит пользу, как, например, … все виды 

горного дела…” [3, c. 52]. Вместе с тем Аристотель вынужден признать 

значение полезных ископаемых как исходного сырья для многих видов 

ремесел, да и чеканки монет. 

Под богатством, констатирует Аристотель, зачастую понимают именно 

изобилие денег. О таком богаче рассказал Геродот: “Ксеркса уже ожидал 

Пифий, сын Атиса”, который “решил сосчитать свое состояние”. После 

подсчета он установил, что у него “2000 талантов серебра, а золота 4000000 

дариевых статеров без 7000” [2, c. 443]. 

Уже в античную пору деньги не только средство обмена, но и 

необходимое условие успешных строительных проектов, военных компаний, а 

подчас покупки невест и даже подкупа, вплоть до оракулов. 

Появление и использование настоящих металлических денег высекло 

такое негативное явление как фальшивомонетничество. Такой факт 

засвидетельствован “отцом истории”. Поликрат подкупил лакедемонян 

самосскими деньгами, будто бы приказав выбить монету из позолоченного 

свинца, а те, получив эти деньги, отплыли домой [2, c. 207]. 

Если Платон и Аристотель имели возможность охарактеризовать 

основную посылку появления монеты как средства обмена, то древнеримский 

поэт Гораций – оценить последствия применения денег: 

“Деньги бывают царем иль рабом для того, кто скопил их. 

Им не тащить ведь канат, а тащиться за ним подобает”. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ VISA И MASTERCARD 

 

В современном мире безналичные деньги становятся всё более 

популярными. Они позволяют совершать покупки на расстоянии и значительно 

экономить время. На сегодняшний день и в Украине, и в мире, самыми 

популярными платёжными системами являются Visa и MasterCard. В любом 

банке вам предложат на выбор обе системы с разными уровнями престижности. 

Но чем отличается Visa от MasterCard, знают далеко не все. 

Термины и сокращения: 
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Банковская платежная карта (БПК) — пластиковая карта, выпущенная 

банком-эмитентом, подписавшим договор с той или иной международной 

платежной системой. Карта привязана к одному или нескольким расчётным 

счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через 

Интернет, а также снятия наличных.  

Международная платёжная система (МПС) — совокупность правил, 

процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости 

от одного субъекта экономики другому. Платёжные системы являются одной из 

ключевых частей современных монетарных систем. 

Visa и MasterCard – международные системы платежей и основные 

мировые конкуренты. Обе платежные системы пользуются популярностью во 

всем мире, у них высокий и качественный сервис, платежи проходят быстро и 

надежно.  

С чего началась история создания Visa. В 1958 году самый крупный на то 

время банк в Америке выпустил бело-сине-золотую карту BankAmericard. 

Однако такое название совсем не пользовалось популярностью в некоторых 

районах США и мира. Перед руководством стояла задача подобрать более 

лояльное по отношению ко всему миру название, подходящее под следующие 

критерии: запоминающееся, короткое, одинаково звучащее на всех языках 

мира, удобное для графической обработки и не имеющее других смысловых 

значений. В итоге было принято слово Visa – следующий важный этап в 

истории создании бренда. Первая торговая операция по карте Visa была 

проведена летом 1976 года.  

MasterCard начал свое становление в конце 1940-х, когда несколько 

американских банков стали давать своим клиентам персонально выпущенную 

бумагу, которая могла использоваться подобно наличным деньгам на местных 

складах. Как только организация заняла твердые позиции в своем регионе, 

пришло время расширяться глобально. В 1968 года началось  формирование 

огромной глобальной сети, существующей по сей день, в ассоциации с Банко 

Националь (Banco Nacional) в Мексике. Позже в том же году, они заключили 

союз в Европе с Еврокарт (Eurocard) [1, с.24-28]. Традиционно MasterCard 

воспринимают как европейскую МПС. 

По состоянию на 01.01.2013 года, в Украине доля карт Visa составляла 

54,86%, MasterCard — 33,25% [2]. 

Итак, в чём же главные отличия платёжной системы Visa от MasterCard? 

А они таковы: 

1. Для БПК Visa валютой конвертации является доллар США. Карты Visa 

желательно открывать к счетам в гривне или долларах США; 

2. Для БПК MasterCard валютой конвертации евро. Карты MasterCard 

желательно открывать к счетам гривне или евро. 

Конвертация из одной валюты в другую применяется банками в случаях, 

если валюта операции в гривне, долларах США или Евро отличается от валюты 

счета, или, если валюта транзакции, отличной от гривны, долларов США или 

Евро, не совпадает с валютой счета. В последнем случае, добавляется 

конвертация МПС. Детальный анализ конвертации приведён в табл. 1. 
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Таблица 1 

Таблица конвертации валют 

Валюта 

операции 

Валюта  

счета 

Украина Еврозона США Остальные страны 

Гривна (UAH) 

 

Евро 

(EUR) 

Доллар США 

(USD) 

Другие валюты 

(OTH) 

Гривна 
Конвертация 

отсутствует 

Конвертация 

из UAH в 

ЕUR 

Конвертация из 

UAH в USD 

К конвертации в 

UAH добавляется 

конвертация МПС: 

USD для Visa и 

ЕUR для 

MasterCard 

Доллар США 

Конвертация  

из USD в 

UAH 

Конвертация 

из USD в ЕUR 

Конвертация 

отсутствует 

К конвертации в 

USD добавляется 

конвертация МПС: 

USD для Visa и 

ЕUR для 

MasterCard 

Евро 

Конвертация 

из ЕUR в 

UAH 

Конвертация 

отсутствует 

Конвертация из 

ЕUR в USD 

К конвертации в 

ЕUR добавляется 

конвертация МПС: 

USD для Visa и 

ЕUR для 

MasterCard 

Примеры конвертации. 

Обращаем внимание, что все варианты условны, но наиболее вероятны.  

В действительности, они могут отличаться в зависимости от банка. 

Вариант 1: Гривневый счет. Оплата покупки через Интернет в Евро. 

Visa: UAH-USD-EUR 

MasterCard: UAH-EUR 

MasterCard выгоднее — одна конверсия. 

Вариант 2: Долларовый счет. Оплата счета в кафе в Нью-Йорке. 

Visa: USD 

MasterCard: USD-EUR-USD 

Ситуация наоборот, у Visa конверсии нет, а с MasterCard теряется часть 

денежных средств из-за двойной конверсии. 

Вариант 3: Гривневый счет. Оплата гостиницы в Лондоне. 

Visa: UAH -USD-GBR 

MasterCard: UAH-EUR-GBR. 

С MasterCard  и Visa двойная конверсия.  Конверсионные курсы Visa и 

MasterCard отличаются друг от друга, но не значительно. Курс Visa открыт, а 

курс MasterCard можно узнать только "по факту" [2]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно делать выводы:  

1. Большинство банков предлагают карты и Visa, и MasterCard; тарифы на 

обслуживание практически одинаковы. 
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2. Для оплаты покупки в Европе выгоднее использовать MasterCard, если же 

оплата осуществляется в американской валюте, то Visa. 

3. Для использования БПК в гривне на территории Украины, не имеет 

никакого значения, карта какой МПС открыта в банке. Ведь к БПК в 

национальной валюте и расчетам в национальной валюте конвертация не 

применяется. 

 

Литература 
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платіжних карток в Україні. Таблиця 1. Загальні дані про кількість клієнтів, платіжних 

карток та платіжних пристороїв.   
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аспірант 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ 

КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

 

Проблема фінансового забезпечення достатності капіталу страхових 

компаній набуває особливої актуальності у зв’язку з опрацюванням нової 

редакції Закону України «Про страхування» [1], до якої включено вимоги до 

капіталу страховиків відповідно до положень Директиви Solvency II [2].   

Для розроблення науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення управління джерелами фінансового забезпечення достатності 

капіталу страхових компаній необхідно проаналізувати склад та динаміку 

формування власних фінансових ресурсів страхового сектору України.  

Таблиця 1 

Джерела формування власного капіталу страхових компаній 
Елемент капіталу Внутрішні джерела Зовнішні джерела 

Статутний капітал Чистий прибуток компанії  
Внески учасників (акціонерів), статутний 

капітал інших товариств   

Додатковий 

капітал 

Кошти від дооцінки 

активів, накопичені курсові 

різниці 

Емісійний дохід, вклади учасників понад 

статутний капітал, вартість безкоштовно 

отриманих необоротних активів 

Резервний капітал Чистий прибуток компанії  - 

Нерозподілений 

прибуток  
Чистий прибуток компанії - 

 

У науковій літературі [3, 4] залежно від місця формування  виділяють 

зовнішні та внутрішні джерела приросту власного капіталу. Внутрішні фінансові 

ресурси утворюються у результаті господарської діяльності, а зовнішні 
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акумулюються з фінансового ринку. Систематизація передбачених 

законодавством України джерел формування капіталу страхових компаній 

представлена у табл. 1.     

Як видно із табл. 1 основним внутрішнім джерелом поповнення капіталу 

страховиків є чистий прибуток, а основними зовнішніми джерелами – внески 

акціонерів (учасників) товариства до статутного капіталу або понад його розмір. 

Аналіз показників функціонування національного страхового ринку за 

останні роки (табл. 2) показав, що у 2012 році темпи зростання власного 

капіталу страховиків, що здійснюють страхування інше, ніж страхування 

життя, випередили темпи зростання ВВП та темпи зростання обсягів страхової 

діяльності. Проте така динаміка зумовлена не суттєвим збільшенням інвестицій 

у власний капітал, а скороченням приросту ВВП та зменшенням обсягів 

надходження страхових премій.  

Таблиця 2 

Основні показники діяльності страхового ринку України* 

Показник 
Роки 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

ВВП, млн. грн. 1 082 569 1 316 600 1 408 889 

Темпи зростання ВВП, % 118,53 121,62 107,01 

Кількість зареєстрованих страховиків, 

що здійснюють страхування інше, ніж 

страхування життя 

389 378 352 

Валові страхові премії, тис. грн. 21 268 737,3 21 347 082,1 19 698 673,9 

Темпи зростання валових страхових 

премій, % 
113,2 100,37 92,28 

Власний капітал, тис. грн. 24 092 206,0 28 304 299,7 33 130 257,5 

Темпи зростання власного капіталу, % н/д 117,48 117,05 

Страхові резерви, тис. грн. 8 863 794,6 8 516 029,1 8 842 850,1 

Темпи зростання страхових резервів, % н/д 96,08 103,84 

*складено автором на основі даних Нацкомфінпослуг [5] 
 

Як показано у табл. 2, у 2012 році обсяг власного капіталу досягнув 33, 13 

млрд. грн., що становить 2,35 % від ВВП. Упродовж трьох звітних років 

основним власним джерелом фінансування страхового сектору України був 

статутний капітал (рис. 1).  

На рис. 1 простежується тенденція щодо зменшення питомої ваги 

статутного та резервного капіталу у структурі власного капіталу та, натомість, 

зростання частки нерозподіленого прибутку. 

Виявлення джерел збільшення власного капіталу страхових компаній в 

Україні було здійснено у два етапи: на першому етапі – оцінено зміни 

абсолютних значень власного капіталу та його складових за 2007-2012 рр.; на 

другому етапі – визначено вплив динаміки окремих елементів власного 

капіталу на зміну темпу приросту результуючого показника.  

У зв’язку з відсутністю консолідованих звітних даних щодо структури 

власного капіталу страхового сектору України за 2007-2009 рр. подальше 

дослідження було здійснено на основі публічної звітності 75 компаній, що 

здійснюють страхування інше, ніж страхування життя. 
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Рис. 1. Динаміка структури власного капіталу страхового ринку* 

*складено автором на основі даних Нацкомфінпослуг[5] 

 

 Питома вага валових страхових премій цих установ у загальному обсязі 

валових страхових премій страхового ринку у 2012 році складала більше 60%, а 

питома вага валових страхових виплат – більше 80 %. Тому ця вибірка є 

репрезентативною.  

 Вплив зміни абсолютних значень окремих елементів капіталу на 

результуючий показник оцінено за допомогою формули:  

                          





4

1i
i(t)

4

1i
1)i(t

XXY(t)-1)Y(t  або 



4

1i
i

XY                    (1) 

 де Y – абсолютний приріст власного капіталу за рік; 

 
i

X  – абсолютний приріст і-го елементи капіталу за рік.  

  

Результати розрахунку з використанням рівняння 1 наведено  у табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Динаміка впливу зміни абсолютних значень складових власного капіталу         

страхових компаній на приріст його сукупної величини  

Роки 

Власний 

капітал ( Y ), 

тис. грн.  

Статутний 

капітал ( 1X ), 

тис. грн. 

Додатковий 

капітал 2X , 

тис. грн.  

Резервний 

капітал ( 3X ), 

тис. грн.  

Нерозподілений 

прибуток ( 4X ), 

тис. грн. 

2008 1 091 903,70 922 705,50 578 280,00 196 075,00 -605 156,80 

2009 366 604,60 861 422,40 -1 850,40 31 160,50 -524 127,90 

2010 571 002,10 -200 267,70 858 609,50 218 759,20 -280 400,80 

2011 1 979 106,40 89 394,90 264 518,90 332 641,70 1 266 852,80 

2012 1 451 981,20 405 804,30 244 737,20 -39 294,30 840 734,00 

 

 Від’ємні значення показників за окремими елементами капіталу, 
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представлені у табл. 3, свідчать про їх негативний вплив на загальну величину 

власного капіталу. Так, у 2009-2010 рр. зменшення приросту результуючого 

показника було зумовлене зниженням обсягу нерозподіленого прибутку у 

зв’язку зі збільшення кількості страхових компаній з від’ємним фінансовим 

результатом діяльності за ці роки. У період з 2011 по 2012 р. власний капітал 

зростав за рахунок усіх складових, за винятком резервного капіталу у 2012 році.  

 Визначення відношення абсолютного відхилення кожного елемента 

власного капіталу до загального приросту результуючого показника було 

здійснено за наступною формулою:  

                                                          
Y

X
D i
i




                                                            (2) 

 Результати розрахунку за формулою 2 наведено у табл. 4.  

Таблиця 4 

Динаміка впливу відносних значень складових власного капіталу страхових 

компаній на приріст його сукупної величини 

Роки 
Статутний капітал 

( 1D ), % 

Додатковий 

капітал ( 2D ), % 

Резервний капітал 

( 3D ), % 

Нерозподілений 

прибуток ( 4D ), % 

2008 84,50 52,96 17,96 -55,42 

2009 234,97 -0,50 8,50 -142,97 

2010 -33,56 143,89 36,66 -46,99 

2011 4,58 13,54 17,03 64,85 

2012 27,95 16,86 -2,71 57,90 

  

На основі аналізу даних табл. 4 варто зауважити, що у 2008-2009 рр. 

динаміка власного капіталу обумовлена змінами у розмірах статутного капіталу 

та нерозподіленого прибутку. Із цього стає очевидним, що страховики з метою 

компенсації непокритих збитків за ці роки залучали додатковий капітал від 

акціонерів. У 2010 році нарощення капіталу компаній відбувалося за рахунок 

дооцінки активів, про що свідчить зростання обсягу додаткового капіталу, а в 

2011-2012 рр. –  за рахунок реінвестування прибутку.  

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що в 

умовах відновлення прибутковості страхового сектору України основним 

джерелом фінансового забезпечення достатності капіталу стає чистий прибуток. 

Такий спосіб формування капіталу є прийнятним, якщо компанія планує  

повільне нарощення фінансових ресурсів з урахуванням темпів зростання обсягів 

діяльності. У разі погіршення економічної ситуації або посилення наглядових 

вимог, перед окремими установами постане завдання у використанні 

альтернативних способів поповнення капіталу (емісія простих чи 

привілейованих акція, залучення субординованого боргу, збільшення капіталу у 

результаті реорганізації тощо).  
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СЕКЦІЯ 5.  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит 
 

Байдыбекова С.К. 

к.э.н., доцент 

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, 

г. Талдыкорган, Казахстан 

 

АВТОМАТИЗАЦИИ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ МСФО 

 

Автоматизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности  на 

предприятиях агропромышленного комплекса  требует учета особенностей этой 

отрасли народного хозяйства без рассмотрения, которых данный процесс 

окажется не эффективным. При разработке программно-прикладных продуктов 

предназначенных непосредственно для автоматизации бухгалтерского учета 

сельскохозяйственных производителей обязательным условием является 

принятие во внимание всех особенностей деятельности сельхозпроизводителей.  

Необходима разработка и внедрение современных компьютерных 

программ по автоматизации бухгалтерского учета с учетом особенностей 

функционирования сельскохозяйственного производства. Сельское хозяйство, 

являясь одной из основных отраслей материального производства, 

характеризуется рядом особенностей, которые определяются действием как 

естественных, так и социальных факторов [1, с. 87].  

Научная новизна исследования заключается в постановке, теоретическом 

обосновании и решении комплекса вопросов, связанных с особенностями 

ведения бухгалтерского учета  на основе использования компьютерных 

технологий на предприятиях  агропромышленного комплекса  Республики 

Казахстан.  

Теоретико-методической основой исследования являются современные 

подходы и разработки в автоматизированных системах в частности и 

управления предприятием в целом.  

Актуальность исследования  обусловлена  тем, что в современных 

рыночных условиях эффективная деятельность  сельхозформирований  

возможна лишь при условии автоматизации всего спектра деятельности 

предприятия. Автоматизация позволяет снизить издержки, повысить 

эффективность работы предприятий агропромышленного комплекса.  

В результате внедрения программ «1С: Бухгалтерия 8» 

сельскохозяйственные предприятия получат современную учетную систему, 

позволяющую автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет требуемых 

отраслей. 

Основные проблемы, возникающие в процессе автоматизации 

бухгалтерского учета на казахстанских  предприятиях  возникают уже на этапе 

определения задач автоматизации.  

Процесс внедрения бухгалтерских информационных систем на 

современных предприятиях осложняется также частой сменой нормативных 
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актов, устанавливающих правила учета, отчетности и налогообложения. Это 

одна из основных проблем использования автоматизированных систем 

бухгалтерского учета на казахстанских предприятиях. Для решения этой 

проблемы стоит останавливать свой выбор на информационных системах, 

обладающих большей гибкостью и способных отражать изменения внешних 

условий. 

Еще одна важная проблема — это недостаток квалифицированных 

кадров. Для успешной реализации автоматизации бухгалтерского учета 

необходима организация обучения для сотрудников, которые станут 

пользователями программы или же замена их на более квалифицированные 

кадры. Также возможна замена ключевых пользователей программы, которые в 

процессе последующей работы поделятся своими знаниями с остальным 

персоналом. 

Следующая проблема — это перенос данных в новую систему. Как 

правило, на момент внедрения автоматизированной системы на предприятии 

уже имеются данные отражающие хозяйственные операции за 

продолжительный период времени. Эти данные необходимо перенести в новую 

систему [2, с. 58].    

Стоит также отметить проблемы, проявляющиеся уже после введения 

информационной системы в эксплуатацию. В случае если автоматизация 

осуществлялась привлеченной организацией специализирующейся в этой 

сфере, то большой проблемой может стать обеспечение поддержки системы 

после ухода консультанта.  

Все эти проблемы могут стать причиной увеличения затрат на внедрение 

автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета, отсутствия 

экономического эффекта от ее внедрения, а также получения отрицательного 

эффекта. 

Именно поэтому для успешной реализации процесса автоматизации 

бухгалтерского учета важно продумать все эти проблемы на стадии подготовки 

проекта внедрения и по возможности разрешать их на первых стадиях 

внедрения системы [3, с. 120]. 

Одним из важнейших процессов современности является интеграция 

мировой экономики. Этот факт делает автоматизацию бухгалтерского учета 

требованием времени и залогом успешного перехода на Международные 

стандарты финансовой отчетности. 

Без этого невозможен переход на международный рынок и привлечение 

иностранных инвестиций. В случае если предприятие выходит на внешний 

рынок необходимо достижение соответствия организации бизнеса 

международным стандартам. Эту проблему легко решают автоматизированные 

системы, которые позволяют при одноразовом внесении первичных данных 

рассчитать в короткие сроки множество показателей и представить их в 

различных формах отчетности. 

Таким образом, перспективы внедрения автоматизированных 

информационных систем бухгалтерского учета неотъемлемо связаны с 

переходом на международные стандарты финансовой отчетности. В свою 
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очередь, внедрение этих стандартов является в настоящее время экономической 

необходимостью.   

В нашей республике сейчас особое внимание уделяется развитию 

сельскохозяйственных предприятий. Внедряются новые высокоэффективные 

технологии, акценты делаются на экспортно-ориентированную продукцию, 

изменяется сам стиль работы и мышления сотрудников на таких предприятиях.  

С полной ответственностью и уверенностью можно утверждать, что 

программа 1С - Бухгалтерия полностью универсальна. Более того, она 

подходит для различных видов деятельности, в том числе для автоматизации 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях, на производстве, 

в сфере оказания различных услуг и так далее. 

Программа 1С - Бухгалтерия позволяет осуществить решение различных 

задач, которые ежедневно нуждаются в решении бухгалтерами. Также 

разработчиками программного обеспечения 1С – Бухгалтерия предусмотрена 

возможность ее использования совместно с различными прикладными 

программами, что позволяет значительно повысить эффективность такой 

уникальной и довольно таки полезной программы, как 1С – Бухгалтерия. 

Программное решение «1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия» обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской 

службой сельскохозяйственного предприятия, если бухгалтерская служба  

полностью отвечает за учет на предприятии, включая, например, выписку 

первичных документов, учет продаж и т.д. [4, с. 69]. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют  

основные положения и закономерности, изложенные в трудах отечественных и 

зарубежных авторов, связанные с рассматриваемой проблемой.  

Разнообразие представленных на рынке программных продуктов, 

предназначенных для решения экономических задач, закономерно ставит 

вопрос об эффективном выборе программного обеспечения. Любые проекты в 

области информатизации должны рассматриваться, как стратегическое 

вложение средств, которым предстоит окупиться за счет совершенствования 

управленческих процессов, повышения  эффективности производства, 

сокращения издержек.  

По результатам  проведенного нами  исследования можно сказать, что  

программа 1С - Бухгалтерия является  самой популярной  и востребованной 

программой.  

Основными  достоинствами программы являются следующие: 

1. Невысокая стоимость, низкие требования к аппаратному обеспечению, 

пониженные требования к квалификации специалистов, быстрота и 

простота внедрения; 

2. При умеренных ценах имеют высокие функциональные возможности, 

хорошо работают в организациях с разветвленной структурой; 

3. Позволяют решать любые задачи управления, самый высокий уровень 

защиты [5, с. 75]. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ АУДИТОРСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Наряду с общеметодическими работами в последние годы стали 

издаваться монографии и методические разработки, касающиеся отдельных 

стадий и направлений аудиторской проверки. Однако специальных изданий по 

вопросам разработки и использования информационных технологий и 

персональных компьютеров при проведении аудита - относительно немного. 

