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3. PRODUCTIVE FORCES DEVELOPMENT AND REGIONAL ECONOMY
Hylka M. D.
PhD in economics
Bukovina State University of Finance and Economics, Chernivtsi, Ukraine

PROSPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF
UKRAINE
Гилка М. Д.
к. е. н.
Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
The demographics that exists today, employment of the rural population and the level of agricultural
production on the example of Chernivtsi region are analyzed. The main aspects of agricultural policy of rural areas
development in the EU are considered. The measures to ensure the sustainable development of rural areas based on EU
guidelines are proposed.
Keywords: development of rural areas, rural population, agricultural production, government agricultural
policy, the common agricultural policy of the EU.
Проаналізована існуюча на сьогодні демографічна ситуація, зайнятість сільського населення та рівень
сільськогосподарського виробництва на прикладі Чернівецької області. Розглянуто основні аспекти аграрної
політики щодо розвитку сільських територій в країнах ЄС. Запропоновано заходи щодо забезпечення сталого
розвитку сільських територій з урахуванням орієнтирів ЄС.
Ключові слова: розвиток сільських територій, сільське населення, сільськогосподарське виробництво,
державна аграрна політика, спільна аграрна політика країн ЄС.

Постановка проблеми. Сільське господарство є важливою складовою економіки
кожної країни, його основне завдання – гарантування продовольчої безпеки, забезпечення
інших секторів економіки сировиною, створення експортного потенціалу продуктів
харчування та сировини, підвищення мотивації сільських жителів до життя і праці на селі.
Сільськогосподарське виробництво є основним видом діяльності, що здійснюється на
сільських територіях, сприяє їхньому розвитку та забезпечує зайнятість сільського
населення. Своєю чергою, основою розвитку сільськогосподарського виробництва є наявний
ресурсний потенціал, складовими якого є природні ресурси, виробничий та людський
капітал, що знаходиться на певній території, може бути використаний для досягнення
поставлених завдань та прямо впливає на економічний розвиток територій як макро-, так і
мікрорегіону.
На жаль, на сьогодні рівень економічного розвитку сільського господарства та
сільських територій в Україні є значно нижчим від стандартів розвинутих країн, що може
викликати загрозу національній безпеці [1]. Крім того, продовжується процес відмирання сіл,
зростає трудова міграція, особливо серед сільської молоді, поглиблюються демографічна
криза, безробіття та бідність на селі, занепадають виробнича та соціальна інфраструктура
тощо. Не зважаючи на те, що сільські жителі є власниками основного національного
багатства – землі, проблема бідності сільського населення на сьогодні досягла своєї
критичної межі, оскільки, за даними експертів, 40% селян не мають можливості забезпечити
себе найнеобхіднішим. У багатьох законодавчих актах розв’язання економічних, соціальних і
екологічних проблем на селі визначено як стратегічну мету державної аграрної політики, а
розвиток сільського господарства та соціальний розвиток села вважається пріоритетним,
зокрема, селу надаються рівні з містом умови постачання промислових і продовольчих
8

товарів, медичного, спортивного, культурного, побутового, транспортного і торговельного
обслуговування за науково обґрунтованими нормативами [2; 3].
Однак, проблеми соціально-економічного розвитку села до цього часу залишаються
не розв’язаними, про що свідчать подальше зубожіння селян та продовження деградації
сільських територій. Існуючі на сьогодні проблеми економічного розвитку сільських
територій вимагають сформувати стратегічну та тактичну політику сільського розвитку, яка
б спрямовувалася на формування підґрунтя сталого соціально-економічного розвитку села на
довгострокову перспективу на основі підвищення рівня життя сільського населення та його
зайнятості, зменшення трудової міграції, оптимізації соціальної та виробничої
інфраструктури на селі, охорони довкілля та відтворення природних ресурсів, тобто загалом
запровадила б найбільш ефективні механізми та принципи управління перебігом соціальноекономічних процесів на селі.
Аналіз останніх досліджень. Серед вітчизняних вчених-економістів засади
багатофункціонального розвитку сільських територій вивчають Ю. Губені, О. Попова, Л.
Шепотько, Г. Черевко; розвиток людського капіталу у сільському господарстві – О.
Бородіна, М. Малік, О. Шубравська, В. Юрчишин; проблеми адаптації земельних, соціальноекономічних та просторових відносин у сільському господарстві – В. Месель-Веселяк, О.
Павлов, І. Прокопа, П.Саблук, М. Хвесик; принципи соціально-економічного управління
розвитком сільських територій – Б. Букринський, М. Мельник, В. Трегобчук тощо.
На жаль, на сьогодні стан економічного розвитку сільських територій все ще
залишається проблемним, досі не забезпечене стабільне зростання рівня життя сільського
населення та обсягів сільськогосподарського виробництва, обмеженими залишаються
фінансові ресурси місцевих бюджетів, майже повністю відсутня фінансова підтримка
дрібних сільськогосподарських товаровиробників, зменшується кількість об’єктів соціальної
інфраструктури тощо. Тому дані проблеми залишаються актуальними та потребують
подальшого поглибленого дослідження.
Метою статті є проаналізувати існуючу на сьогодні демографічну ситуацію,
зайнятість
сільського
населення,
благоустрій
сільських
районів
та
рівень
сільськогосподарського виробництва на прикладі Чернівецької області. Розглянути основні
аспекти аграрної політики щодо розвитку сільських територій в країнах ЄС. Запропонувати
заходи щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій з урахуванням орієнтирів
ЄС.
Виклад основного матеріалу. Стан та перспективи розвитку сільських територій
Чернівецької області не можна залишати поза увагою, оскільки протягом двох останніх
десятиріч частка сільського населення області становила більше 50% (табл. 1), тобто
переважала міське.
Таблиця 1*
Динаміка наявності та зайнятості населення Чернівецької області
Показник
Наявне населення – всього, тис.
осіб
в т. ч. сільське населення,
тис. осіб
Сільське населення у відсотках
до всього населення, %
Постійне населення – всього, тис.
осіб
в т. ч. сільське населення,
тис. осіб
Постійне сільське населення у
відсотках до всього населення, %
Населення, офіційно зайняте у
сільському господарстві, тис.
осіб
Кількість працівників, найманих

1990 р.

1995 р.

2000 р.

2005 р.

2010 р.

2013 р.

938,6

945,4

927,9

908,2

904,3

907,2

539,8

542,9

548,6

535,2

523,2

521,5

57,5

57,4

59,1

58,9

57,9

57,5

939,6

940,7

922,5

905,1

901,2

904,1

545,4

553,5

551,3

537,1

525,1

523,4

58,0

58,8

59,8

59,3

58,3

57,9

88,1

138,0**

80,3

105,6

102,0

105,2

88,1

88,4

49,1

20,9

10,6

9,6

9

у сільському господарстві, тис.
осіб
*
Джерело: Розраховано і складено за даними [4, с.346; 4, с.370; 5, с.346; 5, с.371-372]
**
У зв’язку з іншою методологією обліку до чисельності зайнятого у сільському господарстві населення
у 1990-1995 роках враховувалось населення, зайняте у особистому підсобному господарстві.