Информационная среда включает множество информационных объектов 

и связей между ними, средства и технологии сбора, накопления, передачи, 

обработки, продуцирования и распространения информации, собственно 

знания, а также организационные и юридические структуры, поддерживающие 

информационные процессы. Общество, создавая информационную среду, 

функционирует в ней, изменяет, совершенствует ее. Современные научные 

исследования убеждают в том, что совершенствование информационной среды 

общества инициирует формирование прогрессивных тенденций развития 

производительных сил, процессы интеллектуализации деятельности членов 

общества во всех его сферах, включая и сферу образования, изменение 

структуры общественных взаимоотношений и взаимосвязей [1]. 

Использование информационных технологий и персональных 

компьютеров как инструмента для выполнения аудиторских процедур с целью 

обработки данных, содержащихся в информационных системах аудируемого 

субъекта, должно широко применяться в качестве метода аудита.  

На рынке аудиторских программ разработчики предлагают небольшой 

выбор законченных комплексных пакетов. С помощью компьютерной техники 

обрабатываются значительные объемы учетной информации независимо от 

следующих факторов: а) компьютер используется субъектом самостоятельно 

или по договору с третьей стороной; б) компьютер используется субъектом для 

обработки экономической информации во всех аспектах хозяйственной 
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деятельности и ее учета или только для автоматизации обработки информации 

по отдельным видам фактов хозяйственной жизни, отдельным участкам учета. 

При проведении аудита в системе компьютерной обработки данных 

сохраняются цель аудита и основные элементы его методологии. Наличие 

среды компьютерной обработки данных существенно влияет на процесс 

изучения аудитором системы учета субъекта и сопутствующих ему средств 

внутреннего контроля. 

Аудитору желательно иметь представление о техническом, программном, 

математическом и других видах обеспечения компьютерной техники, а также 

системах обработки экономической информации. В случае отсутствия у 

аудитора указанных знаний, следует использовать работу эксперта в области 

информационных технологий. Аудиторской организации целесообразно иметь 

библиотеку наиболее распространенных систем компьютерной обработки 

данных и прилагать усилия к изучению особенностей их практического 

применения. Аудитор должен изучить и оформить в виде рабочего документа 

все существенные вопросы организации обработки учетных данных в системе 

компьютерной обработки данных субъекта: обеспечение компьютерной 

обработки данных техническими средствами, программное обеспечение 

компьютерной обработки данных, технологическое обеспечение, другие виды 

обеспечения компьютерной обработки данных. В рабочем документе должно 

быть указано наличие лицензий на каждый из его элементов. Объем учетной 

информации предприятия, обрабатываемой компьютерами, оценивается на 

основании определения ее удельного веса в общей массе информации 

предприятия, подлежащей учету. Подобная оценка возможна лишь на основе 

критериев, выбранных (а возможно, и выработанных) самим аудитором. 

Точность такой оценки непосредственно зависит от степени условности 

выбранных параметров и «видимой» необходимости их применения [2]. 

В настоящее время аудиторам в основном приходится иметь дело с 

компьютеризованным бухгалтерским учетом. В некоторых случаях аудиторы 

должны использовать компьютер в качестве средства тестирования 

аудиторских процедур. Осуществление тестов при помощи имитационных 

данных обычно называют методом контрольных данных, а использование 

процесса обработки реальных данных для тестирования этих процедур - 

методом параллельного моделирования. 

Метод контрольных данных основан на том, что компьютер, 

запрограммированный на обработку операции по определенному алгоритму, 

выполняет ее без изменений каждый раз и, следовательно, ограниченный набор 

имитационных операций с ошибками и без них достаточен для определения 

соответствия процедур контроля их описанию в документации по 

компьютерной системе. Контрольные операции могут содержать абстрактные 

данные, вводимые по усмотрению аудитора. Предварительно следует 

подготовить таблицу с перечнем входных данных по всем операциям и 

предположительных значений выходных данных, определенных на основе 

документации по программным средствам. Данные по операциям затем 
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преобразуют в машиносчитаемую форму и вводят для обработки с 

использованием реально действующих программ [3]. 

При методе параллельного моделирования аудиторы готовят 

специальную программу, которая имитирует логику и процедуры контроля 

программы аудируемого субъекта. Результаты обработки реальных данных при 

помощи аудиторской программы сравнивают затем с результатами обработки 

этих данных в реальной прикладной системе. Применение метода 

параллельного моделирования вначале может потребовать довольно больших 

затрат, однако его эффективность значительно выше эффективности аудита без 

использования компьютерной техники, а также эффективнее метода 

контрольных данных. Реальная экономия видна при последующих проверках 

одного и того же индивидуального предпринимателя и организации [4]. 

Аудиторские тесты составляются для определения соответствия процедур 

аудита их описанию в документации. Контрольные операции могут содержать 

абстрактные данные, вводимые по усмотрению аудитора. Предварительно 

следует подготовить таблицу с перечнем входных данных по всем операциям и 

предположительных значений выходных данных, определенных на основе 

документации. 

На сегодняшний день прослеживаются устойчивые тенденции все 

большего использования достижений научно-технического прогресса в 

процессе регулирования качества в аудиторской деятельности. Вследствие 

этого с каждым днем возрастает потребность в профессиональном 

программном обеспечении для аудиторов.  

Окончательной целью применения компьютерных методов аудиторского 

тестирования системы контроля является формирование заключения о 

фактической работоспособности процедур аудита в компьютерной системе.  

Такое заключение позволяет руководителю аудиторской организации 

оценить риск неэффективности аудита и определить содержание,  

распределение  во времени и глубину процедур аудита для проверки сальдо по 

счетам. Оценка риска неэффективности аудита имеет решающее значение, 

особенно для компьютерных систем, поскольку она определяет возможность 

дальнейшего выполнения аудита с использованием файлов на магнитном 

носителе. 

Уровень подготовки аудитора должен быть достаточно высоким для 

достижения основных целей аудита, который он будет проводить вместе со 

специалистом в области компьютерного аудита. Для этого аудитору достаточно 

разработать форму и содержание аудиторского тестирования, определить 

необходимые данные, действия, которые должны быть выполнены для 

получения выходной информации [5]. 

Для проведения аудита подготовительную работу необходимо начинать с 

разработки аудиторских тестов, в которых определяются аудиторские 

процедуры и логическая последовательность их выполнения. Предлагаемые 

методы аудиторского тестирования могут быть применены, на наш взгляд, 

управленческим персоналом (внутренними аудиторами), а также внешними 

аудиторами при проведении аудита финансовой отчетности. Информационная 
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база такого тестирования включает любую информацию, циркулирующую 

внутри субъекта и полезную для принятия управленческих решений. 

Соответственно расширяются и возможности аудита. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

ее теоретико-методологические и концептуальные положения, обоснованные в 

данной статье, дополняют и расширяют методологические основы аудита и 

ориентированы на широкий круг специалистов по аудиту, а также 

пользователей аудиторских услуг.  

Действительно, попытка сразу и полностью автоматизировать даже 

малую аудиторскую организацию, не говоря уж о средней организации или 

крупной, является сложным и длительным занятием, требующим серьезных 

мероприятий организационного характера. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что такие направления, как: система управления организации и 

система автоматизации работы с документами широко представлены на 

казахстанском рынке, в то время, как аудиторская проверка - основная часть 

работы аудиторской организации – в полном объеме не охвачена 

разработчиками автоматизированных систем. 
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СУЩЕСТВЕННОСТЬ КАК БУХГАЛТЕРСКИЙ ПРИНЦИП ИЛИ 

ОБЩЕПРИНЯТЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

ОТЧЕТОВ 

 

В специализированной бухгалтерской литературе, как и в применяемых 

бухгалтерских стандартах и законодательстве в мире, восприняты и применимы 

разные дефиниции и общепринятые понимания о существенности. 

Различные точки зрения о происхождении, сущности и основной цели 

существенности определяют ее место в регуляторной политике бухгалтерии в 

отдельных странах и в международном аспекте. Национальное бухгалтерское  

законодательство и применяемые стандарты в глобальном плане, с одной 

стороны, и научные труды и разработки исследователей в области 

бухгалтерского учета, с другой стороны, тоже предопределяют различное 

рассмотрение и толкование существенности в качестве  принципа, концепции, 
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конвенции и даже в качестве значимой отчетной области, для которой 

разработан самостоятельный бухгалтерский стандарт. 

Настоящее исследование рассматривает бухгалтерские принципы как  

концептуальную основу стандартизации в бухгалтерии. Они представляют 

собой общепринятые допуски, разработанные и применяемые при помощи 

бухгалтерских нормативных актов или стандартов, с целью достижения 

конечных целей бухгалтерии.  

В этой связи существенность представляет собой фундаментальный 

бухгалтерский принцип, связанный с качественными характеристиками 

бухгалтерской информации и с ее представлением в финансовых отчетах 

предприятий. Данный бухгалтерский принцип происходит из англосаксонской 

модели бухгалтерии. Уже десятилетия существенность рассматривают как 

фундаментальный принцип, бухгалтерскую концепцию, которую бухгалтеры 

должны соблюдать при составлении и представлении финансовых отчетов. 

Принцип существенности полностью соответствует целям МСФО, которые не 

изучают и не отражают совокупность единичных фактов  хозяйственной жизни, 

а стремятся показать общую картину финансового состояния, позволяющую 

выявить ключевые показателе рентабельности, эффективности и 

платежеспособности предприятия. По своей природе данный подход не присущ 

бухгалтерии, а скорее статистике, так как наблюдаются и исследуются 

обобщающие характеристики, присущие всем единицам рассматриваемой 

совокупности. По этим причинам МСФО и используемые ими бухгалтерские 

принципы подходят и являются эффективными для мультинациональных 

корпораций и крупных групп предприятий, которые составляют 

консолидированные финансовые отчеты. Обобщенная финансовая информация, 

сформированная в соответствии с МСФО, представлена в консолидированных 

финансовых отчетах в достаточном объеме и отвечает требованиям внешних 

потребителей информации – акционеров, инвесторов, кредиторов и прочих 

непосредсвенно заинтересованных лиц. 

Под воздействием глобальных процессов в области финансовой 

отчетности - гармонизации, адаптации и конвергенции в бухгалтерии, 

англосаксонские бухгалтерские принципы, в т.ч. и существенность, были 

включены в бухгалтерское законодательство и тех стран, в которых 

функционирует система традиционной бухгалтерии. В  бухгалтерской 

отчетности этого типа, характерной для бывшего СССР и стран 

социалистического блока, существенность как понятие не использовалось. 

Основной причиной этого является тот факт, что информация не 

подразделяется на существенную и несущественную, так как система текущей 

бухгалтерской отчетности требует полного и всеобщего определения, 

регистрации и отражения осуществляемых на предприятии хозяйственных 

операций, на чем и основана отражаемая в бухгалтерских отчетах информация. 

В настоящее время «Концептуальные основы финансовой отчетности», 

разработанные Советом по Международным стандартам финансовой 

отчетности (СМСФО/IASB), рассматривают существенность как одну из 

фундаментальных характеристик финансовой информации. Согласно Основам, 
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информация существенна, если ее упущение или неточное представление 

может сказаться на решении, принимаемом пользователями финансовых 

отчетов в отношении конкретной отчетной единицы. Существенность 

представляет собой строго специфический аспект значимости для каждого 

отдельного предприятия, в зависимости от сущности и/или масштабов позиции, 

с которой представлена информация в финансовых отчетах. По этой причине 

СМСФО не определяет единого количественного порога существенности, а 

также не указывает на то, что может быть существенным в определенной 

ситуации. 

СМСФО, как и Совет по стандартам финансовой отчетности США 

(FASB) не определяют конкретного количественного критерия, согласно 

которому информация подразделялась на существенную и несущественную. 

Единственное требование состоит в том, если информация существенна, 

включить ее в финансовый отчет и четко идентифицировать ее. В 

бухгалтерской системе России тоже перешли на регламентирование 

существенности, основывающейся как на количественных, так и на 

качественных индикаторах, принятый в 2000 г. количественный порог 

существенности в размере 5% был отменен. Согласно российской 

бухгалтерской отчетности обобщенная бухгалтерская информация считается 

существенной, достоверной и полной, если она формирована с соблюдением 

правил, определенных бухгалтерскими нормативными актами. 

Существенность, как фундаментальный бухгалтерский принцип, 

применимый на этапе изготовления финансовых отчетов, основан на 

предположении, что принятие адекватных и правильных управленческих 

решений находится в непосредственной связи и зависимости от существующей 

финансовой информации. Из чего следует утверждение, что любая 

информация, которая может повлиять на принятие решений пользователями 

финансовых отчетов, должна быть опубликована и предоставлена 

заинтересованным лицам. В бухгалтерской практике известны два подхода при 

определении уровня существенности. Согласно первому подходу применяется 

так называемый «абсолютный порог существенности», при котором каждое 

предприятие определяет стоимостный порог, по отношению к которому любая 

сумма является существенной для отражения в учете. С другой стороны 

применяется и удельный подход, согласно которому предприятие 

воспринимает определенное процентное отношение, при котором числовый 

размер ошибки сопоставляется с базисным и определяется, существенен он или 

нет. При превышении установленных порогов считается, что информация 

существенна и должна найти отражение в финансовом отчете. Индивидуальное 

определение уровня существенности и принятие удельных размеров 

существенности требуют четкого применения принятой бухгалтерской 

политики, как и высоких професиональных качеств и оценок со стороны 

составителя финансового отчета. Бухгалтер должен разумно и внимательно  

оценить значимость каждой статьи отчетов и, если он решит, что отсутствие 

или существование определенной информации может оказать влияние на 
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принятие решений пользователями, то должен определить эту информацию как 

существенную и указать на нее в финансовом отчете. 

Из вышеизложенного следует логический вывод, что существенность 

данной позиции определяется как ее количественной стороной, т.е. и денежно-

стоимостным размером, так и ее характером, т.е. качественной стороной 

позиции. 

Это заключение можно подтвердить следующим примером: 
Пример 1. Предприятие „Альфа” приобрело письменный стол на сумму 140 долл. 

США. Полезный срок использования стола – 10 лет. В соответствии с принципом 

сопоставимости доходов и расходов, предприятие оценивает  письменный стол как  

необоротный актив и постепенно амортизирует его в течении 10-летнего 

амортизационного срока (если будет принят прямолинейный метод начисления 

амортизации, каждый год будут признаваться текущие расходы в размере 14 долл.США). 

Принцип существенности, со своей стороны позволяет предприятию потратить 140 

долл.США на приобретение стола и признать их текущими расходами на момент покупки. 

Таким образом, вся стоимость стола будет определена как расходы и будет включена  в 

отчет о доходах и расходах за соответствующий отчетный период. Таким образом, нет 

необходимости в амортизации стола в рамках 10-летнего срока полезного использования. 

Незамедлительное признание расходов в размере 140 долл.США не подведет инвесторов, 

кредиторов и прочих заинтересованных лиц, так как руководство и бухгалтеры 

воспринимают эту сделку как несущественную. 

Именно обстоятельство, что используется обобщенная, окрупненная 

числовая информация создает возможность и для возникновения ошибок или 

неточного представления информации по двум причинам – округление сумм, с 

одной стороны, и широкое применение профессиональных мнений и оценок со 

стороны составителей финансовых отчетов – с другой стороны. 

Существенность требует игнорирования остальных принципов и 

концепций, если эффект применения данного принципа незначителен. Данный 

принцип является исключением из правила о полном отражении информации. 

Очень большую роль имеет и значение субъективного человеческого фактора 

при применении этого принципа. Решение о существенности обычно зависит от 

здорового смысла и оценок бухгалтера. А они со своей стороны связаны с 

уровнем профессиональной подготовки, познаниями и умениями конкретного 

лица, отвечающего за бухгалтерию и финансовую отчетность предприятия. 

Очень важное требование к бухгалтерам - это однозначное и непротиворечивое 

применение принятых бухгалтерских принципов в целях обеспечения 

сравнимости и сопоставимости информации в финансовых отчетах. 

Применение одних и тех же критериев существенности информации 

сказывается благоприятно на пользователях финансовой информации и 

позволяет им принимать адекватные и правильные решения. Определение 

суммы, которая является существенной или значимой, как указано выше, 

зависит в большой степени от сообразительности и профессиональной оценки 

бухгалтеров. Следующий пример поддерживает это утверждение: 
Пример 2. Малая семейная фирма «Бета» приняла решение признавать и 

фиксировать доходы в размере 1700 долл.США при размере годовой прибыли в 15 000 

долл.США. Бухгалтерская оценка в данном случае предполагает, что ошибка существенная. 

Но, если фирма „Бета” будет является крупной мультинациональной компанием с 
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прибылью в размере 15 000 000 долл.США, то допушенная ошибка в доходах в размере 1700 

долл.США окажется довольно несущественной позицией и, следовательно, нет 

необходимости отражать ее в финансовом отчете предприятия. 

Проблемы субъективного характера, которые отражаются на качестве 

финансовых отчетов, возникают как результат решений руководства 

предприятия. В своем желании генерировать потенциальные прибыли и 

увеличивать инвестиции в предприятие, руководители в ряде случаев 

оказывают воздействие на бухгалтерскую деятельность. В поиске желаемого 

результата бухгалтеры обычно предлагают «немного иное» толкование и 

понимание существенности, принимая новые более низкие или более высокие 

пороги и критерии, чем с одной стороны не нарушают бухгалтерские принципы 

и нормы, а с другой стороны удовлетворяют нечистоплотные, эгоистические 

интересы руководства. Нарушение принципа существенности приводит к 

манипуляции и искажению бухгалтерской информации, что оказывает 

непосредственное влияние на «верное и честное представление» и на качество 

финансовых отчетов, конечным результатом чего является введение в 

заблуждение и обман реальных и потенциальных пользователей финансовой 

отчетности. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  

ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Господарська діяльність торговельного підприємства в умовах сьогодення 

безпосередньо пов'язана із збереженням його як єдиного цілого на основі 

підтримки сформованих відносин і зв'язків, обміну ресурсами та інформацією.  

Розглядаючи систему управління торговельного підприємства, необхідно 

відзначити зростаючу роль використання інформаційних технологій. В результаті 

збільшення обсягів товарообігу та укрупнення підприємств вони стають 

невід'ємним елементом в структурі управління. Перед кожним керівником 

торговельного підприємства стоїть завдання більш широкого впровадження 

автоматизованих систем управління, що дозволить не тільки прискорити торгово-

технологічні процеси всередині підприємства, але і більш оперативно вивчати 

кон'юнктуру ринку і миттєво реагувати на зміни в середовищі. 

На наше переконання обліково-інформаційне забезпечення управління 

торговельного підприємства в умовах використання інформаційних технологій 

складається з двох підсистем: база даних та база знань (рис. 1). 
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Рис. 1. Обліково-інформаційне забезпечення управління 
* розроблено автором 

 

База даних обліково-інформаційного забезпечення управління – це 

сукупність первинних облікових даних, зареєстрованих в первинних 

документах (паперових чи електронних).  

База знань обліково-інформаційного забезпечення управління – це 

первинна облікова інформація, оброблена за різними ознаками, у вигляді 

облікових регістрів, аналітичних таблиць та звітності.  

Це дає підставу стверджувати, що база даних торговельного підприємства 

є системою первинного обліку товароруху, а база знань – обліково-аналітична 

інформація отримана користувачами в результаті її обробки. 

Торговельне підприємство функціонує не ізольовано, його діяльність 

залежить від внутрішнього та зовнішнього середовища. До основних внутрішніх 

факторів підприємства, які вимагають контролю та управлінських рішень 

відносять: мету; організаційну структуру; торгово-технологічні процеси; методики 

документування фактів господарського життя з відповідним рівнем деталізації; 

нормування праці зі створення, обробки первинної облікової інформації про 

товарорух та швидкість інформаційного обміну між структурними підрозділами 

підприємства; процес виконання управлінських рішень. 

Основною вимогою для прийняття ефективного, об'єктивного рішення є 

наявність точної, достовірної, оперативної та якісної інформації. Тому, в 

дослідженні запропоновано методичний підхід до формування системи 

первинного обліку товарних операцій з урахуванням потреб управління з метою 

створення якісного обліково-інформаційного забезпечення управління 

товарними операціями підприємств торгівлі (рис. 2). 

Контроль інформаційної безпеки підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль інформаційної безпеки підприємства 

 

База даних 

 

Первинний облік 

 

 

Первинні облікові 

документи 

База знань 

 

Підсумковий облік 

 

 

Звітність  

В
н

у
тр

іш
н

ій
 к

о
н

тр
о
л
ь
 

Прийняття управлінських рішень 

162



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Формування системи первинного обліку товарних операцій з 

урахуванням потреб управління  

(база даних обліково-інформаційного забезпечення управління) 
* розроблено автором 
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скорочує час підготовки та реалізації управлінських рішень, забезпечує 

контроль формування інформаційного забезпечення, підвищує загальну якість 

виконання торгово-технологічних процесів, а отже, збільшує 

конкурентоспроможність торговельного підприємства і забезпечує умови для 

стабільного й ефективного розвитку. 

Однією з головних умов формування обліково-інформаційного 

забезпечення є обліковий персонал та його праця. Процес документування та 

первісної обробки вимагає наявності наступних елементів: наявність 

оптимального підготовлених співробітників; чіткість і раціональність розподілу 

між ними облікових функцій; гнучкість; оптимізація технології руху 

інформації; безперебійна діяльності. 

Проаналізувавши діяльність облікового персоналу та їх посадові 

інструкції, вважаємо що необхідно розробити за застосовувати норми часу на 

складання первинних документів. Їх використання дозволить визначити 

кількість облікового персоналу та сприятиме збільшенню швидкості руху 

інформації каналами зв’язку між структурними підрозділами, які залучені до 

торгово-технологічного процесу. 

Таким чином, запропонований методичний підхід до формування системи 

первинного обліку товарних операцій з урахуванням потреб управління 

дозволить створити якісне обліково-інформаційне забезпечення управління 

товарними операціями з мінімальними витратами та максимальною 

інформаційною ємністю. 
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ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

С бухгалтерской отчетности за 2011 год все организации в обязательном 

порядке создают резерв на величину сомнительной дебиторской задолженности 

в соответствии с новой редакцией пункта 70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [3]. 

По истечению срока исковой давности дебиторская задолженность 

подлежит списанию. Общий срок исковой давности установлен в три года [1]. 

Списанная дебиторская задолженность не считается аннулированной. Она 

должна отражаться на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» в  течение 5 лет с момента 

списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должника. 

Для проведения списания организации необходимо провести 

инвентаризацию долгов, составить справку, приказ на списание дебиторской 

задолженности и иметь в наличии первичные документы, которые 

подтверждают долг.  

Перед тем, как списывать задолженность дебитора как безнадежную, 

требуется оформить ее перевод в состав сомнительной, а затем – безнадежной. 

Для этого необходимо составить первичные документы – справку и приказ 

руководителя. Делать это нужно когда отчитываетесь по налогу на прибыль – 

ежеквартально или ежемесячно. Если списать долги позже – могут возникнуть 

споры с налоговой инспекцией. 

Сначала необходимо провести инвентаризацию дебиторской 

задолженности. Для нее существует специальные формы – акт №ИНВ-17 и 

справка к нему, которые утверждены постановлением Госкомстата от 

18.08.1998 г. № 88. 