Зважаючи на це, вважаємо за необхідне приділяти належну увагу покращенню рівня
якості життя населення сільських територій, який на сьогодні характеризується достатньо
низькими показниками, що, в свою чергу, сприяє погіршенню демографічної ситуації та
зростанню рівня міграції, викликаючи постійне скорочення населення сіл, особливо
населення у працездатному віці.
Як бачимо, у 2013 році, порівняно з 1990 роком, чисельність населення Чернівецької
області зменшилася на 31,4 тис. чол. або на 3,3%, в тому числі чисельність сільського
населення зменшилася на 18,3 тис. чол. або на 3,4% (див. табл. 1). Природній приріст
населення у 1990 році в цілому по області становив 3550 чол., в тому числі сільського
населення – 1446 чол., у 2013 році ці показники відповідно становили 271 чол. та -91 чол. [4,
с.354]. Коефіцієнт смертності сільського населення протягом останніх двадцяти років зріс з
12,7% до 14,2%, а кількість померлих жителів сільської місцевості у 2013 році в 1,9 рази була
більшою за кількість померлих жителів міст [4, с.346; 4, с.354].
Зазначимо також, що, якщо в цілому по Україні поселенська мережа протягом
аналізованого періоду скоротилася на 355 населених пункти, а частка сіл з чисельністю
населення до 100 чоловік (так звана група ризику) зросла з 20% до 24%, то в Чернівецькій
області зменшення чисельності сільського населення не викликало зменшення кількості сіл
та селищ міського типу. На сьогодні нараховується 398 сіл та 8 селищ міського типу [4, с.32].
Наявність основних життєзабезпечуючих чинників у сільських населених пунктах
Чернівецької області (закладів освіти, охорони здоров’я, побуту, комунального господарства)
значно менша від потреби і досягнутого рівня у містах. Зокрема, у 2013 році забезпеченість
дитячими дошкільними закладами становила 42% від потреби, школами – 43%, лікарськими
амбулаторно-поліклінічними закладами – 69% [4, с.451].
Благоустрій сільських населених пунктів Чернівецької області залишається на
низькому рівні. Так, у 2012 році лише 8 сіл (2,3%) були забезпечені водопроводом, 11 сіл
(2,8%) – каналізацією, 227 сіл (57,0%) газифіковані природним газом. У 1990 році дані
показники відповідно становили 5 сіл (1,3%), 4 села (1,0%) та 9 сіл (2,3%) [4, с.456].
Незадовільною на сьогодні є екологічна ситуація, практично не реалізуються заходи з
охорони довкілля, зростає кількість неорганізованих звалищ побутових, промислових та ін.
відходів. Як бачимо, протягом останніх двадцяти років позитивні зрушення спостерігаються
лише стосовно газифікації сільських населених пунктів області, що ж стосується інших
параметрів благоустрою, то покращення практично не відбулося.
Чисельність зайнятого у сільському господарстві області населення зменшилася у
2012 році, порівняно з 1995 роком, на 33,2 тис. чол. або 23,8% [4, с.371; 5, с.289], чисельність
працівників, що зайняті у сільському господарстві на умовах найму, протягом цього ж
періоду зменшилася на 66,8 тис. чол. або у 8 разів [4, с.372; 5, с.298]. При цьому варто
зазначити, що протягом аналізованого періоду більшість сільського населення області була
та залишається зайнятою у сільському господарстві, не дивлячись на низьку дохідність
(середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві у 2012 році становила 2120 грн.
та була однією з найнижчих серед усіх видів економічної діяльності [4, с.408]). Причиною
високої зайнятості сільського населення у сільському господарстві вважаємо
монофункціональність сільських територій, що проявляється у суттєвому переважанні
сільського господарства над іншими видами діяльності. Потенційних видів економічної
діяльності, які можуть бути альтернативними сільському господарству на сільських
територіях Чернівецької області, є дуже мало, що пояснюється відсутністю інвестицій та
підтримки підприємницької ініціативи, низькою щільністю розселення жителів сільських
територій, відсутністю інформаційного забезпечення про альтернативні види
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підприємницької діяльності, незадовільним рівнем розвитку соціальної та виробничої
інфраструктури тощо.
Значне зменшення чисельності сільськогосподарських працівників сприяло зростанню
продуктивності праці у сільському господарстві. Однак великого оптимізму воно не
викликає, оскільки відбулося за рахунок екстенсивних факторів. Так, протягом аналізованого
періоду зменшення чисельності сільськогосподарських працівників значно випереджало
зменшення вартості валової продукції.
Не дивлячись на високу зайнятість населення Чернівецької області у сільському
господарстві, темпи та рівень його розвитку, а також ефективність сільськогосподарського
виробництва залишаються недостатніми. Як бачимо (табл. 2), виробництво продукції
сільського господарства протягом двох останніх десятиріч зменшувалося.
Таблиця 2*
Динаміка виробництва продукції сільського господарства Чернівецької області
Показник
1990р.
1995р.
Виробництво продукції сільського господарства
– всього, млн. грн.
4805,8
3444,3
У % до 1990 року
71,7
У т. ч.: виробництво продукції рослинництва,
млн. грн.
2224,8
1765,3
У % до 1990 року
79,3
У т. ч.: виробництво продукції тваринництва,
млн. грн.
2581,0
1679,0
У % до 1990 року
65,1
*
Джерело: Розраховано та складено за даними [4, с.114]

2000р.

у постійних цінах 2010 року
2005р.
2010р.
2012р.

3044,2
63,3

3406,8
70,9

3899,1
81,1

4363,3
90,8

1665,1
74,8

1813,1
81,5

2193,6
98,6

2601,3
116,9

1379,1
53,4

1593,7
61,7

1705,5
66,1

1762,0
68,3

Виробництво продукції рослинництва, у порівнянні з 1990 роком, зросло лише у 2012
році. Виробництво продукції тваринництва протягом аналізованого періоду скоротилося
приблизно в 1,5 рази. Отже, реальний рівень виробництва продукції сільського господарства
у Чернівецькій області був і залишається низьким, що свідчить про недовикористання
наявного земельного та людського потенціалу області.
Для подолання негативних тенденцій розвитку в сільській місцевості необхідні значні
фінансові ресурси. У 2012 році обсяг інвестицій у сільські райони Чернівецької області
становив 1337,5 млн. грн. [4, с.191] і був недостатнім для вирішення навіть найактуальніших
проблем.
Розвиток сільських територій займає належне місце у аграрній політиці країн ЄС. Так,
протягом останніх років країни Європейського Союзу збільшують фінансування програм
розвитку сільських територій. Вихідними положеннями для розробки та запровадження
стратегічних документів зі сталого розвитку сільських територій є рекомендації Саміту Землі
та «Порядок денний на 21 століття», Всесвітні зустрічі на найвищому рівні зі сталого
розвитку «Ріо+5» та «Ріо+10», а також рішення Конференцій міністрів охорони
навколишнього середовища Європи [6, с.70]. Збільшення обсягів відрахувань на розвиток
сільської місцевості закладене в нормативних вимогах САП країн ЄС. Програми розвитку
сільських територій співфінансуються країнами-членами ЄС із фінансуванням 50% з
бюджету Європейського Союзу, при чому системна підтримка з боку Євросоюзу надається
всім державам за єдиними правилами та процедурами. Дані програми включають заходи
щодо сприяння залученню інвестицій, просування продукції та диверсифікації сільського
господарства, охорони довкілля, боротьби зі змінами клімату, розвитку відновлюваних
джерел енергії, управління водними ресурсами, захисту біорізноманіття, утримання
лісонасаджень, схем раннього виходу на пенсію, допомоги фермерам у найменш
сприятливих регіонах, допомоги з навчання, тощо [7, с.132–136]. Наприклад, у Польщі діяла
Програма розвитку села на 2007-2013 роки, відповідно до якої здійснювався процес
модернізації та розвитку польської економіки продовольства і розвитку сільських районів. В
рамках цієї Програми з бюджету ЄС та національного бюджету виділено 17,2 млрд. євро.
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Форма політики Європейського Союзу, а відповідно розмір і структура витрат на
сільське господарство та сільські території на перспективу визначається стратегією «Європа
2020», що була прийнята у березні 2010 року і називається «Стратегії інтелігентного і
зрівноваженого розвитку, сприяючого суспільній активності». Пріоритети, що визначені
даною стратегією, охоплюють всі три елементи класичної концепції зрівноваженого
розвитку: економічний, суспільний і середовищний (природний).
Європейська комісія у жовтні 2011 року започаткувала публікацію проектів стосовно
функціонування САП, яка, в першу чергу, формується на стратегії «Європа 2020». В даних
проектах головною метою ЄС визнається не тільки підвищення конкурентоспроможності
продукції ЄС на глобальному ринку, але також підвищення ефективності використання
природних ресурсів та турбота про зрівноважене середовище ведення економічної
діяльності.
В повідомленнях Європейської комісії, що опубліковані у листопаді 2010 року, одним
із основних пріоритетів розвитку САП визнано зрівноважений територіальний розвиток,
зокрема:
- підтримка зайнятості на сільських територіях і допомога у збереженні соціальних
структур на селі;
- покращення сільської економіки і підтримка диверсифікації;
- врахування структурної різноманітності сільськогосподарських систем, покращення
кондиції малих підприємств та розвиток місцевих ринків.
З вищесказаного випливає, що розвиток сільської місцевості у країнах Європейського
Союзу є рівнопріоритетним напрямом аграрної політики поряд з підтримкою
сільськогосподарських товаровиробників. Для координації заходів щодо сприяння розвитку
сільських
територій
в
рамках
Європейського
Союзу
діє
Європейський
сільськогосподарський фонд для розвитку сільських районів (EAFRD), який фінансує всі
заходи, пов'язані з розвитком сільських територій. У процесі європейської інтеграції України
заходи щодо сприяння розвитку сільських територій повинні посилюватися, як це раніше
відбулося у країнах Центральної та Східної Європи, тобто в Україні неминучим є зміщення
акцентів державної підтримки сільського господарства [8, с.52-56]. Адже без розвитку
сільських територій добробут країни не можливий, оскільки країна у якій розвивається лише
центр, приречена на безперспективність свого існування. Крім того, програми з підтримки
розвитку села відносяться до програм «зеленої скриньки», які звільнені від зобов’язань щодо
скорочення згідно з вимогами СОТ.
Висновки. Проведені дослідження дають можливість стверджувати, що протягом
аналізованого періоду в Чернівецькій області відбулося погіршення умов життя на селі та
техногенно-екологічної безпеки, а також відбулося зубожіння сільського населення, що
призвело до виникнення загрози для подальшого існування сільського способу життя та
потребує застосування відповідних заходів щодо покращення існуючої на сьогодні ситуації.
Державна підтримка за критерієм створення умов забезпечення розвитку сільських