Однако данные документы предназначены в первую очередь для 

бухгалтерского учета. Чтобы иметь возможность применить их для налогового 

учета, формы необходимо дополнить такими графами: 

- дата, когда задолженность подтверждена дебитором (для случая 

переноса срока исковой давности, ст.203 ГК); 
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- информация о невозможности погашения долга контрагента из-за 

ликвидации или по прочим причинам, которые подтверждены актом 

чиновников. 

Таким образом, по результатам инвентаризации определится величина 

сомнительных и безнадежных долгов. Затем, тем же днем, составляют справку 

и приказ руководителя на списание. 

Справка составляется на все безнадежные долги и содержит объяснение 

причин, по которым они списываются. 

 

Открытое акционерное общество «Миякимолзавод» 

СПРАВКА № 1 

4 марта 2013 г. 

На основании акта инвентаризации от 04.03.2013 № 1 в состав безнадежной 

следует перевести дебиторскую задолженность, указанную в табл. 1. 

Таблица 1  

Состав безнадежной дебиторской задолженности 

Покупатель 
Сумма 

задолженности 

Причина перевода 

в состав 

безнадежной 

Основание 

ООО 

«АгроСпектр» 

6 846 руб. 

53 коп. 

Невозможность 

исполнения 

обязательства 

Постановление 

судебного пристава-

исполнителя 

Каримова Ф.Ф. об 

окончании 

исполнительного 

производства и 

возвращении 

исполнительного 

листа от 21.02.2013 г. 

Итого 
6 846 руб. 

53 коп. 

  

 

Генеральный директор                                           Исхаков       Исхаков А.Я.       

Главный бухгалтер                                                 Арсланова   Арсланова С.М. 

 

После подготовки справки издается приказ на списание дебиторской 

задолженности. В нем уточняется, каким образом будет учтена задолженность 

при расчете налога на прибыль – за счет резерва или будет включена в состав 

внереализационных расходов. 

 

ПРИКАЗ № 12 

о списании безнадежной задолженности в налоговом учете 

с. Киргиз-Мияки                                                                       «4» марта 2013 г. 

В связи с невозможностью взыскания дебиторской задолженности с ООО 

«АгроСпектр», на основании п. 2 ст. 266 Налогового кодекса РФ, 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Списать в состав внереализационных расходов безнадежную дебиторскую 

задолженность, числящуюся за ООО «АгроСпектр» в размере 6 846 руб. 53 

коп. 

2. Главному бухгалтеру Арслановой С.М. отразить эту операцию в отчетности 

за 2013 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: 

1. Исполнительный лист серии АС № 003310535 от 29.12.2012 г. 

2. Постановление СПИ Каримова Ф.Ф. об окончании исполнительного 

производства и возвращении исполнительного листа от 21.02.2013 г. 

3. Акт инвентаризации задолженности от 04.03.2013 г. 

4. Справка № 1 от 04.03.2013 г. 

 

Генеральный директор                                  Исхаков     Исхаков А.Я. 

Ознакомлена: «4» марта 2013 г.   Арсланова    Арсланова С.М. 

 

Такие же формы документов можно использовать и для целей 

бухгалтерского учета. Есть вероятность, что информация по безнадежным 

долгам совпадет и в бухгалтерском, и в налоговом учете, тогда отдельные 

документы составлять не требуется. 

Документы, необходимые для списания дебиторской задолженности: 

1. Акт инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного 

периода. 

2. Бухгалтерская справка. 

3. Приказ руководителя о списании задолженности с указанием 

источника. 

4. Договор с контрагентом, в котором обозначен срок платежа. 

5. Первичные документы: накладные, акты. 

6. Платежные документы. 

7. В отдельных случаях – выписка из ЕГРЮЛ, акт пристава о 

невозможности взыскать долг и постановление о завершении исполнительного 

производства. 

Факты хозяйственной жизни по списанию дебиторской задолженности: 

Дебет 63 – Кредит 62 (76) – дебиторская задолженность списывается за счет 

резерва Дебет 007 – сумма списанной задолженности учтена за балансом [2, 

с.75]. 

Если суммы резерва оказалось недостаточно для покрытия убытков от 

безнадежной задолженности, то разница относится на прочие расходы. 

Задолженность, которая стала безнадежной может быть как покрыта, так 

и не покрыта резервом. Не покрытой она может быть, если вы не создаете 

резерв по сомнительным долгам в налоговом учете, или это задолженность, по 

которой резерв не создается или сумма задолженности, которая выходит за 

пределы лимита в 10% от выручки. 
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Когда сомнительная задолженность стала безнадежной и после 

проведенной инвентаризации на конец отчетного периода, необходимо 

уменьшить на ее сумму резерв. В этой части в расходы она больше не попадает. 

Ту часть задолженности, которая резервом не покрывается, включается в состав 

внереализационных расходов. Если резерв в налоговом учете не создается, то 

вся сумма задолженности, признанной безнадежной, включается по 

результатам инвентаризации в состав внереализационных расходов. На расходы 

можно списать не только сумму самого долга, но и пени и штраф по этой 

задолженности, который после подписания акта сверки вы учли в доходах. 
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Івасечко У.В. 

аспірантка кафедри обліку у виробничій сфері, 

Тернопільський національний економічний університет 

 

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБЛІКОВЕ 

ВІДОБРАЖЕННЯ 

 

Проблеми раціоналізації соціального навантаження на економіку є 

актуальними для України. Сьогодні стоїть завдання побудувати таку систему 

соціального захисту, яка могла б швидко і якісно підняти рівень життя 

соціально незахищених груп населення і в той же час не гальмувати розвиток 

економіки. Саме тому, ми спробуємо дослідити тенденції розвитку, 

нормативно-правового регулювання та облікового відображення соціального 

страхування в практиці сучасних підприємств. 

Як щодо самого поняття «соціальне страхування», то на думку В.Й. 

Плиса це - найважливіший елемент державної соціальної політики у сфері 

управління ризиками відтворення населення, що виконує функції соціального 

захисту, забезпечення фінансування соціальної допомоги, регулювання доходів 

та рівня життя різних груп населення, попередження та профілактики наслідків 

настання соціальних ризиків. 

Як щодо відображення даного виду страхування в обліку, то Планом 

Рахунків бухгалтерського обліку 1999 року для відображення розрахунків за 

страхування було призначено однойменний рахунок 65. І, у розрізі своїх 
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субрахунків, він виокремлював: соціальне страхування, страхування на випадок 

безробіття, індивідуальне страхування, страхування майна та пенсійне 

забезпечення. 

Особливість вище наведених видів страхування, окрім індивідуального, 

полягає у тому, що кожен з них відповідав окремому соціальному внеску (у 

встановленому законодавством розмірі) на загальнообов’язкове державне 

страхування до Фондів соціального страхування, а саме: Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності та Пенсійного Фонду України.  

Для їх регламентації було прийнято низку нормативно-правових та 

законодавчих актів. Основними з яких є: Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (2001 р.) [1]; 

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» (1999 р.) [2]; Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (2003 р.) [4]; Закон 

України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» (2000 р.) [3] та ін. Деякі з них залишаються чинними і на 

сьогоднішній день. 

Проте з набранням чинності у 2011 році Податкового Кодексу [9] та 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» [8], виникла необхідність у зміні видів 

страхових внесків. І рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» виділив 

наступні види страхових внесків: за розрахунками із загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, за соціальним страхуванням, за 

індивідуальним страхуванням, за страхуванням майна. Це призвело до 

кардинальних змін в системі державного пенсійного та соціального 

страхування України. 

Як щодо звітності, то до 01.01.2011 року вона складалася наростаючим 

підсумком з початку року і подавалася суб’єктами господарювання 

щоквартально до 20 числа місяця наступного за звітним до кожного з Фондів 

соціального страхування за місцем узяття на облік та за окремою формою. 

Сьогодні ж, при сплаті ЄСВ звітність подається щоквартально лише до 

Пенсійного фонду України. Відтак, змінився і бланк звіту, який 

використовувався до 01.01.2011 року. Звіт подається до Пенсійного фонду 

України щомісяця до двадцятого числа місяця наступного за звітним. 

Як бачимо, вітчизняне законодавство в умовах сучасної ринкової 

економіки є досить мінливим і можливо в деяких випадках недосконалим. А так 

як самі зміни відбуваються сьогодні то усвідомити прогалини у нормативних та 

законодавчих актах ми зможемо лише з часом, перевіривши їх на практиці. І 

звичайно, така мінливість потребує великої кількості висококваліфікованих 
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облікових кадрів та постійного удосконалення своїх знань і навичок 

бухгалтерами-практиками. 
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НОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У сучасних умовах господарювання одним з найважливіших критеріїв 

забезпечення довгострокової фінансової стійкості і ефективного 

функціонування організацій оптово-роздрібної торгівлі та виробничих 

підприємств являється детально організована система розрахунків з 

контрагентами. Від вибору форми розрахунків і її відповідності існуючим 

умовам господарювання, правильності і впорядкованості документообігу, 

чіткості притримання платіжної дисципліни і своєчасності виконання 

зобов’язань залежать як результат окремої угоди, так і фінансова стійкість 

організації в цілому.  

Дослідженню проблем внутрішнього контролю та споріднених з ним 

обліково-аналітичних функцій зокрема з досліджуваної теми присвячені роботи 

українських та російських науковців: Береза С.Л., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., 

Гуцаленко Л.В., Дедков Є.П., Джога Р.Т., Добровольська О.В., Завгородній 

В.П., Кузьмінський A.M., Максімова В.Ф., Нападовська Л.В., Онищук В.М., 

Усач Б.Ф., Шевчук В.О., Яструбський М.Я. та інших. 

Однак деякі аспекти висвітлені неповно, і саме ним буде приділена 

особлива увага в даному дослідженні. 
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Із різних джерел можна виділити загальні принципи контролю 

дебіторської заборгованості: 

- На першому етапі проведення внутрішнього аудиту дебіторської  

заборгованості необхідно перевірити облікову політику організації на 

предмет закріплення методів і прийомів, що визначають особливості 

ведення обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами в організації 

(терміни і періодичність проведення інвентаризації, чи створюється в 

організації резерв по сумнівних боргах, чи здійснює організація 

перекласифікацію довгострокової заборгованості в короткострокову, 

порядок оформлення рахунків-фактур і т.п.). [1, c.7]  

Крім того, на цьому етапі внутрішній аудитор має вивчати робочий план 

рахунків організації з метою з'ясування деталізацію розподілу аналітичного 

обліку в розрізі рахунків. За результатами перевірки внутрішньому аудиторові 

слід зробити висновок про повноту і достатність відомостей про постановку 

обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами, що містяться в обліковій 

політиці і робочому плані рахунків.  

- Наступним етапом аудиту дебіторської заборгованості має бути перевірка 

правильності класифікації на довгострокову і короткострокову. 

Економісти і аудитори досить часто забувають на даному етапі проводити 

ще аналіз природи виникнення заборгованості. Так, наприклад, до торгової 

дебіторської заборгованості включають заборгованість за лізинговими 

платежами, передоплати на поставку основних засобів, фактично надану 

фінансову допомогу. 

Також, на даному етапі абсолютно не аналізується непрямі 

зобов’язання/умови договорів, такі як знижки що ще не сплачені, зобов’язання 

за форвардними контрактами і т.д. 

В такому випадку виникають наступні проблеми: 

1. Не враховується графіки погашення такої заборгованості. В цьому 

випадку потрібна пере класифікація заборгованості на рахунки наданих 

кредитів, іншої заборгованості; 

2. У випадку довгострокової безпроцентної фінансової допомоги не 

враховується ефект дисконтування. Таку заборгованість необхідно 

дисконтувати на ринкову ставку відсотка по аналогічним кредитам на 

період до її погашення і визнавати кожен рік дохід від дооцінки такої 

заборгованості.  

Фінансування може бути неявним. Наприклад, якщо компанія продає 

велику кількість, наприклад, палива банку чи іншій фінансовій установі з 

умовою, що останній може в певний термін вимагати повернення коштів 

за товар, то за природою це є кредитуванням, де паливо виступає 

заставою, але це не дебіторська заборгованість; 

3. Знижки надані але ще несплачені можуть бути не враховані у 

відображеній дебіторській заборгованості. Якщо згідно умов договору 

компанія зобов’язалася видати знижку, вона має бути включена 

(вирахувана) із суми дебіторської заборгованості; 
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4. Фінансові інструменти можуть не враховуватись у складі заборгованості, 

особливо, якщо вони «вмонтовані», в договори поставки продукції. Один 

з таких інструментів – форвард, може передбачати, наприклад, поставку 

агрокультури зимою, але за цінами врожаю наступного року. Тобто таким 

чином с/г виробник замість того щоб продавати навесні наступного року 

продукцію по більшій ціні, може реалізувати її зараз, але за умови, що 

різницю в ціні йому компенсують. Таку приховану вигоду від 

вмонтованого інструменту треба оцінювати по ринковій ціні аналогічного 

форвардного контракту;  

5. Штрафи не відображаються окремо, або не враховуються взагалі; 

6. Податкові зобов’язання можуть бути відображені неправильно; 

7. Згортання дебіторської та кредиторської заборгованості по статтям а 

також не відокремлення пре доплат і торгової заборгованості може 

призвести до того, що зустрічні вимоги контрагентів не співпадають у 

часі і виникнуть розриви ліквідності. 

Даний етап необхідно проводити спочатку, а не в кінці чи посередині 

процесу аудиту заборгованості і він має першочергове значення тому, що 

подальший контроль залежить саме від даного етапу перевірки; 

- На третьому етапі має місце аналіз дебіторської заборгованості за термінами 

її виникнення і такими показниками як: обіговість дебіторської 

заборгованості; тривалість періоду погашення заборгованості. [2, c.279]  

Такий аналіз дуже важливий, але до нього додатково треба долучити аналіз 

структури дебіторів. Наприклад, якщо компанія має одного значного 

контрагента, частка якого в дебіторській заборгованості понад 20%, необхідний 

глибокий аналіз його платоспроможності, кредитної історії, пошуку 

альтернативних контрагентів. Необхідно оцінити ризик неповернення коштів 

від такого контрагента а також відповідні наслідки на фінансовий стан 

компанії. 

- На четвертому етапі аудиту дебіторської заборгованості згідно з програмою 

аудиту необхідно перевірити реальність, повноту і своєчасність 

віддзеркалення розрахунків з контрагентами в обліку. 

На даному етапі можна використовувати підписані акти звірки заборгованості с 

контрагентами, а також/або перевіряти реальність і правильність операцій через 

первинну документацію: акти прийому-передачі, накладні на відвантаження, 

що підтверджує суми, контрагента і дату виникнення грошової вимоги а також, 

банківські виписки, що підтверджують своєчасність і суми сплати 

заборгованості. Однак важливе місце тут також займає прийняття до уваги 

умов INCOTERMS, якщо такі мають місце в договорах поставки запасів, адже 

необхідно переконатися, що дебіторська заборгованість відбивається на момент 

переходу права власності на актив. Існують випадки, коли акти звірки 

заборгованості с контрагентами не виключають ризик пов’язаний з 

несвоєчасним відображенням заборгованості відповідно до дати переходу прав 

власності – коли обидва контрагенти ігнорують таку норму. 

По-друге, прострочення дебіторської заборгованості має рахуватися від дати 

закінчення кредитного періоду, який компанія встановлює для контрагентів. 
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Дуже часто цю норму ігнорують, і замість того, щоб читати умови договорів, 

внутрішній аудитор/бухгалтер списує чи створює резерв на таку заборгованість. 

Особливо це стосується, наприклад, передплат за монтажні та інші послуги, 

поставку основних засобів і т.д. Саме тому даний етап тісно пов’язаний із 

попереднім. 

- На п’ятому етапі внутрішній аудитор повинен перевірити чи проводиться 

списання заборгованості із її простроченням. Також необхідно 

переконатися, що у складі дебіторської заборгованості не враховані борги 

банкротів, виключених з державного реєстру. Якщо в обліковій політиці 

передбачено створення резерву по боргах, дебіторська заборгованість має 

бути показана за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. 

- У випадку якщо організація має активи і зобов'язання в іноземній валюті, то 

наступним етапом може бути перевірка своєчасності і порядку переоцінки 

дебіторської заборгованості. 

- Завершальним етапом внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості має 

бути перевірка операцій з пов’язаними особами так як така заборгованість 

може бути нетиповою за своєю природою.  

На рівні групи компаній, внутрішньогрупові баланси можуть бути 

виключені і не аналізуватися відділом контролю. 

Таким чином, дотримуючись рекомендацій по проведенню внутрішнього 

аудиту дебіторської заборгованості, організація може своєчасно отримувати 

необхідні дані для оцінки стану розрахунків з покупцями і своєчасно приймати 

необхідні дії з оптимізації заборгованості, що сприяє поліпшенню показників 

фінансового стану.  
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SWOT-АНАЛІЗ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

До складу основних факторів, які визначають стан і напрями розвитку 

сучасної системи обліку і управління підприємством, відносяться процеси 

глобалізації світової економіки, підвищення ролі ринків світового капіталу 

щодо фінансування бізнесу, радикальні зміни в зовнішньому середовищі, 

створення системи комп’ютерного бухгалтерського обліку, посилення 
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конкурентної боротьби та невизначеності у всіх сферах вітчизняної економіки, 

і, в першу чергу, промисловості. 

Першочерговим постає завдання використання різнопланової інформації 

з метою прийняття обґрунтованих рішень в умовах нестабільності зовнішнього 

середовища, ризиків і впливу зовнішніх обмежень. 

В умовах постійних змін в зовнішньому середовищі, необхідності 

своєчасного реагування на ці зміни важливе значення має система 

стратегічного менеджменту, інформаційним джерелом для якої є стратегічний 

управлінський облік. 

Вищезазначена система обліку має свої інструменти, серед яких доцільно 

виокремити: ABC (Aktivity Based Costing), LCC-аналіз (lifecycle costing), таргет-

костинг (target costing), ВSC (Balanced Scorecards), бенчмаркінг (benchmarking), 

EVA (Economic Value Added), кайзен-костинг (kaizen costing), JIT (Just-in-Time), 

стратегічне ціноутворення, SWOT-аналіз. 

Невизначені умови господарювання викликають у підприємства 

необхідність ретельно оцінити свої сильні і слабкі сторони, загрози і 

перспективи розвитку, що можливо здійснити за допомогою SWOT-аналізу. 

Сутність цього інструменту стратегічного управлінського обліку полягає 

в структуруванні наявної інформації щодо поточного стану справ в компанії, 

визначенні перспектив її розвитку та стратегії функціонування, розкритті 

реального стану справ, а також оцінюванні ефективності її роботи. 

SWOT-аналіз був розроблений американськими економістами і являє 

собою абревіатуру з початкових літер, яка містить: Strengths – сильні сторони, 

Weaknesses – слабкі сторони, Opportunities – сприятливі можливості, Threats – 

фактори загрози. За допомогою вищезазначеного інструменту підприємство 

здійснює власний розширений аналіз. Сильні і слабкі сторони – це внутрішні 

фактори, які притаманні самій компанії, а можливості і загрози виникають поза 

її межами. 

Процес виявлення як сильних, так і слабких сторін компанії, а також її 

можливостей і загроз відображають у вигляді матриці, де в комірках ліворуч 

відображають сильні сторони і можливості, а в комірках праворуч – слабкі 

сторони і загрози. 

При перетині комірчин формуються чотири площини: «СІМ» (сила і 

можливості); «СІЗ» (сила і загрози); «СЛВ» (слабкість і можливості); «СЛЗ» 

(слабкість і загрози). Як свідчить практика, з метою якісного використання 

SWOT-аналізу важливим є не тільки процес виявлення загроз і можливостей, 

але й прикладені зусилля щодо оцінки їх з точки зору того, наскільки для 

підприємства важливим є облік в стратегії поведінки кожної з виявлених загроз 

і можливостей [1]. 

Аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства передбачає 

здійснення критичної оцінки його внутрішнього середовища (виробничий, 

кадровий, організаційний складники), а також корпоративної культури. 

Підвищити рівень отриманих результатів SWOT-аналізу дозволять 

своєчасно визначені місія, мета, стратегічні напрями діяльності підприємства, 

його цінова політика, а також позиціювання в певному сегменті ринку [2].  
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У процесі проведення SWOT-аналізу необхідно дотримуватись наступних 

правил [3]: 

 SWOT-аналіз не повинні проводити власники бізнесу або представники 

керівного складу підприємства; 

 з метою проведення якісного SWOT-аналізу доцільно сконцентруватись 

на конкретних різновидах діяльності компанії або сегментах ринку; 

 необхідно виявити сильні і слабкі сторони, можливості і загрози, 

підконтрольні підприємству фактори, а також незалежні від нього; 

 аналіз сильних і слабких сторін підприємства необхідно здійснювати, 

спираючись на думку покупців, а можливостей і загроз, – враховуючи 

точку зору конкурентів; 

 SWOT-аналіз повинний проводитись із застосуванням об’єктивних фактів 

і результатів досліджень; 

 з метою отримання об’єктивних результатів SWOT-аналіз доцільно 

проводити раз на квартал. 

Проводити SWOT-аналіз на підприємстві можуть або сторонні 

спеціалізовані аутсорсингові компанії, або штатний маркетолог. 

Як свідчить практика [4], найбільш оптимальним варіантом є поєднання 

двох вищезазначених варіантів, що надає можливість отримати об’єктивний 

результат. Отримана інформація використовується в процесі здійснення 

діагностики і стратегічного планування. 

Безпосередньо сам SWOT-аналіз доцільно проводити в декілька етапів. 

На першому етапі [3] важливо виокремити найважливіші для 

підприємства параметри (сильні і слабкі сторони, його можливості і ризики). 

Вищезазначені параметри слід згрупувати в розрізі окремих різновидів у формі 

таблиці. 

Отримана інформація протягом першого етапу на наступному (другому) 

етапі заноситься в матрицю SWOT, яка може мати декілька варіантів, які 

відрізняються тільки способом формування. Як правило, використовують її 

базовий чи стандартний формат. 

На третьому етапі, в разі якщо йдеться про вирішення стратегічних 

завдань і накопичених проблем, то доцільно розподілити параметри відповідно 

їх пріоритетності, необхідності та концентрації зусиль і скласти матрицю 

«Можливості – сильні / слабкі сторони», «Загрози – сильні / слабкі сторони». 

Це дозволить сформувати основні стратегічні напрями з урахуванням їх 

важливостей, визначити, які дії необхідні для подальшого розвитку з метою 

підвищення ефективності виробництва, а також виявити коло проблем, які 

вимагають першочергового вирішення. 

SWOT-аналіз необхідно ширше застосовувати і на підприємствах 

молокопереробної галузі, що надасть змогу детально проаналізувати зовнішні і 

внутрішні фактори, а також співставити сильні і слабкі сторони їх діяльності, 

внаслідок чого з’являються відповідні можливості і загрози, які на кожному 

підприємстві є свої (індивідуальні). Проте є загальні фактори, які в будь-якому 

випадку впливають на діяльність підприємства і формують структуру або 
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сильних чи слабих сторін, чи, в свою чергу, містяться у складі можливостей або 

ризиків загроз.  

За результатами проведеного дослідження, слід зазначити, що до сильних 

сторін функціонування молокопереробних підприємств доцільно віднести: 

 постійний попит на молочну продукцію, яка є життєво необхідною для 

активного функціонування кожної людини; 

 значний досвід роботи в цьому сегменті ринку; 

 присутність іноземного капіталу в галузі; 

 впровадження новітніх технологій; 

 оновлення матеріально-технічної бази;  

 впровадження міжнародних стандартів якості ISO або HACCP та 

контроль за їх дотриманням. 

Слабкі сторони діяльності вітчизняних підприємств молочної галузі 

містять: 

 низькій рівень платоспроможності населення, як основних споживачів 

молочної продукції; 

 відсутність або нерозвиненість сировинної бази;  

 низька якість молочної сировини, що надходить на переробку; 

 вплив сезонності виробництва молока; 

 нерівномірність попиту на молоко і молочну продукцію протягом 

календарних сезонів; 

 недостатньо визначена стратегія розвитку; 

 внутрішні виробничі проблеми. 

До резервів (можливостей) діяльності підприємств галузі доцільно 

віднести: 

 розширення асортименту готової продукції; 

 підвищення якості виготовленої продукції; 

 державне регулюванні цін на соціально орієнтовану молокопродукцію; 

 можливість швидкого розвитку у відповідь на раптове підвищення 

попиту на ринку; 

 розробка (поява) нових технологій; 

 вертикальна інтеграція. 

Однак функціонування молокопереробних підприємств знаходиться під 

впливом певних загроз, зокрема: 

 вплив політичних факторів; 

 нестабільність економічної ситуації; 

 значний рівень конкуренції в галузі; 

 висока залежність від попиту та життєвого циклу розвитку бізнесу; 

 несприятлива зміна курсу торговельної політики урядів інших країн. 

Вищезазначений орієнтований перелік слабких і сильних сторін 

діяльності молокопереробних підприємств, їх ризиків і можливостей в процесі 

проведення SWOT-аналізу на конкретному підприємстві необхідно уточнювати 

з урахуванням особливостей діяльності відповідного суб’єкту господарювання, 
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його місця в цьому сегменті ринку, ступеня залучення і використання 

іноземного капіталу, а також рівня наявної матеріально-технічної бази і 

специфіки технологічного процесу, беручи до уваги, що те, що може бути 

можливістю (перевагою) для одного, для іншого – загрозою і навпаки. 
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ВЗАИМОЗАЧЕТ И БАРТЕР: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ОПЕРАЦИЙ 

 

В практике хозяйствующих субъектов всегда присутствовал такой 

механизм прекращения обязательств, как взаимозачет требований. Он является 

очень удобным и всегда обоснованным, поскольку компания может 

расплатиться по обязательствам своей продукцией. Данный механизм крайне 

эффективен, когда у компании нет наличных денег в обращении. 

Гражданским законодательством предусмотрено, что обязательства 

должны исполняться надлежаще согласно условиям обязательства и закону, а 

при отсутствии – в соответствии с обычаями делового оборота (ст. 309 ГК РФ).  

Понятие денежное обязательство раскрывает Федеральный закон от 26.10.02 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – это обязанность должника 

уплатить кредитору соответствующую денежную сумму по сделке или иному 

предусмотренному гражданским законодательством основанию. Согласно ст. 

408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением. Однако на 

практике часто возникают ситуации, когда исполнить обязательства 

надлежащим образом не представляется возможным, именно тогда применяют 

сделки бартера и взаимозачета. 

Многие из нас в своей жизни использовали бартер, даже не подозревая об 

этом. Например, если вы отдавали товарищу фломастеры,  а он в ответ отдавал 

карандаши – то вы совершали бартерную сделку. Данная операция происходит 

не по привычной схеме «Товар – Деньги  – Товар», а по бартерной схеме 

«Товар – Товар». Существуют бартерные цепочки, где товар меняется на товар 

для последующего обмена на другой товар. Такие сделки ранее были не 

распространены в связи со сложностью реализации, однако в концепции 

электронного бартера им уделяется значительное место. Необходимо отметить, 
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что основой для возникновения денег были именно бартерные сделки. Так, в 

старину люди использовали бартер – обмен  одного вида товара на другой, в 

котором они нуждались.  Аналогом товарообменной сделки  выступает договор 

мены. По такому договору каждая из сторон признается и продавцом товара 

(который она обязуется передать), и покупателем товара (который она 

обязуется принять в обмен).  Если из договора не вытекает иное, обмениваемые 

товары предполагаются равноценными. В противном случае сторона, которая 

передает более дешевый товар, должна оплатить контрагенту разницу в ценах. 

Разумеется, при условии, что иной порядок оплаты не предусмотрен 

соглашением. Что касается момента перехода права собственности, он 

определен статьей 570 Гражданского кодекса РФ. Так, право собственности 

переходит к сторонам договора одновременно после исполнения их 

обязательств по передаче товаров (если законом или договором не 

предусмотрено иное). Для отражения в учете товарообменных операций 

необходимо правильно определить: 

 момент признания дохода, получаемого в результате выполнения 

товарообменной операции;  

 сумму выручки от реализации товара по договору мены; 

 стоимость полученного по договору мены имущества; 

 порядок зачета взаимных задолженностей по операциям мены; 

 сумму и порядок погашения задолженности, возникающей по договору 

мены, при осуществлении неравноценного обмена; 

 порядок учета НДС при обмене имуществом. 

Момент признания выручки от продажи по договору мены определяется в 

соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации", согласно которому 

доход признается в момент перехода права собственности на обмениваемое 

имущество от продавца к покупателю. Для определения момента признания 

выручки необходимо знать содержание договора мены и фактический порядок 

осуществления операций по исполнению договора. Выручка от реализации 

товара по договору мены определяется в соответствии с пунктом 6.3 ПБУ 9/99 

"Доходы организации". 

Согласно бухгалтерскому стандарту, выручка от реализации товаров по 

договору мены отражается в учете исходя из стоимости вновь полученных 

товаров. При этом стоимость полученных товаров определяется по ценам, по 

которым организация обычно приобретает такие или аналогичные товары. Если 

договором предусмотрена доплата, то она также включается в выручку от 

реализации. Выручка от реализации имущества по договору мены в 

бухгалтерском учете отражается следующей проводкой: 

Д 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - К 90 субсчет 1 "Выручка" 

- отражена выручка от реализации имущества, определенная исходя из 

стоимости ценностей, полученных в обмен.     На практике нередко приходится 

сталкиваться с ситуацией, когда стоимость ценностей, полученных по договору 

мены, невозможно установить (например, если предприятие впервые 

приобретает данное имущество). В таких случаях случае ПБУ 9/99 допускает 
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определение выручки исходя из стоимости имущества, переданного по 

договору мены, по ценам его обычной реализации.      В соответствии с пунктом 

10 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов», фактическая себестоимость материально-производственных запасов, 

приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров 

(ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость 

товаров, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация продает 

аналогичные товары (ценности).   В том же порядке определяется и стоимость 

основных средств, полученных по договору мены. 

Если стороны бартерного договора исполняют свои обязательства 

одновременно, особых сложностей не возникает. Стороны начисляют НДС и 

соответственно принимают налог к вычету. Однако на практике такая ситуация 

встречается редко. Чаще всего в одну из компаний товары (работы, услуги) 

поступают раньше, чем в другую. По мнению чиновников, в этом случае первая 

организация получает предоплату. А значит, согласно положениям подпункта 2 

пункта 1 статьи 167 Налогового кодекса РФ, следует исчислить и уплатить 

НДС. Аргументируя свою позицию, чиновники ссылаются на нормы 

Гражданского кодекса РФ. В статье 862 этого кодекса сказано, что 

стороны сделки вправе избрать и установить в договоре любую из форм 

расчета. При этом покупатель обязан оплатить товар до или после его передачи 

продавцом (п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса РФ). Поэтому поступление 

товаров в счет предстоящих поставок является одной из форм оплаты, с 

которой надо уплатить НДС.  В то же время организация, передавшая товар 

раньше, заявить к вычету НДС с такого аванса не вправе. Ведь в данной 

ситуации у нее отсутствуют документы (платежное поручение), 

подтверждающие перечисление авансовых сумм. А передача товара не может 

быть приравнена к такой операции.  Значит, не выполняется одно из 

требований пункта 9 статьи 172 Налогового кодекса РФ для принятия вычета 

по НДС с выданных авансов – наличие документов, подтверждающих 

перечисление предоплаты.  Такая позиция была высказана Минфином России в 

письме от 06 марта 2009 г. № 03-07-15/39.  

Рассмотрим механизм работы взаимозачета. На практике путем 

взаимозачета чаще погашаются требования, которые возникли на основании 

разных договоров между одними и теми же лицами. Однако это не исключает 

возможности зачета взаимных требований, если предприятия являются 

участниками одного обязательства. Например, при ненадлежащем исполнении 

комиссионером своих обязанностей по договору комиссии комитент вправе 

предъявить к нему требования об уплате штрафных санкций и о возмещении 

убытков. Указанные требования могут быть предъявлены к зачету встречного 

однородного требования комиссионера об уплате комиссионного 

вознаграждения. 
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Чтобы зачет состоялся, необходимо соблюдение некоторых условий, 

выдвигаемых в отношении таких сделок гражданским законодательством, а 

именно: 

1. Требования сторон должны быть встречными. Встречность требований 

означает, что обязательства сторон взаимные, т.е. состав их сторон совпадает, и 

стороны одновременно участвуют в двух обязательствах. При этом лицо, 

являющееся в одном обязательстве должником, в другом является кредитором. 

Погашение задолженности происходит по схеме: "Ты должен мне, а я должен 

тебе". Если во взаимозачете участвуют несколько организаций, схема слегка 

видоизменяется: "Ты должен мне, я должен ему, а он должен тебе". 

Неизменным остается лишь основной принцип взаимозачетных операций: 

существует встречная или круговая взаимная задолженность, которая гасится 

круговым взаимозачетом. Стороны, проводящие зачет, не вправе погасить 

требование, которое предъявлено одному из участников зачетной операции 

извне, т.е. другой организацией, не участвующей в данной сделке по зачету 

требований. 

2. Требования должны быть действительными и не оспариваться 

сторонами. Это значит, что стороны зачета должны обладать теми 

требованиями, в отношении которых зачет производится. Например, если 

кредитор переуступил право требования долга третьему лицу, то произвести 

зачет с должником после этого он не вправе, т.к. больше не является 

кредитором должника. Бесспорность означает, что на момент заявления о 

зачете указанные требования никем из сторон не оспариваются. Если по 

одному из требований, предъявляемых к зачету, имеется спор, то зачет не 

производится. 

3. Встречные требования должны быть однородными по своему 

содержанию. Однородными признаются требования с одним предметом 

обязательства, возникающие из схожих правоотношений. Под предметом 

любого договора понимается вещь, работа или услуга, либо совершение 

определенных действий, которые в силу договора должник должен передать, 

выполнить, оказать или совершить в адрес кредитора. Другими словами, 

требования должны иметь один и тот же предмет, как правило, денежные 

средства. Пример однородности требований: стороны обязаны перечислить 

друг другу денежные средства за поставленные товары одной стороной и 

выполненные работы другой стороной. В этом случае у сторон имеются схожие 

обязательства по оплате поставленных товаров и выполненных работ. Предмет 

обязательств сторон также одинаков - это денежные средства. Пример 

неоднородности требований: одна сторона имеет задолженность по оплате 

приобретенных по договору купли-продажи товаров. Вторая сторона по 

договору подряда должна выполнить работы для первой. Такие обязательства 

будут встречными, но не однородными, поскольку по одному договору 

возникли денежные требования, а по другому - обязательства по выполнению 

работ. Следовательно, погасить взаимные требования зачетом в данном случае 

нельзя. 
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4. Стороны вправе произвести взаимный зачет лишь тех обязательств, 

срок выполнения которых уже наступил. Зачесть можно лишь обязательство, 

которое не было выполнено в срок и превратилось в задолженность. В 

соответствии с законодательством если обязательство предусматривает или 

позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение 

которого оно должно быть исполнено, то обязательство подлежит исполнению 

в этот день или в любой момент в пределах данного периода. 
1
 Таким образом, 

можно предъявить к зачету встречное требование только после наступления 

срока исполнения обязательства, но не ранее. Срок исполнения обязательств, 

как правило, указан в договоре. Погашены могут быть требования: 

 срок исполнения которых наступил; 

 срок исполнения которых не был указан (в этом случае обязательство 

исполняется в разумный срок согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ); 

 срок исполнения которых определен моментом востребования. 

 
 

 

                                                 
1 п. 1 ст. 314 ГК РФ 
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СЕКЦІЯ 6.  Оподаткування та бюджетна система 

 

Ружанська Т. В. 

Університет банківської справи НБУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ  КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ В 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 

 

З метою забезпечення діяльності банку на валютному ринку необхідним є 

формування цілісної системи контролю валютних операцій. Незважаючи на 

важливість даної проблеми, наукових розробок, присвячених даному напрямку 

діяльності банку, недостатньо. Водночас, достатньо вагоме наукове підґрунтя 

сформоване для здійснення контролю в банках, яке може бути використане для 

удосконалення методичного забезпечення контролю валютних операцій. 

Враховуючи розробки науковців, майже не розкриті питання, пов’язані з 

формуванням комплексної системи контролю валютних операцій банку. 

Переважна більшість наукових праць даного напрямку присвячені дослідженню 

валютного контролю в банках в контексті виконаннями ними функцій агентів 

валютного контролю держави. 

В той же час єдиного підходу як до визначення цілей та завдань контролю 

в банку в цілому, так і контролю валютних операцій банку, зокрема, не 

сформовано. У [1] визначено, що внутрішній контроль покликаний: «охранять 

активы; проверять точность и надежность отчетных данных; способствовать 

развитию эффективности операций; поощрять соблюдение рекомендованной 

управленческой политики». 

У Положенні про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках 

України від 20.03.1998 № 114 визначено, що внутрішній контроль в банку 

повинен забезпечити «…достовірність та повноту інформації, яка передається 

керівництву банку, дотримання внутрішніх та зовнішніх нормативних актів при 

здійсненні операцій банку, збереження активів банку і його клієнтів, 

оптимальне використання ресурсів банку, управління ризиками, забезпечення 

чіткого виконання розпоряджень органів управління банку в досягненні мети, 

яка поставлена в стратегічних та інших планах банку» [2]. У науковій 

літературі зазначається, що внутрішній контроль в банку призначений для 

підвищення рівня його керованості та ефективності управління ризиками. 

Розповсюдженою є точка зору, що цілі внутрішнього контролю доцільно 

поділяти на забезпечення ефективності корпоративного управління та 

забезпечення ефективності операційних процесів. 

Враховуючи зазначене, цілі контролю валютних операцій банку 

пропонуємо поділяти на: 

 стратегічні цілі (strategic). Ця група цілей пов’язана зі стратегічними 

цілями діяльності банку на валютному ринку та передбачає забезпечення його 

ефективної діяльності на валютному ринку шляхом своєчасної адаптації до змін 

у внутрішньому та зовнішньому середовищах при здійсненні валютних 

операцій; 
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 операційні цілі (operations). Ця група цілей пов’язана з забезпеченням 

операційної ефективності діяльності банку і передбачає забезпечення 

ефективності валютних операцій шляхом скорочення неумисних або 

невиправданих втрат унаслідок некомпетентних, помилкових; 

 інформаційні цілі (reporting). Ця група цілей пов’язана з інформаційним 

забезпеченням менеджерів банку адекватною, всебічною, повною, надійною, 

доступною, своєчасною інформацією для прийняття управлінських рішень 

щодо здійснення валютних операцій.; 

 цілі в сфері дотримання законодавства (compliance). Ця група цілей 

пов’язана з забезпеченням повного дотримання вимог законодавчих та 

нормативних актів України та внутрішніх документів та стандартів, що 

регулюють здійснення валютних операцій банку. 

Досягнення зазначених вище цілей контролю валютних операцій банку 

передбачає реалізацію наступних завдань:  

 у сфері стратегічних цілей: відповідність діяльності банку затвердженій 

стратегії та політиці здійснення валютних операцій; 

 у сфері операційних цілей: раціональне та економне використання 

ресурсів банку, необхідних для здійснення валютних операцій, при дотриманні 

рівня ризику на прийнятному для банку рівні; дотримання працівниками банку 

операційних процедур, операційних карт при здійсненні валютних операцій; 

 у сфері інформаційних цілей: необхідний рівень повноти та точності 

первинних документів та якості первинної інформації при здійсненні валютних 

операцій для прийняття ефективних управлінських рішень; відсутність помилок 

при реєстрації та обробці валютних операцій банку; достовірність, своєчасність 

складання та подання звітності; 

 у сфері цілей дотримання законодавства: дотримання працівниками 

банку банківського, валютного, митного та іншого законодавства та внутрішніх 

документів та стандартів. 

Для формування ефективної системи контролю валютних операцій банку 

необхідною є деталізація сфери контролю, яку ми пропонуємо здійснювати в 

розрізі цілей, охарактеризованих вище. Відповідно до цього нами пропонується 

виділяти сферу стратегічного, операційного, інформаційного та комплаенс-

контролю валютних операцій банку (табл. 1). 

Беззаперечним є твердження науковців, що при формуванні системи 

контролю в банку повинен виконуватись ряд принципів, але визначення їх 

складу є неоднозначним. Проведемо аналіз наявних підходів та на основі їх 

узагальнення сформуємо свій підхід.  

На сьогодні виділяються наступні принципи, на яких будується система 

контролю в банках: розподілу обов’язків; безперервності, предметності та 

конкретності; об’єктивності; загального охоплення та багатоплановості; 

інформаційної достатності для прийняття рішень та обмеження доступу до 

інформації, що не стосується здійснення конкретної операції та/або перевищує 

ліміт функціональної необхідності в межах посадових обов’язків; 

використання різних видів контролю залежно від функціональної 
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приналежності об’єктів контролю, поточної необхідності й комплексності 

поставлених задач [3]. 

Таблиця 1 

Характеристика окремих сфер контролю валютних операцій банку 
Сфера 

контролю 

Напрямки контролю 

Зовнішні Внутрішні 

Стратегічний 

Контроль стандартів 

здійснення валютних 

операцій банку, 

обліку та звітності за 

ними, кількісних 

обмежень, 

встановлених 

законодавчими 

актами та 

нормативними 

документами НБУ, 

обов’язкових до 

виконання 

Контроль стратегії та політики діяльності банку по 

здійсненню валютних операцій та встановлених  

цільових показників 

Операційний 

Контроль фінансових планів та бюджетів 

Контроль ключових показників ефективності 

валютних операцій банку 

Контроль дотримання вимог до здійснення 

валютних операцій банку (час, ефективність, 

вартість, якість) 

Інформаційний 

Контроль формування звітності за валютними 

операціям банку 

Контроль інформаційно-аналітичних потоків 

Комплаенс 

Контроль банківського законодавства 

Протидія відмивання грошових коштів і валютний 

контроль 

Контроль митного законодавства 

Контроль податкового законодавства 

Контроль законодавства про захист прав споживачів 

Контроль внутрішніх документів 

Джерело: складено автором 

 

Пропонується принципи формування системи контролю валютних 

операцій банку структурувати наступним чином. 

До групи загальних принципів вважаємо за доцільне включати ті з них, 

що визначають основні засади формування системи контролю валютних 

операцій банку:  

 принципи процесності (безперервність, інформованість, 

регламентованість; 

 принципи системності: цілісність, ієрархічність будови, структуризація, 

інтегрованість; 

 принципи адаптивності: гнучкість, оперативність. 

До групи специфічних принципів вважаємо за доцільне включати: 

принципи розподілу повноважень, відповідальності, збалансованості, 

пріоритетності комплексності. 
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ОЦІНКА РОЛІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Податок на прибуток підприємств у податковій системі України займає 

важливе місце, будучи одним з основних бюджетоутворюючих податків. А 

його база оподаткування торкається усіх аспектів господарської діяльності 

підприємства.  

Фінансово-господарська діяльність підприємств у комплексі з 

податковою політикою держави щодо оподаткування прибутку юридичних осіб 

в Україні розглядається в дослідженнях вітчизняних вчених: В. Андрущенка,  

В. Базилевича, В. Вишневського, А. Даниленка, О. Данілова, В. Мельника,     

Ю. Іванова, А. Крисоватого, І. Лютого, А. Соколовської та ін. Однак останнім 

часом ці питання набули особливої актуальності. 

 На нашу думку, дохід у вигляді податку на прибуток підприємств, який 

одержує держава, менш значущий порівняно з економічним збитком, який 

завдається суб'єктам ринкових відносин. За таких обставин кожне підприємство 

буде мінімізувати сплату податку на прибуток, якщо умови оподаткування не 

сприятимуть ефективному веденню бізнесу та не відповідатимуть реаліям. 

Прибутковість українських підприємств у період виходу країни з 

економічної кризи, є досить актуальною проблемою, яка стоїть перед 

підприємцями та країною в цілому. Адже податок на прибуток сплачують лише 

ті підприємства, які отримують прибуток протягом звітного податкового 

періоду. Проаналізуємо значення чистого (прибутку) збитку великих та 

середніх підприємств за видами економічної діяльності у І кварталі 2013 р. 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами  

економічної діяльності за І квартал 2013 р.* 
(млн. грн.) 

Показник Фінансовий результат % у загальній кількості підприємств 

Підприємства, які одержали 

прибуток 
34 868,4 53,7 

Підприємства, які одержали 

збиток 
43 646,4 46,3 

Чистий прибуток(збиток) – 8 778,0 – 

*Джерело: побудовано за даними Держкомстату 

Проаналізувавши дані табл. 1 можна стверджувати, що ситуація в нашій 

країні бажає кращого, оскільки кількість збиткових та прибуткових 
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підприємств знаходиться майже на однаковому рівні (46,3% та 53,7% 

відповідно). 

Так загальна сума отриманого чистого збитку становить  8 778 млн. грн. І 

хоча не можна стверджувати, що від’ємний фінансовий результат (збиток) 

відобразиться у декларації з податку на прибуток як від’ємне значення об’єкта 

оподаткування даного податку, проте  збитковість підприємств призводить до 

того, що бюджет втрачає значну суму надходжень від податку на прибуток. А 

отже відбувається недоотримання коштів, які формують дохідну частину 

Державного бюджету України. Так, наприклад, втрати бюджету з податку на 

прибуток за І квартал 2013 р. як мінімум можна оцінити у  1,5 млрд. грн. [1]. 

З метою удосконалення системи оподаткування прибутку юридичних осіб 

у податковому законодавстві, яке регламентує порядок адміністрування 

податку на прибуток, починаючи з 2013 р. відбуваються зміни. Однак з 2014 р. 

планується кардинальне реформування ІІІ Розділу «Податок на прибуток» 

Податкового кодексу України, що має глибокий зв'язок з Національним планом 

дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 

2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава», а саме з виконанням [2]: 

– п. 95.2 – внесення змін щодо визначення об'єкта оподаткування 

податком на прибуток підприємств шляхом коригування фінансового 

результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку; 

– п. 104.1 – забезпечення уніфікації/спрощення процедур підготовки 

звітності для платників податків.  