територій характеризується неповним використанням принципу системності в її організації,
тобто здійснюється епізодично та непослідовно. Крім того, на сьогодні не виконуються
вимоги законодавства щодо підтримки сільського господарства фінансуванням забезпечених
державних програм сільського розвитку, практично відсутня державна підтримка розвитку
соціальної сфери села.
Розвиток сільських територій повинен стати основним напрямом аграрної політики
України. Основні заходи забезпечення сталого розвитку сільських територій повинні
включати:
- реалізацію багатофункціональної ролі сільського господарства в суспільстві за
допомогою спеціальних програм, беручи за основу програму SAPARD, що використовується
країнами ЄС;
- проведення паспортизації сільських населених пунктів;
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- реорганізацію системи державного управління сільським господарством на всіх
рівнях та сільського самоврядування;
- розробку та реалізацію програм підтримки розвитку сільськогосподарської
кредитної кооперації;
- розробку та реалізацію програм розвитку соціальної та інженерної інфраструктури
села, комплексної компактної забудови і впорядкування сільських населених пунктів;
- розробку та реалізацію програм забезпечення екологічної безпеки та охорони
довкілля тощо.
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BANKING SPECIALIZATION OF REGIONS - AN EFFECTIVE TOOL FOR
OF INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKETS FOR
BANKING SERVICES
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Луцький національний технічний університет
БАНКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ - ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА
РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
В статті запропонований авторський підхід оцінки банківської спеціалізації регіонів, шляхом аналізу
взаємозв'язків між активними та пасивними операціями. За результатами визначено інтегральний індекс
банківської спеціалізації регіонів і на його основі проведено типізацію регіонів за рівнем банківської
спеціалізації. Дана методика може бути використана учасниками ринку банківських послуг в організації,
керуванні та плануванні банківської діяльності регіонів.
Ключові слова: регіон, ринок, регіональний ринок, активні операції, пасивні операції, спеціалізація,
банківська спеціалізація, регіональний ринок банківських послуг.
The article presents the author's approach to assessing the provision of the banking services by regions. In this
article was analyzed the linkages between active and passive transactions. In the article was designed the integral index
of banking specialization of regions. By results of integral index was conducted clustering of regions. Thus, the
proposed method will help participants market of banking services in the organization management and planning of
banking activities regions.
Key words: region, market, the regional market, active and passive transactions, specialization, banking
specialization, the regional market for banking services.
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Розвиток регіональних ринків банківських послуг неможливо реалізувати без
дослідження умов їх функціонування. Дієвим помічником для аналізу слугуватиме методика
оцінки тих напрямів банківської діяльності, котрі впливають на їх становлення,
функціонування та подальший розвиток. Пошук відповідної методики сприятиме
формуванню підґрунтя для практичного застосування, а розроблення конкретних методів
оцінювання допоможе в організації та керуванні складними банківськими механізмами. В
свою чергу, результати вибору методики оцінки матимуть цінність для широкого кола
учасників: органів регіональної влади, інвесторів, банківських установ, споживачів, тощо.
Значний внесок у сфері дослідження банківської діяльності на регіональному рівні
був зроблений наступними вченими: Е. Бернштамом, А.Лузановим [1], З.Герасимчук,
Н.Корецькою [2], М.Люзняк [5], В.Стойкою [4], У.Грудзевич [3], В.Заєрнюк [8], Є.Єніною
[6]. Проте, науковцями не розглянутий такий напрямок, як оцінка банківської спеціалізації,
що є суттєвим питанням при вивченні банківської діяльності в регіонах.
Отже, основною метою статті є пошук методики оцінки рівня банківської спеціалізації
регіонів, як пріоритетного напряму при оцінюванні розвитку регіональних ринків
банківських послуг. Керуючись запропонованою методикою буде розрахований
інтегральний індекс банківської спеціалізації регіонів та на його основі здійснено групування
регіонів. В кінцевому результаті створиться можливість для проведення аналізу ефективності
банківської діяльності на рівні регіонів та вирішення питань, пов'язаних з подальшою
оцінкою розвитку регіональних ринків банківських послуг.
Таким чином, на початкових етапах слід із статистичних джерел відібрати необхідні
показники, оскільки саме від їх правильного вибору залежатиме прозорість розрахунків та
подальша побудова методики. Показники допоможуть охарактеризувати обраний нами
напрямок та досягти поставленої мети.
В цілому методи визначення спеціалізації, комплексності та ефективності
регіонального розвитку представлені в працях науковця Маніва З.О. [7], останній вводить
показник загального рівня спеціалізації економічного регіону. Таким чином, оцінку
банківської спеціалізації регіонів розпочнемо із розгляду класичного коефіцієнта
спеціалізації, який розраховується за формулою:
Вгр
,
(1)
Кс 
Вр
де Вгр - питома вага регіону в країні по певній галузі;