Реформування в даному напрямку потрібне. І підтвердженням цього є 

очікування підприємств різних видів діяльності щодо перспектив їх ділової 

активності у ІІІ кварталі 2013 р. (табл. 2) 

Таблиця 2 

Очікування підприємств щодо перспектив розвитку ділової активності  

у ІІІ кварталі 2013 р.* 

*Джерело: побудовано за даними Держкомстату 

 

Як видно з табл. 2, очікування щодо перспектив розвитку ділової 

активності у підприємств є досить песимістичними, оскільки поточний 

фінансовий стан респонденти оцінюють в основному задовільно, а в 

перспективі не бачать ніяких змін даного становища. На основі цього можна 

Критерії Промисловість 
Сільське 

господарство 
Будівництво 

Транспортні 

підприємства 

Торгові 

підприємства 

Поточний фінансово економічний стан 

добрий 8 19 5 9 19 

задовільний 65 72 56 52 54 

поганий 27 9 39 29 27 

Фінансово-економічний стан підприємств у ІІІ кв. 2013 р. в порівнянні  з ІІ кв. 2013 р. 

покращиться 28 31 34 35 38 

не зміниться 59 59 55 54 51 

погіршиться 12 10 11 11 11 

186



 

сказати, що за відсутності покращень не варто очікувати збільшення у сплаті 

податку на прибуток, а отже держава буде недоотримувати кошти до бюджету. 

Одночасно, не дивлячись на песимістичні очікування щодо перспектив 

розвитку ділової активності, кількість підприємств в Україні має позитивну 

тенденцію до зростання. Так, станом на 1.04.2013 р. у Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) було зареєстровано 1 

млн. 348 тис. 377 суб'єктів. Станом на 1.05.2013 р. їх кількість складала 1 млн. 

351 тис. 084 суб'єктів. Таким чином, тільки протягом травня 2013 р. кількість 

підприємств збільшилася на 2 тис. 707 суб'єкт [3]. 

Отже, як висновок можна сказати, що податок на прибуток суттєво 

впливає на фінансово-господарську діяльність підприємств, а точніше на рівень 

їх прибутковості/збитковості. Саме тому економічна роль даного податку є 

досить важливою у розвитку економіки України в цілому. Ми вважаємо, що 

неплатоспроможність багатьох українських підприємств зумовлена не тільки 

системою прямого оподаткування. Ставки прямих податків в Україні не 

перевищують аналогічних ставок в інших державах. Важкий фінансовий стан 

українських підприємств пояснюється стрімкою втратою ними власних 

обігових коштів, особливо через інфляційні процеси та нестабільністю 

структури ВВП, а також вплив має негативне сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами України.  

Однак, саме умови та порядок оподаткування прибутку грають одну з 

головних ролей у бажанні підприємств використовувати оптимізаційні та 

мінімізаційні схеми, що може призводити до незаконного ухилення від сплати 

податків. Тому ми вважаємо, що саме вдосконалення системи прибуткового 

оподаткування сприятиме покращенню умов ведення бізнесу, а отже, відмові 

від використання схем ухилення. 

На нашу думку, посилити стимулюючий вплив чинної системи 

прибуткового оподаткування на фінансово-господарську діяльність суб’єктів 

підприємництва можна двома способами: 

1) Зовнішній – зменшення податкового навантаження на підприємства та 

удосконалення системи прямого оподаткування шляхом перегляду Розділу ІІІ 

Податкового кодексу України. 

2) Внутрішній – зменшення суми сплачуваного підприємством податку на 

прибуток шляхом реалізації системи податкового планування, під якою 

розуміють вибір між різними варіантами здійснення фінансово-господарської 

діяльності підприємства і розміщення його активів з метою досягнення 

найнижчого рівня податкових зобов’язань, що виникають при цьому. 

 Також, враховуючи песимістичні очікування українських підприємств 

щодо покращення перспектив їх ділової активності ми вважаємо 

конструктивним кроком підготовку та оприлюднення  Міністерством доходів і 

зборів України проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу» 

щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств 

шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, розрахованого 

за правилами бухгалтерського обліку, на офіційному web-сайті України       

(http://minrd.gov.ua) [4] з метою отримання зауважень та пропозицій. Тому 
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надалі, вважаємо, що потрібно зберігати діалог «податкові органи – платник 

податку». Адже реформування системи оподаткування повинно враховувати, в 

першу чергу, інтереси суб’єктів господарювання, що в подальшому може 

скоротити рівень збитковості підприємств в Україні та паралельно збільшити 

суми надходжень від податку на прибуток. Переконані, що запроваджені 

новації сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості країни, а тому 

оцінюємо їх позитивно. 
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СПЕЦИФІКА ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ  ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 

В останню чверть XX ст. найважливіша складова бюджетної політики - 

система оподаткування - у Великобританії зазнала істотні зміни. Ці зміни були 

спрямовані на скорочення бюджетного дефіциту без підвищення 

оподаткування. Основні принципи оподаткування згодом поширилися на інші 

розвинені країни. У числі основних напрямків реформи оподаткування: 

- з податкових ставок при - одночасному скороченні податкових пільг для 

стимулювання економіки і ефективного розподілу ресурсів при розширенні 

бази оподаткування; 

- зниження ступеня прогресивності податкової системи; 

- підвищення ролі непрямих податків у структурі доходів бюджету.  

Реформування цієї сфери спричинило підвищення загльного податкового 

навантаження в 1980-і рр. з 34,3 % до 37,7 % ВВП , але для підприємців воно 

знизилося, а для споживачів - зросло. 

Значні зміни в податкову систему Великої Британії внесла реформа 1973 

р., в результаті якої зроблена перебудова прибуткового податку і обкладення 

прибутку корпорацій та введення ПДВ. Це наблизило структуру податкової 

системи країни до структури податкових систем інших країн, адже країни, в 

яких немає ПДВ, не можуть ввійти до Євросоюзу. 
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Введення ПДВ зробило істотний вплив на діяльність Управління митних 

зборів і акцизних зборів. Число компаній, оплату ПДВ яких необхідно було 

контролювати, різко зросла. Результатом стало значне збільшення 

адміністративного ресурсу - штату працівників, і держвитрат на нього. 

Значні пільги надаються при оподаткуванні доходів від інвестицій. 

Важлива роль у системі пільг належить прискоренню амортизації. Введені 

високі амортизаційні норми (на машини та обладнання - 25% їх вартості). 

Значні суми віднімаються з валового доходу за так званим первісними знижкам 

(вперше введеним в 1945 р.), встановленими для першого року експлуатації 

промислових будівель, машин і устаткування. Діє і ряд інших пільг і знижок. У 

підсумку, валовий дохід від інвестицій скорочується майже наполовину. 

Серед прямих податків основним є прибутковий , який дає близько 60 % 

надходжень. У країні діє шедулярная (schedule) побудова прибуткового 

податку, що припускає різні ставки оподаткування залежно від джерела доходу 

- заробітна плата, дивіденд тощо. Кожен з шести блоків обкладається 

особливим порядком : А - доходи від майна; В - доходи від лісових масивів , що 

використовуються в комерційних цілях; С - доходи від державних процентних 

цінних паперів; D - прибуток від виробничо-комерційної діяльності; доходи 

осіб вільних професій ; доходи від цінних паперів ( не обкладаються по блоку 

С); доходи, отримані у вигляді відсотків за позиками; доходи, отримані за 

кордоном та переведені у Великобританію; Е - трудові доходи - зарплата , 

пенсія, допомога. 

З 1997 р. введена система «самонарахування прибуткових податків» для 

фізичних осіб. З 1999 р. вона поширена на податок з прибутку. Відповідно до 

неї розмір належного до сплати податку грунтується на розрахунках, зроблених 

не податковим інспектором, а самим платником податку. 

Ця система стала основою для розробки спеціальної програми (1993 - 

2003) вдосконалення роботи УНС. Програма була спрямована на адаптацію 

організаційної структури і, порядку діяльності Управління до нових умов. 

Відповідно до неї проведена реструктуризація регіональних офісів та 

підрозділів УНС, спрямована на більшу інтеграцію всіх ланок і процесів 

податкової роботи. Крім того, було поставлено завдання прискореного 

впровадження нових інформаційних і комунікаційних технологій, що 

передбачають спрощення і раціоналізацію діючих процедур і правил 

оподаткування. В даний час контроль над податковими зборами здійснюється 

двома підзвітними міністру фінансів департаментами . 

Серед непрямих податків все зростаючу роль грає ПДВ [4, 123]. Він йде 

відразу після прибуткового податку і дає близько 17 % бюджету. На частку 

ПДВ припадає близько половини надходжень від усіх непрямих податків. З 

1979 р. основна ставка податку була підвищена з 8 до 15%. 

Залежно від видів товарів і послуг ставки податку істотно варіюють. Існує 

три види ставок: стандартна - 7,5 %; знижена - 5% (застосовується до палива та 

електроенергії, які використовуються, в домашньому господарстві і 

благодійних закладах); нульова - для продуктів харчування, книг і газет, 

продажі нових житлових будинків і будинків, що використовуються в 
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благодійних цілях, послуг громадського транспорту, медикаментів та ін. Якщо 

компанія надає тільки ці послуги, то вона має право не реєструватися для 

сплати ПДВ, в цьому випадку необхідно дозвіл місцевих податкових органів. 

Великі надходження дають акцизи на пальне, тютюн, спиртні напої, що 

займають друге місце серед непрямих податків (ставка - 30%). До непрямих, 

податків відносяться також мита, гербовий і дорожній збори, податок з 

грального бізнесу та тоталізаторів. 

За рахунок податків формується основна частина (близько 90 %) доходів 

державного бюджету. Незначну їх частину становлять відсотки за кредитами 

націоналізованим галузям і місцевим органам влади, прибуток емісійного 

департаменту Банку Англії та інші надходження. 

Протягом двадцяти років в доходах місцевих бюджетів знижувалася 

частка місцевих податків і росла частка фінансової допомоги, складова нині 

понад 50 %. Відповідно до Закону про місцеве урядове фінансування 1987 [2, 5.] 

система доходів місцевих бюджетів базується на чотирьох джерелах. Це - 

податок на господарську діяльність; муніципальні податки; урядові дотації; 

внески та збори. Основними джерелами фінансування (75% доходів місцевих 

бюджетів) є податок на господарську діяльність і муніципальний податок. 

Система оподаткування підприємництва була вдосконалена (1990), коли 

провели переоцінку нерухомості і встановили ставки податку на об'єкти 

господарської діяльності на місцевому рівні. Наступна переоцінка проведена в 

1995 р. Вся сума податків від господарської діяльності надходить до 

державного бюджету і перерозподіляється потім між місцевими бюджетами, 

виходячи з чисельності дорослого населення. Для розрахунку податку 

використовується уніфікована ставка (наразі 3,3 % від вартості об'єкта) . Її 

розмір затверджується урядом щорічно відповідно з даними Служби з оцінки 

об'єктів нерухомості. 

Муніципальний податок (з 1993 р.) сплачується щомісяця, виходячи з 

ринкової вартості нерухомості, що перебуває у власності або в орендованій 

платником податків. Розмір податку залежить від віднесення нерухомості до 

однієї з восьми категорій і прямо пропорційний вартості нерухомості. У 

повному обсязі податок сплачується, якщо у житловому приміщенні 

проживають двоє повнолітніх громадян. 

Більш інтенсивний, ніж в інших європейських країнах, економічний 

підйом 1990- х рр. пояснюється особливостями податкової політики, в чому 

успадкованими від кабінету М. Тетчер. Консерватори для стимулювання 

зростання економіки знизили ставки прямих податків, одночасно розширивши 

базу оподаткування за рахунок скорочення пільг. 

Лейбористи продовжили цей курс. Найважливішою частиною заходів 

щодо заохочення ініціативи та підприємництва стало істотне зниження базової 

ставки прибуткового податку - з 33 % (1979) до 25% (1995) і потім - до 24 % 

(996) , 23 % (1997) і 22% з 2000 р. оголошено про поетапне зменшення базової 

ставки до 20% [2, 12]. 
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У 1990 і рр.  одним з ключових напрямів бюджетної політики залишалося 

податкове стимулювання заощаджень населення як важливого джерела 

фінансування капіталовкладень, а також реформи на ринку праці. 

В оподаткуванні були розроблені і введені пільгові ощадні схеми, при 

яких вкладення, насамперед дрібних інвесторів, повністю або частково 

звільняються від обкладення податками. 

Зниження ставок прибуткового податку супроводжувалося посиленням 

непрямого оподаткування: підвищувалася стандартна ставка ПДВ. З 1997 р. 

вона склала 17,5 %. Тим самим істотно збільшилася частка надходжень від 

непрямих податків - з 43 % ( 1979) до 54 % ( 1998). Зростання непрямих 

податків було покликане компенсувати скорочення надходжень від прямих. 

Важливе значення надається податковому стимулюванню приватних 

капіталовкладень. За час правління консерватори, знизили ставку податку на 

прибуток з 50 до 35%. Лейбористи зменшили її до 31% (1997) , потім до 30%. 

(1999). Консерватори знизили ставку податку для - невеликих компаній з 50 до 

23%. Лейбористи зменшили її до 21 % (1997) , потім - до 20 % ( 1999) [3, 53]. 

З 1997 р. у Великобританії лейбористами розроблена серія заходів, 

названа «Новим курсом». Його суть полягає в забезпеченні соціальної 

справедливості, створення рівних умов зайнятості - підвищенні рівня життя 

соціально вразливих прошарків населення, розширенні середнього класу. У 

зв'язку з цим значне місце в діяльності уряду посіло субсидування створення 

додаткових робочих місць. Для заохочення зайнятості в 1999 р. мінімальна 

ставка прибуткового податку була знижена з 20 до 10 %, а базова до 22%.  

У 2000-і рр. значної зміни в структурі надходжень не відбулося. У 2007 р. 

прибуткова частина, бюджету склала 553 млрд. ф.ст., збільшившись на 7 % 

порівняно з 2006 р. (516 млрд. ф.ст.). Основними статтями бюджетних доходів 

у передкризовий 2007 були: прибутковий податок, внески на соціальне 

страхування, ПДВ та податок на прибуток. 
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РЕКОНФІГУРАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ 

ВАРТОСТІ ТНК АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ФРН 

 

За останні два десятиліття у глобальній автомобільній промисловості 

відбулись докорінні зміни. Економічна глобалізація та інтернаціоналізація 

світового господарства значною мірою вплинули на розмах та масштаби 

діяльності «Великої трійки» ФРН – автокорпорацій Volkswagen AG, Daimler 

AG та BMW Group. Так, у 2010 році вперше виробництво автомобілів на 

закордонних філіях ТНК ФРН обсягом у 6  млн. шт. перевищило аналогічні 

показники вітчизняних  підприємств – 5,6 млн. транспортних засобів. Подібна 

тенденція збереглась і у 2011 році - 7 млн. проти 5,9 млн. транспортних засобів 

[1,с.46]. Дані 2012 року закріпили та продовжили тренд: 8,2 млн. автівок було 

виготовлено поза межами країни базування ТНК ФРН, і лише 5,4 млн. авто – в 

її межах [2,с.32]. 

Cуттєвої модифікації зазнала і структура міжнародного виробництва 

корпорацій, особливо параметр географічної конфігурації. Станом на 2011 рік, 

ТНК автомобільної галузі Німеччини володіли  понад 2000 заводами та цехами 

у більш ніж 70 країн світу ( у 2010 році цей показник сягав 1700 точок). За 

підрахунками спеціалістів, протягом 1990- 2004 років відбулось небачене 

зростання кількості зарубіжних філій ТНК ФРН – на 170%, із подальшим 

збільшенням зарубіжних потужностей на 60% [ 3, c. 19]. 

Географічна дисперсія системи міжнародного виробництва 

автомобільних ТНК Німеччини має наступний вигляд: 

1. Виробники комплексного обладнання, постачальники деталей та 

компонентів ФРН здійснюють активну виробничу діяльність у 72 країнах; 

2. Виготовлення автомобілів німецькими транснаціональними корпораціями 

здійснюється у 42 країнах світу, 7 з яких стали приймаючими ще до 2004 року. 

Це 149 монтажних цехів та заводів з виробництва транспортних засобів ; 

3. В 11 країнах світу знаходиться 16 монтажних цехів та заводів з 

виробництва причепів, кузовів та контейнерів; 

4. Виробники запасних частин та фурнітури для транспортних засобів 

сконцентровані у 1557 цехах та ліцензіатах із 64 країни світу [4, c.4]. 

 Як видно з рис.1, стратегічним місцем дислокації виробничих 

потужностей автомобільних ТНК ФРН є країни Східної Європи, оскільки там 

знаходиться майже 44% загального обсягу зарубіжного виробництва. 

Спостерігається також стійка тенденція до зростання частки Китаю  в системі 

міжнародного виробництва ТНК ФРН (з 6% до 11%) за рахунок потрійного 

збільшення виробничих потужностей вищевказаних корпорацій. 
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Рис. 1. Порівняльна діаграма розміщення виробничих потужностей 

автомобільних ТНК ФРН в окремих регіонах світу, 1996 та 2010 рр. 
Джерело: [4, c.5] 

 

Зона вільної торгівлі НАФТА є третім за величиною регіоном 

місцезнаходження філій, відділень та асоційованих компаній німецьких 

автовиробників. Тут розташований 351 об’єкт ТНК ФРН, тобто 20% усієї 

власності, що знаходиться поза межами країни базування.  

 

 
Рис. 2. Динаміка зростання зарубіжних виробничих потужностей ТНК ФРН 

автомобільної галузі в окремих країнах, 1996-2008 рр., шт. 
Джерело: [ 4, c.12] 

 

Відомо також, що протягом 1996-2010 рр. кількість даних об’єктів зросла 

більш ніж вдвічі. Країни-учасниці іншого геоекономічного об’єднання, 

МЕРКОСУР, відіграють незначну роль у системі міжнародного виробництва 

німецьких автокорпорацій – їх частка складає лише 7% (121 об’єкт). Регіон 

Азії, напроти, є стратегічним місцем локалізації виробничих потужностей – 400 

об’єктів складають 24% зарубіжних активів ТНК ФРН. Натомість їх 

присутність в країнах Африки після невеликого зростання в середині 90-х рр. 
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ХХ століття за період з 1996 по 2010 рр. знизилась до 4%. Австралія та Океанія 

незмінно володіє 13 об’єктами глобального ланцюга створення вартості, а це 

становить лише 1% від зарубіжних активів ТНК автомобільної галузі ФРН.  

Країнами, що продемонстрували найбільший приріст об’єктів системи 

міжнародного виробництва німецьких виробників транспортних засобів – 

майже вдвічі – спеціалісти називають Китай, Індію та Мексику. Так, протягом 

1996-2010 рр. кількість зарубіжних активів ТНК ФРН в Китаї зросли більш ніж 

на 180% і нараховували 188 об’єктів. Це на 2 п.п. менше за кількість подібних 

виробничих точок в решті країн Азії. [4, c.10-12]. 

Отже, тенденція до переміщення виробничих потужностей за кордон 

сприяла значній географічній дисперсії автомобільних ТНК ФРН. Так, 

основними напрямами прямого капіталовкладення транснаціональних 

корпорацій автомобільної галузі Німеччини стали країни Європейського 

Союзу, члени зони вільної торгівлі НАФТА, і Китай. Проведений аналіз 

засвідчив стрімкі темпи зростання потужностей виробництва у таких країнах, 

як Індія, Мексика та Китай. 
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ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Сьогодні підприємства транспортного обслуговування відіграють значну 

роль в багатьох бізнес-сферах. Проте особливого значення такі підприємства 

набувають, коли справа стосується перевезення пасажирів, а надто – туристів. 

Якісне, безпечне та ефективне функціонування підприємства транспортного 

обслуговування споживачів туристичних послуг є основою розвитку туризму в 

Україні сьогодні. Надання якісних і доступних послуг з перевезень пасажирам 

залежить від стану системи економічної безпеки самого підприємства-продавця 

цих послуг. Саму систему економічної безпеки підприємства можна 

представити як динамічний процес-діяльність, що здійснюється підприємством 

з метою його виживання на ринку, а отже передбачає підвищення 

конкурентоспроможності та забезпечення фінансової стабільності підприємства 

за мінімального ризику для його функціонування. 

Механізм забезпечення системи економічної безпеки підприємства будь-

194



 

якої галузі і сфери функціонування базується визначенні раціонального 

співвідношення між цілями та метою підприємства, його потребами і  

специфікою його діяльності та результатами-продуктами цієї діяльності. Такий 

механізм має реалізовуватися на основі розробки відповідних наукових теорії, 

концепції, стратегії і тактики, проведення адекватної фінансової політики, 

визначення об’єктів, наявності необхідних інститутів забезпечення безпеки 

(суб’єктів), формулювання інтересів, систематизації загроз і ризиків, розробкою 

і застосуванням засобів, способів і методів забезпечення безпеки [3].  

В математичному плані визначення системи економічної безпеки 

підприємства транспортного обслуговування (для подальшого її формування) 

базується на структурному моделюванні складних систем, особливістю яких є 

велика кількість взаємозв’язаних елементів з заздалегідь невідомими зв’язками. 

Головна мета структурного моделювання полягає у визначенні множини 

наборів незалежних показників, за допомогою яких можна було б визначати усі 

інші. Особливість даного підходу полягає в тому, що задача вирішується без 

попередньої параметричної ідентифікації (наприклад, методами покрокової 

регресії). Для цього, перш за все,  необхідно сформувати структуру системи, 

тобто визначити  показники, що описують досліджуваний об’єкт , та відновити 

взаємозв’язки між ними. 

Нехай економічна безпека підприємства описується множиною 

показників  nxxx ,...,, 21 , таких як вже зазначалось раніше. 

Будемо вважати, що два показника взаємозв’язані, якщо змінюючи один з 

них, змінюється і інший.  

В якості математичної моделі,  що вимірює ступінь близькості двох 

елементів будемо розглядати відношення толерантності, яке вперше було 

введено англійським топологом Е. Зіманом [2] і незалежно від нього 

Л.Кальмаром [1]. Фундаментальне дослідження просторів толерантності було 

виконано Ю.А. Шрейдером [4; 5] та С.М. Якубовичем [1]. 

Таким чином, не виділяючи ні ix , ні jx , констатуємо, що між ними є 

деякий взаємозв’язок. Формально даний факт будемо записувати у вигляді: 

i jx x .  

Оскільки відношення толерантності   має властивості рефлексивності та 

симетричності, одним з можливих способів визначення   може бути такий 

           кркркр kkrrrrxx ijijijji  ,        (1) 

де    1) ijr  - вибірковий коефіцієнт кореляції;  

2) ijk  - коефіцієнт Крамера; 

3)  крr  ,  крk - критичні значення коефіцієнтів кореляції згідно з 

обраним рівнем значущості  .  

Множину    з визначеним на ній відношенням толерантності   будемо 

називати простором толерантності і записувати у вигляді  , . 

З відношенням      зв’яжемо відношення еквівалентності  , визначене на 

множині   у такий спосіб:  
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Враховуючи властивість відношення еквівалентності про 

взаємооднозначну відповідність між відношенням еквівалентності і розбиттям 

множини  , визначене відношення еквівалентності   дозволяє множину   
подати у вигляді 

  

k

i
i

1

  ,                                                      (3) 

де  ;i  ji  при ji  . 

З точки  зору математичного моделювання з’являється можливість 

розбити досліджувану систему на незалежні підсистеми і структурне 

моделювання проводити окремо в кожній з них. 

У випадку, коли множина   - скінчена, відношення толерантності   

може бути задане у вигляді графа )(G , тоді набор незалежних показників 

можна  визначити як набір незв’язаних вершин графа.  

На практиці, при моделюванні конкретних систем економічної безпеки 

підприємств виявилось, що для будь-якої з них множину показників-

предикторів можна умовно розділити на три основні групи, що характеризують 

фінансову результативність, фінансовий ризик та фінансову рівновагу 

підприємства.  

Отже,  якість системи економічної безпеки підприємства будемо надалі 

оцінювати трьома показниками, що  в математичному плані призводить до 

розв’язання наступної задачі векторної оптимізації. 

Нехай система економічної безпеки підприємства визначається обраним  

на етапі структурного моделювання списком предикторів 1 2,...,[ , ]n   
.
 

Нехай кожен предиктор i  може набувати деякі значення 

1 2{ , ,..., }i i i ik     ,  1,i n , що вказують на можливий стан СЕБП.  

Селектором   будемо називати список   

1 21 1 2 2[ , ],[ , ],...,[ , ]
nj j n nj

          .                      (4) 

Набір всіх можливих селекторів будемо позначати  у вигляді множини  , 

у якій кількість елементів можна визначити за формулою: 

1

n

i

i

k


  ,                                                  (5) 

де ik - число можливих значень ni пре диктора i . 

Задача  зводиться до визначення таких селекторів, для яких фінансова 

результативність, фінансовий ризик та фінансова рівновага підприємства 

набували оптимальних значень. 

Розв’язком задачі векторної оптимізації будемо називати таку множину 

селекторів   , у якій будь-які два селектори '

  й ''

  незрівнянні  між собою 

за відношенням Парето. 
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При цьому будемо вважати, що два селектори 1  і 2  зрівняні між собою 

за відношенням Парето (символічно будемо записувати у вигляді 21  P ), якщо   

1 1, 1 2

1 2

2 1, 2 2

( ) ( , )

( ) ( , )

F m F m
P

F m F m

 
 

 

 
    

,                     (6) 

причому одна з нерівностей виконується суворо. 

Якщо множина предикторів   і множина можливих значень , 1,i i n   - 

скінчені,  тоді розв’язок задачі існує. 

Зауважимо, що, визначивши множину раціональних селекторів та маючи 

інформацію про стан системи економічної безпеки підприємства, можемо  

впливати на саму систему, прямуючи до найближчого селектора з 

оптимального розв’язку задачі. Такий підхід можна використовувати для 

підприємства будь-якої галузі і сфери, підлаштовуючи множину селекторів під 

конкретні стратегічні цілі. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економічна безпека як категорія сучасної економічної теорії має свій 

предмет та специфічні методи дослідження. Оте, незважаючи на свою 

самостійність, вона тісно пов’язана з такими поняттями, як стабільність 

соціально-економічної системи та економічне зростання. Ринкові відносини 

спрямовані на отримання прибутку і , тим самим, на забезпечення економічної 

та національної безпеки, як однієї з ключових функцій держави.  

Економічна безпека підприємства виконує системо формуючу роль в 

забезпеченні розвитку території та її соціально-економічної системи. 

Водночас для належної реалізації стратегічних завдань державної 

політики зміцнення економічної безпеки підприємництва в регіонах України 
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необхідно сформувати її повноцінну інституціональну базу, невід’ємними 

компонентами якої є норми, правила та об’єкти інфраструктури, сукупність 

яких забезпечує координацію і організацію функцій її забезпечення. 

На жаль, інфраструктура не лише економічної безпеки, але й підтримки 

підприємництва в регіонах України є недостатньою та значно поступається 

розвиненим країнам світу. Вітчизняне законодавство не передбачає належних 

засад створення і розвитку інституційної бази економічної безпеки 

підприємництва, залишаючи їх лише для регіонів та міст, які володіють 

належними фінансовими засобами та які бажають у добровільному порядку 

вести роботу у цьому напрямі; вкрай слабкою є існуюча в Україні система 

інституційної підтримки підприємництва та, більше того – вона перебуває під 

загрозою повного руйнування. Без належного нормативно-правового та 

інституційного забезпечення неможливо належним чином реалізувати мету 

державної політики в досліджуваній сфері, оскільки в умовах функціонування 

системи інститутів, які сформувались на початковій стадії проведення 

ринкових реформ, відсутності більшості невід’ємних інститутів громадянського 

суспільства, асиметрії та неповноти інформації посилюється зростаюча 

невизначеність у суспільстві, обмежуються можливості ефективної роботи 

підприємств, прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень, не стимулюється 

ріст заощаджень та інвестицій, зокрема у реальний сектор економіки і 

людський капітал та натомість поведінка економічних суб’єктів часто є 

недобросовісною. 

Практика державного регулювання національної економіки розвинутих 

країн засвідчує, що найкращих результатів можна досягти за ринкових умов у 

поєднанні з ефективною регулятивною функцією держави. Економічна безпека 

підприємства, регіону, країни не є винятком – найефективніше забезпечення 

економічної безпеки неможливе без грамотного та ґрунтовного відповідного 

державного регулювання. Держава значно впливає на формування економічної 

безпеки на усіх рівнях. Використовуючи прямі та непрямі важелі втручання, 

вона створює та регулює економічні умови діяльності, призначені для захисту 

економічних інтересів держави і його національної економіки. 

В Україні основою нормативно-правовою базою економічної безпеки є 

Конституція України. Базуючись на основних засадах Конституції, уряд 

України будує державну політику. Для реалізації одного з її напрямків в 

Україні створено Раду національної безпеки та оборони, яка займається 

координацією органів виконавчої влади у сфері національної безпеки.  

З метою системного підходу до захисту економічних інтересів у 1997 р. 

Верховною Радою України було прийнято Концепцію національної безпеки 

України. У прийнятій Концепції розглядаються основи національної безпеки 

України, об’єкти та принципи забезпечення національної безпеки, загрози 

національній безпеці, основні напрямки державної політики національної 

безпеки України та система національної безпеки України. Звичайно, ця 

концепція не здійснює прямого впливу на економічну безпеку регіону, але 

опосередковано все ж впливає. Проте, Концепція (основи державної політики) 

національної безпеки України  втратила  чинність  на  підставі Закону № 964-IV 
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від 19.06.2003 р. [2]. 

Натомість,  було прийнято Закон України «Про основи національної 

безпеки України» [1], визначає основні засади державної політики, спрямованої 

на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, 

суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах 

життєдіяльності. 

Відповідно до Закону, національна безпека – захищеність життєво  

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення,  

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 

інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров’я, 

освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного 

розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки,  

соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального 

господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових 

ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, 

торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, 

інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, 

захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, 

транспорту та зв’язку, інформаційних  технологій, енергетики та 

енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, 

земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і 

навколишнього природного середовища та інших сферах державного 

управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних 

або реальних загроз національним інтересам. 

Об’єктами національної безпеки є:  

 людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи; 

 суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні,  

історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і  

навколишнє природне середовище і природні ресурси; 

 держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна  

цілісність і недоторканність [1]. 

Вітчизняними фахівцями з проблем економічної безпеки значні 

узагальнення законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

економічної безпеки не пропонуються [3]. З існуючих законодавчих актів 

найбільше уваги приділяється питанням банкрутства підприємств та 

антимонопольному регулюванню.  

Більш-менш комплексно та широко деякі аспекти економічної безпеки 

висвітлює Господарський кодекс України, тому доцільним буде вивчення 

зарубіжного досвіду з цього напрямку. 

У світлі розгляду питань економічної безпеки на міжнародному рівні 

цікавою є методологія, запропонована Комісією ООН за програмами розвитку 

(UNDP) з аналізу економічної безпеки держави. Згідно з цією методикою рівень 

199



 

національної безпеки визначається трьома факторами: рівнем економіки, 

рівнем освіти та правами людини. 

Рівень економіки вимірюється у ВНП на душу населення, рівень освіти – 

кількістю років, протягом яких вчиться в даному суспільстві 

«середньостатистична» людина, права людини характеризуються спеціальним 

індексом, який розраховується за спеціально затвердженою методикою.  

Разом з тим, забезпечення економічної безпеки вкрай складна проблема.  

По-перше, невизначеність концептуальних засад економічної безпеки не 

дає можливості чітко окреслити об’єкти та суб’єкти правових відносин.  

По-друге, всі законодавчі акти України, економічної, соціальної, науково-

технічної, екологічної, інформаційної, регіональної та іншої спрямованості 

мають певний вплив на економічну безпеку, але визначити з них пріоритетні 

для узагальнень та оцінок дуже важко. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), потенціальна 

корисність гідрометеорологічної інформації в цілому на багато разів 

перевищувала втрати на підтримку національних гідрометеорологічних служб. 

На основі цих даних суттєво виросла дохідність деяких галузей господарства. 

Прикладом цінності гідрометеорологічної інформації є поява цілого ряду 

комерційних фірм по обслуговуванню океанських перевезень. Це, так зване, 

«плавання за рекомендованими курсами» [3, c.56-60]. Ефективність методу 

гідрометеорологічного забезпечення виявилась настільки високою та 

очевидною, що послужило причиною створення в багатьох країнах світу цілого 

ряду комерційних фірм, які обслуговують океанське судноплавство. 

Оцінка економічної ефективності широко застосовується практично в 

усіх галузях економіки не тільки України, але й багатьох країн світу. Головна 

особливість гідрометеорологічного забезпечення об’єктів господарювання 
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складається в тому, що не відносячись  до сфери матеріального виробництва, 

вона сприяє більш ефективному використанню виробничих можливостей 

різних галузей господарського комплексу як окремих регіонів, так й країни в 

цілому. Результатом діяльності оперативно-виробничих підрозділів 

гідрометеорологічної служби, науково-дослідних інститутів, експедицій тощо є  

різні виді гідрометеорологічної інформації, використання якої дає значний 

економічний ефект у порівнянні з відносно невеликими матеріальними 

затратами на її отримання. Співвідношення затрат на отримання відповідної 

гідрометеорологічної інформації і економічного ефекту від її використання для 

галузей господарського комплексу складає, як правило 1:5, причому в окремих 

випадках та для окремих об’єктів господарювання зазначене співвідношення 

може збільшуватися до показника 1: 20 та навіть вище [4, c.67-68, 5, c.286]. 

Особливо значний економічний ефект дає своєчасне надання споживачу 

попереджень про стихійні і небезпечні гідрометеорологічні явища та процеси.  

Економічний ефект – загальна економія всіх виробничо-господарських 

ресурсів, яку отримує господарство регіону або країни, використовуючи 

оперативно-прогностичну та режимно-довідкову  гідрометеорологічну 

інформацію. Вона виражається у вигляді різниці  у величинах прибутку, який 

отримується під час здійснення господарських заходів з урахуванням наданої 

гідрометеорологічної інформації та без неї.  

Економічний ефект від використання гідрометеорологічної інформації 

методично невірно завжди відносити повністю на долю відповідних 

регіональних підрозділів гідрометеорологічної служби.  Достатньо часто він 

досягається також безпосередніми зусиллями  споживачів. Тому доля вкладу 

оперативно-виробничих організацій та підрозділів гідрометеорологічної 

служби в загальний економічний ефект регулюється коефіцієнтом дольової 

участі Ку, який коливається в межах 0,20 – 1,0 [2, c. 58]. Методично введення 

показника Ку обумовлено тим, що для отримання результатів споживач крім 

гідрометеорологічної інформації часто використовує інші джерела та засоби. 

Зазначений коефіцієнт визначає долю економічного ефекту, яка отримується 

виключно за рахунок отримання своєчасної та достовірної 

гідрометеорологічної інформації. Значення Ку, як правило, визначаються за 

погодженням зі споживачами або на підставі експертної оцінки, або 

зіставленням затрат [1, c.133]. Проведені дослідження [1, 2, 5] показують, що 

для оперативної та прогностичної гідрометеорологічної інформації зазначений 

показник в середньому становить Ку = 0,30 [1, c. 135].    

Економічний ефект слід відрізняти від економічної ефективності 

(питомий економічний ефект). Економічна ефективність гідрометеорологічної 

інформації Еф визначається співвідношенням економічного ефекту Е і затрат на 

отримання гідрометеорологічної інформації та її доведення до споживача Згм, 

тобто затрат на сукупність заходів, які входять до поняття 

«гідрометеорологічне забезпечення»: 

                                              
гмЕ

Е
Е                                                             (1) 
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Вона характеризує ступінь користі від застосування гідрометеорологічної 

інформації, суму економії на грошову одиницю затрат.  

Оцінка економічного ефекту від використання гідрометеорологічної 

інформації галузями господарського комплексу регіону важлива не стільки як 

один з показників ефективності роботи системи гідрометеорологічної служби в 

цілому та її окремих оперативно-виробничих підрозділів, скільки як засіб  

визначення вигоди господарських рішень, які приймаються споживачами на 

підставі зазначеної інформації.  

Під час визначення загального економічного ефекту від використання в 

практиці галузей господарського комплексу результатів діяльності підрозділів 

гідрометеорологічної служби необхідно враховувати, що він досягається за 

рахунок [4, c. 73-75]:  

- зниження собівартості робот або продукції; 

- реалізації додаткового продукту, який створюється об’єктами 

господарювання;  

- запобігання або скорочення матеріальної шкоди від несприятливих 

гідрометеорологічних явищ. 

Під час проведення оцінки економічного ефекту від зниження 

собівартості продукції споживача в результаті використання їм 

гідрометеорологічної інформації слід орієнтуватися на два можливих варіанти 

економічних розрахунків [5, c. 212]: 

- гідрометеорологічна інформація до цього часу не застосовувалась, але її 

використання привело до зниження собівартості продукту; 

- раніше застосовувалась стара або базова інформація, що приводило до 

деякого зниження собівартості продукту, однак застосування якісно нової  

гідрометеорологічної інформації  привело к більш суттєвому зниженню 

собівартості кінцевого продукту.  

Щорічний економічний ефект від використання гідрометеорологічної 

інформації під час рішення прикладних господарських задач (планування, 

будівництво, проектування) слід розраховувати за допомогою співставлення 

приведених затрат на рішення зазначених задач при використані (або не 

використані) старої (базової і нової гідрометеорологічної інформації з 

урахуванням затрат на її отримання 

                                  гмну ЗЕКЗЗЕ  )( 21  ,                                                (2) 

де З1 і З2 – щорічні приведені затрати споживача на здійснення 

господарських заходів та інших прикладних задач, при яких використовувалась 

(або не використовувалась) базова (стара) та відповідно нова 

гідрометеорологічна інформація. Ен – нормативний коефіцієнт ефективності 

затрат на отримання нової кліматологічної інформації, який дорівнює 

гмкн ТЕ /1 , де Енк – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень 

(затрат), Тгм – період дії гідрометеорологічної інформації до її оновлення [4, c. 

77]. 

Значення нормативного коефіцієнта ефективності затрат Eнк 

запроваджується міністерством економіки або аналогічним урядовим органом 
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за різними видами споживачів. Стосовно до гідрометеорологічної інформації, 

коефіцієнт Eнк=0,15 для оцінки економічного ефекту від використання деяких 

режимних досліджень, наприклад, даних по Світовому океану, рекомендується 

Eн=0,10 [3, c.68]. Суть таких регламентацій в обмеженості строку окупності 

капітальних вкладів установленими нормативними проміжками часу. 

Для оцінки тієї частини економічного ефекту, яка може бути зарахована у 

вигляді активу підрозділів гідрометеорологічних служб, значення параметра Е, 

обчисленого за формулою (2), можна перерахувати за декілька модифікованою 

формулою із використанням коефіцієнта β, який є частиною внеску 

гідрометеорологів в створення матеріальних цінностей в сфері виробництва 

конкретного споживача. В наш час діють рекомендації для визначення 

параметра β – «Економічна ефективність від використання 

гідрометеорологічної інформації в народному господарстві – N УГМО-5/280, 

від 20.03.78»  [4, c.92].  

Оцінка економічного ефекту і економічної ефективності використання 

гідрометеорологічної інформації здійснюється за відомими економічними 

показниками споживача. До таких показників відносяться: втрати споживача на 

розвідування, здійснення спостережень (вимірів) та обробку їх результатів; 

затрати на будівництво і відновлення господарських об’єктів, затрати на 

перевезення, вироблення електроенергії, промислової і сільськогосподарської 

продукції і показники. 

Ці економічні показники можна показати і у вартісному (грошовому), і у 

натуральному вигляді. 

Розрізняють очікуваний (потенційний) і фактичний економічний ефекти. 

Очікуваний економічний ефект є попередньою оцінкою економічної корисності 

даного виду гідрометеорологічної (гідрологічної) інформації. Фактична 

економічна ефективність визначається разом із споживачем після введення 

нормативної, оперативної і прогностичної інформації в практику. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Птахівництво є важливою стратегічною галуззю у забезпеченні 

продовольчої безпеки країни. Швидка конверсія корму у порівнянні зі 

скотарством та свинарством, тривалість оборотного циклу, висока дієтична 

цінність продукції пояснюють щорічне зростання обсягів виробництва 

продукції птахівництва у світі та в Україні зокрема, в тому числі і значну увагу 

з боку держави щодо підтримки та розвитку даної галузі. Найбільш економічно 

доцільним є вирощування курей-бройлерів, оскільки виробництво даної 

продукції характеризується коротшим оборотним циклом та більшою 

прибутковістю порівняно з вирощуванням та виробництвом м’яса качок, гусей 

та індиків. Крім того, останнім часом, попри прагнення до споживання 

екологічної продукції, значним попитом користуються курячі яйці та м’ясо, що 

містять біологічно активні речовини (селен, поліненасичені жирні кислоти 

тощо). У даному напряму проводять дослідження Інститут птахівництва та 

Інститут біології тварин НААН України  [1]. 

Птахівництво представлене двома напрямами: промислове та 

вирощування птиці в підсобних господарствах населення. Станом на 1 червня 

2013 р. поголів’я сільськогосподарської птиці в Україні складало 238,86 млн. 

голів, з яких 52,6% – промислове вирощування та 47,4% утримували у 

господарствах населення [2]. Сільськогосподарські промислові підприємства 

базуються на невеликих територіях, оснащені новітнім обладнанням, при 

виробництві м’яса та яєць використовують прогресивні техніку та технології, 

мають змогу замовляти батьківські форми птиці за кордоном, отримують 

державну підтримку. Вирощування птиці в підсобних господарствах є 

тривалішим (якщо на пташниках птиця досягає забійної ваги 2,5 – 2,65 кг у 42 

тижневий термін, то населення утримує бройлерів до 3-4 місячного віку та ваги 

4,5 – 5 кг), що вимагає більших витрат та зазвичай або взагалі не має державної 

підтримки, або вона надається в обсязі 10-15% [3].  Проте, в той час, як птиця в 

умовах промислового виробництва утримується в «тісних» приміщеннях, а 

використання високопродуктивних кросів потребує проведення жорсткої 

вакцинації (введення понад 20 вакцин),  птиця в підсобних господарствах 

населення вирощується у природніх умовах та досягає зазвичай більш високих 

показників якості.  

Незважаючи на неспроможність конкурувати на достатньому рівні з 

крупними монополістами (щодо закупівлі високопродуктивних кросів, нового 

технологічного обладнання тощо), за даними Державного комітету статистики, 

у 2013 році спостерігається нарощення поголів’я птиці у невеликих виробників 

та господарствах населення порівняно з минулим роком на 3,1% [2], що слід 

відмітити як позитивну тенденцію, оскільки спад виробництва продукції  в 

даній категорії господарств може призвести як до скорочення вітчизняного 
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генофонду, так і зменшення кількості виробництва продукції птахівництва у 

сільській місцевості. Останнє вимагає внесення змін до законодавчої 

нормативної бази з метою підтримки фермерських та підсобних господарств 

селян для недопущення їх занепаду та банкротства.  

Вітчизняні виробники продовжують щороку нарощувати обсяги 

виробництва курячих яєць та м’яса, проте попит споживачів на вітчизняному 

ринку падає, що зумовлено низькими темпами приросту заробітної плати та 

пенсій. Так, у 2011 році промислові виробники вирощували курчат-бройлерів 

при собівартості 15 грн/кг, а продавали по 14-15 грн. при тому, що для 

досягнення рівня рентабельності ціна повинна була складати 18-19 грн за кг [4]. 

Міжнародна кооперація дозволяє використовувати передові результати 

селекції, ветеринарні препарати, кормові добавки закордонних виробників, але 

не є єдиним і беззаперечним способом постачання, особливо зважаючи на 

спалахи інфекційних захворювань та як наслідок, – можливість заборони 

імпорту, що вимагає здійснення вітчизняних досліджень та розробок в даному 

напрямі. Інститутом птахівництва проводиться селекційна робота з 

удосконалення вітчизняних кросів курей наступних напрямів продуктивності: 

яєчно-м’ясного (Червоний род-айленд, Род-айленд білий, Полтавська глиняста); 

яєчного (Бірківська барвиста); м’ясо-яєчного (Білий плімутрок, різнокольорові 

кури «Геркулес» та ін.). М’ясні кроси, що вирощуються в Україні, є 

імпортованими, та представлені батьківськими формами, виведеними на основі 

порід білий корніш і білий плімутрок, саме: а Кобб-500 (США), Росс-308 

(Великобританія), Старбро (Канада), Гібро ПН (Нідерланди), Хаббард м’ясний 

(Франція), Кокурент-3 (Росія) [5].  

За даними [6], завдяки прийняттю відповідного рішення генерального 

директорату САНКО, українські товаровиробники курячих яєць та м’яса мають 

змогу виробляти продукцію на експорт до країн Європейського союзу. Останнє 

сприятиме зростанню обсягів виробництва як промисловими виробниками, так 

і невеликими господарствами. Зважаючи на значні перспективи розвитку 

виробництва птахопродуктів, за умови здійснення відповідної законодавчої 

підтримки, птахівництво  може стати однією з провідних ланок вітчизняної 

економіки. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРОСЕКТОРА 

 

У багатьох випадках загрози ситуації в розвитку АПК усунути практично 

неможливо. Вони приходять як об’єктивні явища, що відбивають циклічний 

характер розвитку соціально-технічних систем. Але їх гостроту можна і 

потрібно знижувати, якщо враховувати їхні особливості і вчасно розпізнавати 

їхнє наближення. Цього можна досягати лише за допомогою управління. У 

найзагальнішому вигляді під управлінням економічною безпекою аграрного 

сектора необхідно розуміти таке управління аграрним сектором, яке здатне 

запобігати чи пом’якшувати ситуації загроз в його виробничо-господарській 

діяльності, а також підтримувати функціонування аграрного сектора в режимі 

виживання в період існування загрози і виводити його з цього стану з 

мінімальними втратами [1, с.317]. 

Суть управління економічною безпекою підприємств аграрного сектора 

полягає у швидкій і ефективній реакції на зміни зовнішнього середовища на 

основі заздалегідь розроблених альтернативних варіантів управлінських 

рішень, що передбачають різні дії залежно від ситуації. Головною метою 

управління безпекою є забезпечення сталого розвитку та становища при будь-

яких економічних, політичних і соціальних змінах у країні [2, с.7]. 