В р - питома вага регіону в ВВП країни.
Таблиця 1
Показники оцінки банківської спеціалізації регіонів
№

1.1

Показник
1. Оцінка активних операцій
Масштаб розвитку ринку банківських
послуг регіону, грн.

К1 

Розрахунок

Абі
де
Аб

Абі - активи банків та їх мережі і-го регіону,

Аб - активи банківської системи загалом
2. Оцінка пасивних операцій

2.2

Масштаб розвитку ринку банківських
послуг регіону, грн.

К2 

Пбі
де
Пб

Пбі - пасиви банків та їх мережі і-го
регіону,
Пб - пасиви банківської системи загалом

*Авторський підхід

Оцінку банківської спеціалізації регіону пропонуємо провести шляхом інтерпретації
зазначеної вище формули. Авторський підхід полягатиме в аналізі банківської спеціалізації
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регіонів, відштовхуючись від базових операцій, які проводяться на ринку банківських
послуг: активних та пасивних. Саме від їх співвідношення залежить ліквідність та
платоспроможність безпосередньо самих банківських установ, основу яких складає
залучення та розміщення грошових коштів. В свою чергу, структура активних та пасивних
операцій є важливим економічним індикатором для визначення рівня розвитку не лише
регіональних ринків банківських послуг, але і безпосередньо самих регіонів. Пропонуємо
оцінити банківську спеціалізацію регіонів через аналіз співвідношення активних та пасивних
операцій регіонів (див. табл. 1).
На другому кроці проведемо розрахунок зазначених показників по кожному регіону
та визначимо кореляційні зв'язки між розрахованими показниками з метою оцінки сили їх
впливу на банківську спеціалізацію регіонів.
Розрахунок фактичного коефіцієнта кореляції пропонуємо здійснити за наступною
формулою:
n

r

 ( x  x )( y
i

i 1

n

i

 y)

i 1

i

(2)

n

 (x  x)   ( y
2

i 1

i

 y)