Впровадження стратегії управління безпекою є найбільш ефективним, 

якщо вона сполучається з уже адаптованою структурою і підпорядкована 

збалансованій системі цілей, тобто бажаних результатів діяльності. 

Цілі є вихідним пунктом системи стратегічного планування, мотивації і 

контролю, використовуваних на агропідприємстві, і лежать в основі 

організаційних відносин та оцінки результатів праці окремих працівників, 

підрозділів і організації в цілому. У бідь-якій організації існує кілька рівнів 

цілей, які складають ієрархію цілей: більш високого рівня — орієнтовані на 

довгострокову перспективу, вони дозволяють зважувати вплив сьогоднішніх 

рішень на довгострокові показники та більш низького рівня — орієнтовані на 

короткострокову і середньострокову перспективу і є засобом досягнення цілей 

високого рівня [3, с.130]. 

Система управління економічної безпеки аграрного сектора створюється 

на основі двостороннього процесу: «знизу – вгору»; «згори – донизу». 

Найбільш яскраво цей процес прослідковується в середніх та великих 
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агропідприємствах із розвиненим апаратом управління. При реалізації 

організаційного процесу «знизу – вгору» кожний із підрозділів апарату 

управління виконує функції аналізу, діагнозу, контролю та коригування 

діяльності у підвідомчій підсистемі підприємства щодо виявлення та подолання 

відповідних загрозливих ситуацій. Зважаючи на взаємозв’язок процесів та 

явищ, що відбуваються на підприємстві, функції ліквідації локальних 

загрозливих ситуацій мають міжпредметний характер і потребують спільної 

діяльності різних підрозділів та фахівців. Тому організаційний процес «згори – 

донизу» допомагає налагодити та скоординувати ці зв’язки, надати допомогу 

підсистемам, оформити централізовану підсистему управління безпекою 

певного типу. 

Враховуючи наведені характеристики системи управління економічною 

безпекою, керівники аграрних підприємств та організацій сфери АПК можуть 

обрати найприйнятніший для себе варіант. 

Діюча система управління аграрним сектором потребує грунтовної 

аналітики її проблемних сегментів, які перешкоджають формуванню та 

здійсненню ефективної аграрної політики; розробки методів та практичних 

механізмів, що удосконалюють вже діючі інструменти управління, зокрема у 

сфері державної бюджетної підтримки, кредитування, страхування, податкової і 

тарифної політики, інших видів інфраструктурного забезпечення розвитку 

сільського господарства; підготовки та розгортання масштабного проекту по 

реформуванню системи управління агропотенціалом України в контексті 

формування потужного цілісного агроіндустріального комплексу. 

Основними цільовими критеріями, які стосуються проблем управління 

економічною безпекою, що мають забезпечити перехід до якісно нової сучасної 

системи управління в аграрному секторі, є перш за все створення 

висококонкурентної системи управління аграрним сектором економіки, яка б 

відповідала міжнародним стандартам, що діють в Європейському Союзі, і 

вимогам Світової організації торгівлі; запровадження моделі, яка б раціонально 

поєднувала державне і недержавне управління у тісній взаємодії з практичним 

менеджментом на рівні окремих галузей і підприємств. Крім того, необхідно 

здійснити чіткий розподіл функцій, повноважень та відповідальності «по 

вертикалі» і «по горизонталі» в організації економічних процесів виробництва 

та соціального розвитку сільських територій та забезпечити системи управління 

інформаційними засобами і технологіями, які дозволяли б оперативно і якісно 

здійснювати процеси підготовки, прийняття, реалізації та корекції 

управлінських рішень на різних рівнях і ділянках економічної діяльності. До 

того ж необхідна модернізація системи підготовки і використання 

високопрофесійних управлінських кадрів із застосуванням прогресивних 

методів оцінки і стимулювання управлінської праці та організації кар’єрного 

руху керівників і спеціалістів та створення сучасної наукової бази з питань 

організації і розвитку менеджменту [4, с.209]. 

Отже, на підставі наших досліджень необхідно відмітити, що управління 

економічною безпекою підприємств аграрного сектора доцільно здійснювати, 

враховуючи, по-перше, особливості АПК в стані трансформаційних змін, і, по-
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друге, особливості об’єкта управління — економічної безпеки, тобто існування 

економічних загроз. 
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СЕКЦІЯ 8.  Математичні методи в економіці 
 

Гладунський В.Н., к. п. н., доцент; 

Берегова Г.І., к.ф.-м. н., доцент 
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ  

 

МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ  

 

Одним з фундаментальних понять в науці сьогодні є категорійне поняття 

«система» (грец. σύστημα, що означає поєднання, устрій, організм, утворення), 

а також похідні цього поняття такі, як: «системний підхід», «системний аналіз», 

«системологія, «системотехніка», «систематика» «системне мислення», 

«системне дослідження» та ін. 

Спочатку термін «система» був пов’язаний з формами соціально-

історичного буття, а з часом був перенесений і на інші об’єкти, зокрема, на 

територіальні, виробничі об’єкти, соціальні угрупування, унаслідок чого цей 

термін перетворився в узагальнене поняття. 

Будь-який виробничий колектив як велика відкрита соціально-економічна 

система розглядається через її внутрішні структуру, упорядкування, 

відношення, взаємозв’язки та залежності від зовнішніх факторів. Оскільки у 

таких системах вирішальним чинником є людина, то усі ці відношення, 

взаємозв’язки, залежності значно ускладнюються, вони досить нетривіальні, які 

часто не можуть бути виміряні кількісно, багато з цих відношень і 

взаємозв’язків «невидимі». Тому систему не можна описати за допомогою лише 

лінійних залежностей, тут ці залежності далеко не тривіальні. 

Нехай структуру соціально-економічних систем складають 

взаємозалежні, взаємодіючі, взаємопов’язані підсистеми 1 2, ,..., nX X X . Зовнішні 

фактори, які впливають на дану систему через її підсистеми позначимо через 

1 2, ,..., mY Y Y . У результаті управлінських дій виникають різні (економічні, 

соціально-економічні, соціальні) [1] ефекти lE . Тоді, виходячи з вище 

викладеного, соціально-економічну систему S в досить узагальненому вигляді 

можна подати як складну функцію  

 1 1 2 2 1 2 1 2
1

( , ,..., ), ( , ,..., , , ,..., ), ,
p

n n m l
l

S S R X X X R X X X Y Y Y E



  


 (1) 

або у вигляді 

, 1 1 1 1
( , ), ( , ), ,

pn n m

i j i k l
i j i k l

S S R X X R R X Y E
   


  

 
 (2) 

де S  – система, 

R  – предикат (оператор) відношення, 

( )i jX X  – і-та (j-та) підсистема системи, 

п – кількість підсистем системи, 
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, 1
( , )

n

i j
i j
R X X


 – відношення між і-ою і j-ою підсистемами, при i j  – 

відношення всередині самої і-ої підсистеми, 

kY  – k–ий фактор зовнішнього середовища (k–а система, з якою взаємодіє 

окрема підсистема даної системи),  

т – кількість факторів зовнішнього середовища (кількість систем) з 

якими взаємодіють підсистеми даної системи,  

1 1
( , )

n m

i k
i k
R R X Y
 

 – відношення підсистем (в цілому усієї системи) з факторами 

зовнішнього середовища (з іншими системами), 

1

p

l
l

E

  – ефекти, які утворюються на основі l–ої властивості системи, 

р – кількість властивостей системи, які дають ефекти. 

Дещо деталізуємо зміст вище наведених позначень. Під предикатом 

(оператором) відношення R розуміються різні відношення, як числові, 

величинні, так і моральні, чуттєві, які можуть бути між підсистемами 

(системами), вони можуть бути чіткими, вимірюваними, а можуть бути 

нечіткими, розмитими, невимірюваними, можуть бути безпосередніми, 

лінійними, а можуть бути опосередкованими, нелінійними, зокрема, це 

відношення може означати: «більше», «менше», «більший вплив», «менший 

вплив», «забороняє» «створює позитивний мікроклімат», «підсилює», «спільно 

діє», «стабілізує», «гальмує», «руйнує», «відповідає», «мотивує», 

«підстраховує», «контролює», «організовує», «регулює», «забезпечує», «лікує», 

«мобілізує», «інформує», «веселить» і т.п. 

Під підсистемами ( )i jX X , 1, ( 1, )i n j n   розуміються різні структурні 

утворення, організації, спілки, підрозділи, групи, окремі особи, які входять у 

дану систему і які самі є системами. У сукупності ці підсистеми утворюють 

повноцінну соціально-економічну систему. 

Під факторами (системами) зовнішнього середовища kY , 1,k m  

розуміються різні державні й недержавні органи, утворення, організації, фірми, 

партії, постачальники, споживачі, окремі особи, природні умови тощо, тобто 

системи, з якими взаємодіє дана система і з якими безпосередньо чи 

опосередковано перебуває у вище розкритих відношеннях. 

Під ефектами E  розуміються різні ефекти, які одержують завдяки 

впливу на систему з її специфічними властивостями (неадитивність, 

емержентність, синергічність, мультиплікативність, цілісність, відособленість, 

централізованість, адаптивність, сумісність, голографічність, дифузійність, 

зворотність зв’язку) збоку керуючої та керованої підсистем [2]. Ці ефекти 

можуть бути позитивними чи негативними, стабілізуючими чи руйнівними, 

підсилюючими чи гальмівними. 

Можна сказати, що відношення 
1 1

( , )
n m

i k
i k
R R X Y
 

 постійно перебуває у стані 

взаємодії двох результуючих, з одного боку, виступає внутрішня результуюча 
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vR , яка визначається відношенням 
1 1

( , )
n m

i k
i k
R R X Y
 

 і ефектами 
1

p

l
l

E

 , з другого, – 

виступає зовнішня результуюча zR , яка визначається сукупністю впливів 

зовнішнього середовища. До того часу, коли внутрішня результуюча 

переважатиме зовнішню, тобто коли 
v zR R , то система S перебуватиме у стані 

повноцінного функціонування, система розвивається; якщо ж настає момент, 

коли v zR R , то система S стає неспроможною боротись із зовнішнім впливом і 

перестає існувати, гине, руйнується, або ж поглинається іншою системою. 

Отже, маючи таку, хоч досить узагальнену модель, можна чіткіше 

побудувати системний підхід до аналізу соціально-економічних об’єктів. А це 

тягне за собою поглиблену підготовку магістрів-економістів, магістрів-

менеджерів у формуванні в них системних знань, виробленню умінь реального 

системного аналізу. Тут цілком погоджуємось із висновками В.М. Спіцнаделя в 

тому, що «системний підхід легко проголошується в загальному вигляді, але 

досить важко реалізується в конкрентній формі, оскільки багатоаспектна 

орієнтація вимагає спеціальної, організаційної, технічної, педагогічної 

підготовки та інших умов…» [3, с. 17].  

Реальний системний аналіз можна проводити лише за умови бачення і 

розуміння структури, порядку та відношень об’єкта дослідження, коли 

дослідник знає і володіє відповідним арсеналом методів, уміло й обґрунтовано 

їх використовує як своєрідний інструмент. 
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 СЕКЦІЯ 9.  Державне управління, самоуправління та державна служба 

 

Бова Т.В. 

доктор наук з державного управління 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сільське господарство є специфічною і в теж час важливою галуззю 

господарського комплексу економіки будь-якої країни. Кількість і якість 

продовольчих ресурсів безпосередньо впливає на продовольчу безпеку країни, 

на зростання її населення, на зростання економіки. Світова практика свідчить 

про те, що державна підтримка агропромислового комплексу здійснюється 

двома шляхами: прямим і непрямим. Прямий шлях передбачає безпосереднє 

бюджетне фінансування галузі, непрямий - впровадження податкових пільг. 

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

рівень прямої бюджетної підтримки в Україні нижча порівняно з країнами СНД 

і значно нижче в порівнянні з країнами ЄС. Так, у Норвегії цей показник 

становить - 61% від загальної вартості сільгосппродукції, в країнах ЄС - 20% - 

27%, в Росії - 21%, в Китаї - 17%, а в Україні - приблизно 12%. Слід також 

підкреслити, що основні торговельні партнери України не мають наміру істотно 

скорочувати витрати на потреби сільського господарства. Так, проект аграрного 

бюджету на 2014-2020 роки закріплює витрати на реалізацію спільної аграрної 

політик ЄС на рівні 281,8 млрд. євро, а на фінансування заходів з розвитку 

сільської місцевості - 89,9 млрд. євро [1]. 

Слід відзначити, що існуюча система оподаткування 

сільгосптоваровиробників не забезпечує значного залучення інвестицій у 

сільське господарство. У світовій практиці визначено верхню межу 

податкового вилучення з виручки сільгоспвиробників на рівні 20%, при якому 

не зникає підприємницький інтерес до ведення сільського бізнесу, не 

знижується ділова активність, отже, не з’являється прагнення до ухилення від 

податків [2].  

Система державного субсидування забезпечує стійке виробництво 

продукції сільського господарства,  дає змогу підтримувати в необхідних межах 

як роздрібні, так і закупівельні ціни. Водночас ця система змушує 

сільгосптоваровиробників максимально ефективно використовувати свій 

ресурсний потенціал. На підтримку зазначеного механізму припадає 75% 

сумарного еквівалента субсидій виробникам у країнах ЄС, 87% в Японії і 

близько 50% у США і Канаді [3, с. 82]. Одним з основних недоліків майже всіх 

напрямів аграрної політики України стало встановлення лімітів розподілу 

субсидій щодо одержувачів. Необхідно впорядкувати і поставити на об’єктивну 

основу субсидування сільськогосподарських підприємств за рахунок 

державного та місцевого бюджетів.. Критеріями ефективності повинен бути 

рівень рентабельності і продуктивності використання ресурсного потенціалу. 
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На особливу увагу заслуговує цінове регулювання, яке передбачає 

запровадження державного регулювання цін на основні види матеріально-

технічних ресурсів, граничні ціни на енергоносії та економічні санкції за 

перевищення і стимулювання за зниження рівня цін, а саме: розширення 

застосування лізингу та субсидій для товаровиробників на науково-технічну 

продукцію та придбання сучасної техніки і мінеральних добрив; встановлення 

для торговельно-посередницьких організацій, сервісних підприємств і 

організацій АПК граничних націнок на основні види промислової продукції зі 

скасуванням передоплати. Рівень прибутковості будь-яких сервісних 

підприємств в АПК не повинен перевищувати аналогічних показників 

обслуговуваних ними сільськогосподарських підприємств [4, с. 126]. 

Удосконалення фінансово-кредитних відносин у сільськогосподарському 

комплексі має проходити при паралельному функціонуванні ринкових цін і цін, 

що регулюються безпосередньо державою на державному і регіональному 

рівнях, на конкретні види продукції та послуги. На цих двох рівнях 

регулювання системи ціноутворення необхідно встановити: гарантовані рівні 

закупівельних цін для закупівлі сільськогосподарських продуктів у державний і 

регіональний фонди; надбавки до закупівельних цін за високоякісну та 

екологічно чисту продукцію, за продаж продукції понад установлені договірні 

зобов’язання при виникненні такої необхідності на регіональному рівні, які 

можуть бути диференційовані; заставні ціни для здійснення заставних операцій, 

які проводяться інтенсивно при виникненні труднощів зі збутом продукції. Це 

дасть змогу сформувати резервний фонд основних сільськогосподарських 

продуктів, в основному, зернових і олійних культур. З одного боку, заставні 

ціни дають можливість підтримувати сільгосптоваровиробників і частково 

вирішувати проблему фінансування, з іншого - стримувати зростання цін на 

продовольство для забезпечення мінімального споживчого кошика; гарантовані 

цільові ціни або надбавки до цільової ціни в умовах, коли ринкові ціни 

знижуються до рівня, який не забезпечує прожитковий мінімум 

сільгосптоваровиробникам. Органи управління або придбавають таку 

продукцію за цільовими цінами (закупівельні інтервенції), або доплачують 

товаровиробникам різницю між цільовою та реалізаційною ціною. За певних 

умов, що складаються на ринку, цільова та заставна ціни можуть збігатися. 

Таким чином, основні напрями державної підтримки 

сільгосптоваровиробників України це: пільгове кредитування різних форм 

господарювання; система пільгового оподаткування; державне субсидування, 

регулювання ринкових цін на сільськогосподарську продукцію. На сучасному 

етапі пріоритетний розвиток повинні отримати три напрями: прискорений 

розвиток тваринництва, стимулювання розвитку малих форм господарювання, 

забезпечення доступним житлом молодих фахівців (чи їх сімей) на селі. 

Державна підтримка українського села проводиться відповідно до 

Державної цільової програми підтримки розвитку українського села на період 

до 2015 р. Очікуваними результатами реалізації програми будуть: зростання 

обсягу виробництва валової продукції сільського господарства в 2015 р. у 1,6 

раза порівняно з 2006 р.; збільшення обсягу надходжень до зведеного бюджету 
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України від сплати податків і зборів суб`єктами сільськогосподарського 

комплексу в 2,5 рази;  забезпечення розвитку мережі сільських автомобільних 

доріг; забезпечення розвитку освіти в сільській місцевості; забезпечення 

розвитку медичного обслуговування в сільський місцевості; охорона та 

підвищення рівня родючості грунтів, екологізація сільськогосподарського 

виробництва. 

На нашу думку, при розробці державної підтримки в першу чергу 

необхідно приділяти більше уваги основним двом напрямам. Перший напрям, 

як було вище зазначено, - точкова підтримка великих господарств за 

допомогою розширення доступності кредитних ресурсів на будівництво, 

модернізацію та реконструкцію тваринницьких комплексів, що дасть змогу 

великим колективним підприємствам і фермам збільшити виробництво 

тваринницької продукції за рахунок поставок з лізингу племінної худоби. 

Другий напрям - адресне стимулювання розвитку малих форм агробізнесу 

на селі. При цьому необхідно зазначити умови досягнення поставлених цілей: 

розвиток пріоритетних напрямів;  прискорений перехід до використання нових 

високопродуктивних та ресурсозбережувальних технологій; поліпшення 

фінансового становища сільськогосподарських товаровиробників та їх 

матеріально-технічної бази; підвищення платоспроможності 

сільськогосподарських товаровиробників; підвищення продуктивності праці на 

основі стимулювання до використання сучасних технологій, удосконалення 

організації виробництва, а також організації праці та управління; створення 

умов сільськогосподарським і іншим товаровиробникам агропромислового 

комплексу для інвестування в модернізацію і технічне переозброєння 

виробництва. 

Досягнення поставлених цілей дасть змогу підвищити обсяг реалізації в 

секторі малих форм господарювання шляхом налагодженого гарантованого 

збуту та переробки сільськогосподарської продукції, а також розширити 

доступність дешевих кредитних ресурсів для фермерських господарств, 

сільськогосподарських споживчих кооперативів і громадян, які ведуть особисте 

підсобне господарство [5]. 

Крім того, доцільно: вдосконалювати кредитну, податкову, страхову і 

регіональну політику.  Збільшувати обсяги пільгового кредитування, знижувати 

відсоткові ставки за кредити, ставки податків і платежів. При цьому 

враховувати сезонність надходження грошей від реалізації сільгосппродукції і 

сформовану ефективність аграрного виробництва в області; для забезпечення 

сільгосптоваровиробників необхідною інформацією про технічні і технологічні 

інновації, відомостями про різні ринки збуту, цінову ситуацію створити служби 

сільського консультування та агентства підтримки агробізнесу; розвивати 

соціальну сферу села, яка має сприяти створенню умов, необхідних для 

утримання та закріплення трудових ресурсів у сільському господарстві. 

З усього вищесказаного випливає, що в умовах ринкової економіки 

основою державної аграрної політики має бути розвиток і забезпечення 

стимулів для ефективного виробництва сільськогосподарської продукції 

трансформованими в ході реформ різними типами господарств. Необхідність 
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підтримки сільгосптоваровиробника зрозуміли не тільки розвинені країни (про 

що було вище сказано), а й наші сусіди по СНД: на ці цілі йде в Казахстані - 

18% бюджету, у Білорусії - 20%. Така підтримка виправдана і з точки зору 

інтересів держави, оскільки продовольча безпека - головна мета аграрної 

реформи та трансформації «неефективних» форм господарювання. 

 

Література 
1. Лазебный Д. Полезность налоговых льгот для сельскохозяйственных предприятий. 

[Електроний ресурс].- Режим доступу: http://latifundist.com/blog/read/370-poleznost-

nalogovyh-lgot-dlya-selskohozyajstvennyh-predpriyatij. 

2. Лузан Ю.Я. Система оподаткування уніфікується до вимог СОТ [Електронний ресурс] 

/ Ю.Я. Лузан. – Режим доступу: http://a7d.com.ua /2007/05/07 

/sistema_opodatkuvannja_unfkutsja_do_vimog_sot.html. 

3. Зінчук Т. Аграрна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та 

перспективи для України [Текст] / Т. Зінчук // Економіка України. – 2006. – № 4. – С. 

74–88. 

4. Бородіна О.М. Аграрний сектор України на шляху до євро інтеграції : монографія / М. 

Бетлій та ін.; за ред. О.М. Бородіної. – Ужгород : ІВА, 2006. – 496 с. 

5. Кредитування в сільській місцевості: Зб. рекомендацій для кредитних спілок. – Ч. 2. 

В.М.Алексійчук, В.В.Гончаренко, І.В.Гринюк, М.М.Дученко та ін. За ред. М.Я. 

Дем’яненка. – К.: Знання. Прес, 2006. – 203 с. 

 

Ватковська М. Г.  

к.ф.н.,  
Дніпропетровський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти 

  
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ  

  
На сучасному етапі суспільного розвитку державно-управлінська 

діяльність зазнає суттєвих змін як за змістом, так і за технологією. Ці зміни у 

більшості  пов'язані з інформатизацією усіх ланок суспільного життя. Сьогодні 

персональні комп’ютери та Інтернет приходять у життя людей значно швидше, 

ніж технології, що змінили їх життя у ХХ столітті [4, с.47].  Це впливає на 

зміни у змісті та характері праці, у тому числі праці управлінця, яка стає більш 

інтелектуальною, її основою стає інформація. Відповідно, інформаційне 

забезпечення виступає однією ланкою модернізації, якою охоплений процес 

державного управління. 

Інформаційні процеси сучасного суспільства обумовлюють корінну 

перебудову форм і методів державного управління. Особливо це стосується 

ланки управління в галузі освіти. «Акцент у сучасній освіті переноситься з 

предметного змісту на операційні уміння особистості орієнтуватися в 

інформаційному просторі, знаходити, опрацьовувати і застосовувати потрібну 

інформацію у власній діяльності. <…> успішність навчання залежить від того, 

наскільки ефективно використовуються сучасні технології та засоби навчання» 

[2, с.12]. Отже, сьогодні, коли українське суспільство перебуває на шляху 

трансформації до «суспільства знань», сфера яка безпосередньо відповідає за 
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виховання та освіту підростаючого покоління, несе відповідальність за 

майбутню успішність в інформаційному суспільстві української молоді. Таку 

успішну соціалізацію вельми складно забезпечити без модернізаційних 

процесів усієї галузі освіти України.  

Перше, що треба усвідомити на сьогодні – це те, що нове суспільство 

потребує нових знань, вмінь, умінь та підходів до управління. Логічним 

витоком даного формулювання є виникнення запитання – чому зараз треба 

щось змінювати, реформувати, модернізувати. Відповідь на це питання 

знаходиться у змінах економічних, соціальних та політичних процесів, яких 

зазнали провідні європейські країни та США і яких сьогодні зазнає Україна. Ці 

зміни по-іншому називаються «епоха постіндустріального суспільства» або ера 

«суспільства знання». Що змінюється у цих моделях суспільства?  

Зокрема, автор теорії про постіндустріальне суспільство, Д.Белл у своїй 

концепції про постіндустріальне суспільство розкриває зміни у процесах 

економіки та суспільного життя, що пов’язані з переходом до 

постіндустріального суспільства, яке характеризується наступним чином: «воно 

укріплює роль науки та знання, як основних інституційних цінностей 

суспільства; роблячи процес прийняття рішень більш технічним <..>;  

створюючи та помножуючи технічну інтелігенцію, воно підіймає серйозне 

питання ставлення технічного інтелекту до гуманітарних дисциплін» [1, с.150]. 

Постіндустріальне суспільство за Д.Беллом – це суспільство, у якому головне 

місце посідає інтелектуальна технологія, заснована на інформації. Основним 

виробником інформації стає професіонал, головним інструментом якого 

повинен стати комп’ютер, що дозволяє виконувати велику кількість операцій у 

короткостроковий термін. У цілому вищезазначену  концепцію можна 

розглядати як першу серйозну спробу осмислення тих змін у суспільстві, які 

були пов’язані із глобальним розповсюдженням технічного прогресу та 

збільшенням ролі знання у XX ст.  

Екстраполюючи погляди Д.Белла на українські реалії слід зазначити, що 

процеси інформатизації та впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій мають швидкі темпи розповсюдження, та разом з цим певні 

проблеми свого впровадження. Подолання сукупності проблем, що 

призупиняють процеси інформатизації є основним завдання управлінських 

структур України, тому що для нас зараз залишається актуальним  запобігти так 

званому цифровому розриву (або інформаційної нерівності), що утворюється 

між високорозвиненими у даній галузі країнами і країнами, що розвиваються.   

 Сьогодні  гостро стоїть питання не лише інформатизації та автоматизації 

управлінських процесів, але й проблема переходу від співвідношення поняття 

«людина-техніка» до поняття «людина-знання». Останнє зарубіжний дослідник 

П. Дракер пов’язував з революцією в системі управління, де знання виступає 

метахарактеристикою не у галузі виробництва, а у сфері самого знання. У той 

же час революція в системі управління буде спроможна привести суспільство 

до формування нового типу – «суспільства знання».  

У новому суспільстві, де ключовою ланкою стає «інтелектуальний 

працівник» [3], повинна суттєво змінитись система управління. Управління 
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повинне враховувати не лише економічний аспект своєї діяльності 

(американська модель), не лише соціальні питання (німецька модель), не лише 

людський фактор (японська модель), а у комплексі орієнтуватися на усі ці 

напрямки. Лише така система управління може бути привабливою та 

спроможною задовольнити потреби «інтелектуального працівника». У 

«суспільстві знання» особливо гостро постає питання не лише нової концепції 

управління, але й нової системи освіти, здатної забезпечувати необхідний 

рівень компетенції  для управлінців.  

Інформатизація системи державного управління у галузі освіти в Україні 

з урахуванням описаних вище тенденцій, здатна викликати стратегічні зміни, 

що стосуватимуться як суб’єкта управління (безпосередньо органи державного 

управління центрального та регіонального рівнів), так і об’єкта управління 

(заклади та організації освітньої галузі). Пріоритетом розвитку освіти 

визначено впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

усі ланки української освіти. Реалізація плану впровадження ІКТ 

забезпечується шляхом поступової  інформатизації системи освіти, спрямованої 

на задоволення освітніх, інформаційних і комунікаційних потреб учасників 

навчально-виховного процесу та шляхом модернізації системи управління 

освітою, заснованої на розвитку автоматизованої системи управління освітою. 

В. Кремень зазначає: «модернізуючи освіту, ми маємо по-новому відповісти на 

ряд запитань: чого навчати, як учити, на чому вчити <…>» [5] і до цих запитань 

можна додати: як модернізувати державне управління у галузі освіти. 

Модернізація державного управління передбачає: перехід до програмно-

цільового управління; впровадження новітніх інформативно-управлінських і 

комп'ютерних технологій; підвищення інформаційної компетентності 

управлінців усіх рівнів. У цьому напрямку першочерговими завданнями є 

налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного, інформаційного 

супроводу управлінських рішень, подолання розрізненості адміністративних 

даних.  

Нова модель державного управління освітньою галуззю повинна 

базуватися на розбудові  інформаційного забезпечення державного управління з 

урахуванням громадської думки, внаслідок чого мають змінитися 

навантаження, функції, структура і стиль центрального та регіонального 

управління освітою.  

Сьогодні перед усіма органами державного управління стоїть завдання 

підвищення ефективності своєї діяльності. В умовах становлення 

інформаційного суспільства ефективність діяльності органів державного 

управління все більше стає залежною від рівня інформатизації управлінської 

діяльності, генерації і максимального використання інформації при прийнятті 

управлінських рішень. Саме усвідомлення цього факту дозволяє стверджувати, 

що інформаційне забезпечення діяльності управлінця також стає важливим 

критерієм ефективності управління.  

Інформаційне забезпечення сьогодні повинно стати складовою частиною 

управління, оскільки зараз воно стало найважливішим фактором, що впливає на 

ефективність усієї системи державного управління. Від того, наскільки 
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інформаційне забезпечення буде інтегрованим до управлінської практики, 

залежить ефективність функціонування органів виконавчої влади. Цей 

складний процес інформатизації вже відбувається  в різних напрямках та на 

всіх рівнях управління, нехай навіть з певними ускладненнями та труднощами. 

Тому важливим завдання стає надання інформаційному забезпеченню 

цілеспрямованого, організованого характеру, для чого потрібні серйозні наукові 

дослідження.  

У системі державного управління у галузі освіти ці процеси матимуть 

певні особливості, пов’язані з необхідністю випереджального розвитку цієї 

галузі та її провідною роллю в суспільному розвитку на сучасному етапі. 

Актуальним напрямом перспективних досліджень є аналіз досвіду 

зарубіжних країн з питань створення «електронного уряду» та розроблення 

подібної моделі в реаліях сучасного українського державного управління в 

галузі освіти.  
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РОБОТА З ІНФОРМАЦІЄЮ GR-ФАХІВЦІВ 

 

Однією з трьох головних функцій (наряду з побудовою стосунків і 

донесенням данних до ОДВ, а також власне лобізмом) будь-якої з GR-структур 

є робота з інформацією. Серед інструментів, що використовуються GR-

департаментами, дослідження The Moscow Times виділило: відстеження 

діяльності органів державної влади та прогнозування їх впливу на діяльність 

компанії (28, 6%), визначення та аналіз першорядних потреб компанії в галузі 

взаємодії з органами державної влади (25,7%), координація вибудовування 

стосунків компаній з органами державної влади у кризовій ситуації (2,8%), 

формування та підтримка груп взаємодії (компанії - партнери, громадські 
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організації, ЗМК) для впливу на органи влади (20,1%), надання впливу на 

органи державної влади (17,1%) [3, с. 55]. 

Євгеній Рошков зазначає, що інформація - головна валюта лобіста. Якість 

і новизна інформації мають велике значення. Інформація, подана в потрібний 

час, в потрібному вигляді - це головне. У будь-якому місці, чи то Україна, 

Євросоюз чи США, цей принцип лежить в основі професії. Завдання лобіста - 

грамотно донести інформацію в зрозумілому і зручному вигляді до конкретного 

чиновника, з одного боку, і до системи державних органів - з іншого. І в 

кінцевому рахунку призвести весь процес до потрібного результату [2, С. 102]. 

Михайло Петечук в особистій розмові зазначає: "Я ділю їх на три типи - 

аналітичні проекти, там stakeholder mapping, аналітична складова всього PA, 

аналіз ризиків. Для одного з іноземних банків, одного з найбільших в світі, 

зробив таких три проекти. Вони в принципі придивлялися до одного з 

українських банків. І юристи сказали: "Прекрасно! Можно брать!" Вони 

замовили ще більше політичний аналіз - а що ж то, а що за тим банком? Хто 

власник? Тобто вони (згодом – прим. авт.) відмовилися, тричі. В результаті 

криза показала, що правильно вони зробили, бо суть банку була виключно 

нездорова. Вони були зав’язані виключно на якихось політичних 

домовленостях - ключовий клієнт банку і власники лише почали робити 

диверсифікацію, але лише під продаж намагалися... Є такі аналітичні проекти, 

як я вже казав, є побудова стосунків. Якщо брати Telenor, то мова йшла про 

побудову стосунків для зниження ризиків у майбутньому зі стейкхолдерами.. 

Ну, і третій тип (проектів - прим. авт.) – вже чистий лобізм для досягнення 

якихось результатів. Якихось регуляторних аспектів. це можливо 

найскладніше... І власне відділ, який би займався тою роботою. При тому в 

тому відділі дуже корисно мати людей, які обізнані з юридичною справою. 

Мені особисто, я відчуваю, часом не вистачає досвіду юридичного, юридичних 

знань. GR - то хороша сфера для людей з юридичною освітою, які не хочуть 

бути юристами, чистими юристами"  

"До функцій GR-департаментів зазвичай включають постійний і 

спрямований збір інформації про поточну діяльність державних органів, про 

проблеми, що стоять на порядку денному ОДВ, про підготовку проектів, 

програм, нормативних актів в галузі діяльності організації, про ставлення до 

поточних справ і передбачувані зміни в установах державної влади різних 

рівнів". - пише к.с.н. Т.А.Кулакова [3, с. 219]. Знання щодо характеристик 

рушійних і стримуючих сил процесу прийняття рішень дає організації 

можливість здійснювати стратегічно гнучке управління. А аналітична обробка 

інформації дозволяє мати чітке уявлення про місце організації в 

навколишньому середовищі, її слабких і сильних сторонах, правової 

"захищеності", можливі дії в разі прийняття будь-яких державних рішень, 

ступеня контрольованості ситуації. Аналіз стану навколишнього середовища 

доповнюється інтенсивною взаємодією з фахівцями інших підрозділів 

організації (маркетинг, право, регіональний розвиток, фінанси тощо).  

Алексей Борев пише, що успіх GR-фахівця тільки на 50% залежить від 

розуміння апаратних процедур. Інші 50% – це галузева експертиза, яка 
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передбачає, по-перше, глибоке знання технологічних та логістичних ланцюжків 

створення того чи іншого продукту або послуги, а по-друге, – розуміння 

структури ринку і розстановки сил у тій галузі, інтереси якої він представляє [2, 

с. 104]. 

Марина Толмачева зазначає, що головне в роботі лобіста – це вміння 

працювати з інформацією і взаємодіяти з людьми. "Тому кожен лобіст знає, що 

перша умова успіху – вміння здобувати інформацію та аналізувати її" [2, с. 28]. 

Друга умова успіху, на її думку, – це здатність викликати в людях довіру. Третя 

умова успіху комунікатора – мобільність, а четверта – здатність до мімікрії (за 

більшістю великих угод стоять "сірі кардинали"). 

Павєл Толстих з російського Центра по изучению проблем 

взаимодействия бизнеса и власти зазначає: "Як правило, ми також малюємо 

схеми міжвідомчих компетенцій щодо інтересів компанії, починаючи з 

представників Адміністрації Президента та Апарату Уряду і закінчуючи 

регіональною та муніципальною владою. З нашого досвіду, загальна кількість 

політичних стейкхолдерів федерального рівня для великої компанії, що веде 

бізнес в Росії, становить близько 150 осіб. Саме з цими людьми фахівець з GR 

повинен потенційно вибудувати взаємини як з метою відстеження потенційних 

загроз від їх діяльності, так і з метою можливого впливу" [3, с. 238]. 

Він наголошує, що може скластися враження, наче формування мапи 

політичних стейкхолдерів - тривіальне завдання, особливо в умовах відносної 

відкритості органів державної влади. Однак не все так просто. Сформувавши 

stakeholder mapping, GR-фахівець повинен організувати процес моніторингу 

інформації з виділених ним органів державної влади. Такий моніторинг 

повинен проводитися, щоби зрозуміти, несуть підготовлені ОДВ рішення 

компанії загрозу чи користь. Моніторинг нормативно-правового поля для GR-

структури необхідний для запобігання можливих загроз зміни умов 

регуляторики бізнесу в країні для клієнтів і в сфері діяльності компанії, а також 

для точного аналізу та прогнозування змін в галузях, в яких працює компанія 

[3, с. 242]. При створенні аналітичних продуктів для вирішення проблем 

бізнесу кваліфіковані працівники використовують методи форсайту і піраміди 

[1, с.147].  

Олег Калинський уточнює, що інформація в пресі, Інтернеті, книгах може 

відрізнятися від істини: "Тому, якщо хочеш з кимось познайомитися і не вмієш 

висловлювати свої думки, розташувати до себе, буде дуже важко стати 

хорошим фахівцем: GR будується на прийнятті правильних рішень, які 

базуються на раніше зібраній інформації про майбутні події" [2, с. 104]. Іноді ж 

допомагає лише інформація, видобута з закритих джерел, або данні особистого 

плану. "Коли спілкуєшся з чиновником, необхідно знати всю його біографію, 

щоб розуміти, які моменти для нього найбільш важливі", - зазначає Михайло 

Дворкович [2, с. 133]. Фахівці резюмують, що процес вибудовування такої 

системи тотального моніторингу – нешвидкий і на його побудову "з нуля" може 

піти не один рік. 

Ще однією функцією GR-структури є побудова стосунків на постійній 

основі. Даніїл Бріман зазначає: "Один з обов'язків лобіста – підтримувати 
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комунікації, вітати зі святами, пам'ятати, у кого яке хобі, вміти помічати, що 

іншій людині цікаво, що їй подобається, і робити в спілкуванні акцент на 

цьому". Навіть коли немає конкретної теми, лобісти придумують собі 

необхідність зайти в ту чи іншу організацію, щоб поспілкуватися зі своїми 

знайомими, зрозуміти, яка ситуація в цьому відомстві. "Тут джіарник отримує 

інформацію про те, яке відомство найбільш впливове на даний момент, які 

питання відносяться до відання того чи іншого органу влади, адже не завжди 

положення про міністерство описує питання, які дане міністерство вирішує" – 

додає Михайло Дворкович. При цьому не обов'язково завжди мати прямий 

вихід на потрібну людину. "Це може бути вихід "через одне рукостискання", 

коли хтось тебе рекомендує своєму знайомому", - зазначає Марина Бортова [2, 

с. 122-126]. 
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КУЛЬТУРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ РІВНЯ КОРУПЦІЇ 

 

Низка чинників, які пов’язані з культурою, як то ступінь довіри у 

суспільстві, релігія, прийняття ієрархічності тощо, характеризуються високою 

часовою інваріантністю і однозначно впливають на корупцію. Країни з високим 

рівнем довіри у суспільстві [6; 14], низьким ступенем невизначеності 

майбутнього [4; 12], високою часткою прихожан реформованого християнства 

(протестанти
2
 та англіканці) та традиційних племенних релігій [3; 5; 6; 7; 9; 10; 

13] меншою часткою матеріальних цінностей у суб’єктивній оцінці якості 

життя [4], високою громадянською активністю [11] та низьким прийняттям 

ієрархічності [4] є менш корумпованими. Відповідно країни з низьким ступенем 

довіри у суспільстві, високим прийняттям ієрархічності, високою часткою 

прихожан нереформованого християнства, ісламу, індуїзму та буддизму [9] та 

високою громадянською відособленістю є більш корумпованими.  

Цінності також характеризуються високою часовою інваріантністю і 

включають при дослідженні їх зв’язку з корупцією традиційно-релігійне vs 

                                                 
2
Протестантизм, на відміну від інших християнських релігій, передбачає підвищену особисту 

відповідальність та індивідуалізм, отже він може зменшувати корупцію за рахунок 

позитивного впливу релігійних переконань на економічний розвиток, стабільної демократії, 

більшої толерантності до різних поглядів, більшої моральності та більшої автономності 

громадських спільнот від держави [7; 13]. 
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світсько-раціональне ставлення до влади, сконцентрованість людей на 

особистій та економічній безпеці vs на самовираженні та якості життя, 

відданість родинним зв’язкам, ставлення до розлучень тощо.  

Емпіричні дослідження [2; 7;. 8] показали, що по-перше, культури, які 

роблять особливий наголос на економічному успіху (який забезпечує наявність 

у індивідів мотивації) і разом з тим встановлюють значні обмеження на доступ 

до можливостей (одним з проявів чого є обмеження економічної свободи та 

конкуренції), сприяють підвищенню рівня корупції за рахунок прагнення 

агентів з обмеженим доступом до певних можливостей отримати такий доступ 

корупційним шляхом. По-друге, культури, яким притаманний партикуляризм 

(відданість сім’ї, племені, певній соціальній групі тощо і відчуття 

зобов’язаності перед ними) на противагу суспільним інтересам, також 

сприяють виникненню чи підвищенню корупції у вигляді фаворитизму, 

непотизму, блату, клієнтелізму та патронажу. 

Як показують емпіричні дослідження, вплив культури та цінностей на 

корупцію є суттєвим і однозначним для кожної окремої складової культури та 

цінностей, що свідчить про культурну та ціннісну зумовленість певного рівня 

корупції у суспільстві і про необхідність такої ж зумовленості для 

антикорупційних реформ. Антикорупційні реформи у певній країні з великою 

ймовірністю виявлятимуться безрезультатними, оскільки суспільство буде 

повертатись до культурно детермінованого рівня корупції. Однак це не означає 

визнання апріорі безрезультатності будь-яких реформ, а свідчить про 

необхідність врахування культурних чинників при розробці конкретних 

методів, інструментів та алгоритму реформ. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПЕРЕРВНОЮ ОСВІТОЮ 

 

Зростання обсягів інформації з кожним роком призводить до швидкого 

старіння знань. В такій ситуації традиційні вищі навчальні заклади не здатні 

підготувати за 5-6 років людину до професійної діяльності на все життя. Даний 

факт підтверджується низкою світових досліджень, які відзначають, що 

кожного року оновлюється близько 5% теоретичних та 20% практичних знань, 

а зниження професійної компетентності на 50%, внаслідок появи нової 

інформації. Це відбувається за багатьма професіями менш, ніж через 5 років, 

що фактично означає, що людина, яка випускається з вишу вже володіє 

застарілими знаннями, а, отже, освіта неефективна та не виконує своїх функцій 

[3].  

Як варіант вирішення даної проблеми, світові вчені запропонували 

перехід від традиційної системи вищої та професійної освіти до безперервної. 

Під поняттямм безперервної освіти («навчання протягом життя» (lifelong 

learning), «освіта дорослих» (adult education); «продовжена освіта» (continuing 

education); «подальша освіта» (further education); «відновлювана освіта» 

(recurrent education; «перманентна освіта» (permanent education); «освіта 

протягом життя» (lifelong education) розуміється комплекс державних, 

приватних і суспільних освітніх установ, що забезпечують організаційну і 

змістовну єдність і подальший взаємозв'язок всіх ланок освіти, задовольняючи 

прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього життя [1, c. 325].  

Основні її положення відображені в працях таких вітчизняних та 

зарубіжних вчених, як С. Вонга, М. Сахіна, С. Акбазіла, Дж. Волла, Д. Сміта,           

Т. Юр'євої, А. Вороніна, В. Остапчука, А. Озіної, Е. Богачьова.  

Згідно останніх досліджень система безперервного навчання має 

базуватися на шести принципах: нові базові знання і навички для всіх; 

збільшення інвестицій в людські ресурси; інноваційні методики навчання і 

викладання; нова система оцінки здобутої освіти; розвиток наставництва і 

консультування; наближення освіти до дому [5, с.115].   
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Для реалізації даних принципів необхідні значні зміни в традиційній 

системі освіті, і перш за все, з боку держави, оскільки саме вона визначає 

освітню політику в будь-якій країні. Державні органи управління освітою 

мають зробити ряд перетворень як у сфері управління, так і в сфері 

фінансування.  

План таких змін, на сьогоднійшній день, активно розробляють уряди 

країн-учасниць «Організації економічного співробітництва та розвитку» 

(ОЕСР), більш того уряди таких країн, як Німеччина, Великобританія, Норвегія, 

Швеція, Данія, Ісландія, Фінляндія, Японія, Австралія, Чилі почали 

реалізовувати окремі проекти в рамках розробленого плану у системі 

державного управління освітою, що засвідчило його життєздатність. 

Відповідно до розробок ОЕСР державні органи в освітній політиці мають 

змінити: 

 - масштаби: модель безперервного навчання вимагає від людини 

здобувати освіту на різних етапах свого життя: в школі, на роботі, на пенсії, а 

не формальну освіту: від початкової школи до вищої. 

- зміст освіти: засвоєння та застосування знань, викорисовуючи різні 

джерела інформації та формуючи професійні компетенції у людини, що 

навчається, а не просте засвоєння знань, визначених навчальним планом. 

- систему надання освітніх послуг: має включати широкий спектр 

дисциплін і можливість їх вибору, нові педагогічні підходи та децентралізацію, 

а не обмежене коло предметів з формальним правом вибору поєднаний з 

жорстким контролем та централізацією. 

- роль державних органів в галузі освіти:  мають переорієнтуватися з 

жорстко контролюючої та регулюючої до стимулюючої [2, с.94].  

В системі безперервного навчання функції галузевого міністерства або 

уряду реалізуються іншими шляхами, що продемонстровано в                                

табл. 1 [2, с.96].  

Таблиця 1 

Роль уряду в традиційній та безперервній системі освіти 
Функції уряду (галузевого 

міністерства) 

Традиційна система освіти Безперевна система освіти 

Координація освіти на 

національному рівні  
Секторальний підхід Багатосекторний підхід 

Координація між рівнями 

управління 

Односторонній контроль і 

регулювання 

Система підтримки та 

партнерства 

Надання освітніх 

можливостей 
Контроль і регулювання 

Надання інформації та 

стимулів, підтримка 

взаємодії. 

Встановлення зв'язку між 

освітою та ринком праці 

Пропозиція визначається 

установами 

Попит визначається тими, 

хто навчається 

Створення системи 

підвищення кваліфікації 

Національні стандарти, що 

відповідають навальним 

програмам і системи оцінки 

тих, хто навчається 

Різнобічна система 

визначення якості 

Адміністрування і 

управління 

Забезпечення правил і 

регуляції 
Створення стимулів 
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Фактично, за системи безперервної освіти роль уряду полягає у створенні 

гнучкої політики і нормативної бази, яка б координувала діяльність всіх 

учасників освітнього процесу, заснованої на засадах діалогу та взаємодії, поряд 

з фінансуванням та наданням широких освітніх можливостей. 

Таким чином, план реалізації переходу до безперервної освіти, 

розроблений країнами-учасницями ОЕСР включає ряд змін в освітній політиці, 

провідну роль серед яких відводить перетворенням в системі державного 

управління освітою. 
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