2

n – число регіонів, які аналізуються
xi , yi – показники регіонів, між якими аналізується зв'язок.
x, y – середнє арифметичне значення показників по всіх регіонах
Середнє арифметичне значення розрахуємо за формулою:
1 n
x    xi
n i 1
де: n – число регіонів

(3)

xi , yi – показники і-го регіону, між якими аналізується зв'язок
Коефіцієнт кореляції знаходиться в діапазоні від -1 до + 1. Знак «мінус» означає
обернену залежність, а «плюс»- пряму. В нашому випадку коефіцієнт кореляції повинен

відповідати наступній умові 0 | r | 1 . Кореляційний зв'язок вважається дуже сильним,
якщо | r | 0,91 , | r | 0,90  0,71 - сильним, | r | 0,70  0,51 - помірним, | r | 0,50  0,21 - слабким,
| r | 0,21 - дуже слабким.
Таким чином, на практиці розрахунок зв'язку між активними операціями та
пасивними операціями слугуватиме надійним помічником для оцінки та розроблення
заходів впливу на банківську діяльність.
На третьому етапі проведемо типізацію регіонів за рівнем банківської спеціалізації.
Для цього розрахуємо інтегральний індекс банківської спеціалізації в регіонах за формулою :
1 n Х ij
(4)
Іj  
n 11 Х і
І j - інтегральний індекс банківської спеціалізації регіону

де n - кількість показників, в нашому випадку 2
Х ij - значення і-го показника для j- го регіону
Х і - максимальне (еталонне) значення і-го показника для регіонів
Зазначимо, що формула (4) включає в себе не лише розрахунок інтегрального індексу,
але і стандартизацію показників. В нашому випадку відібрані вихідні значення є
стандартизованими, тобто приведеними до відносних величин. Ми розрахували частку
активних та пасивних операцій регіонів в загальній сукупності активів та пасивів на ринку
банківських послуг. Якщо масив показників не є співмірним, то даний крок є обов'язковим
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для проведення подальших розрахунків. Стандартизація значень проводиться за наступною
формулою:
Х ij
(5)
Х ij 
Хі
де Х ij - значення і-го показника для j- го регіону
Х і - максимальне (еталонне) значення і-го показника для регіонів
Результати визначення інтегрального індексу банківської спеціалізації подамо у
наступному вигляді (див. табл. 2).
Таблиця 2
Інтегральна оцінка банківської спеціалізації регіонів України
Показники розвитку
За
масштабом
активних
операцій

За
масштабом
пасивних
операцій

1

і1,1

і2,1

2

і1, 2

і2, 2

3

і1,3

і2,3

j

і1, j

і2, j

Регіон

Інтегральний
індекс
банківської
спеціалізації

Ранжирування регіонів за рівнем
банківської спеціалізації

к

(Іj )

Іj 

1 n Х ij

n 11 Х і

*Авторський підхід

Слід зазначити, що чим вищим є значення інтегрального індексу в регіоні, тим
ефективніше сплановане співвідношення активних та пасивних операцій.
П'ятим кроком слід проранжовані регіони об'єднати в групи за рівнем банківської
спеціалізації. Враховуючи розраховані значення, пропонуємо поділити всі регіони за рівнем
банківської спеціалізації на 3 групи (високий, середній та низький) Тому розрахуємо
граничне значення:

s

d max  d min
n

(6)

де: s – граничне значення оцінки банківської спеціалізації регіону;
d min – мінімальне значення оцінки банківської спеціалізації регіонів;
d max – максимальне значення оцінки банківської спеціалізації регіонів;
n – число обраних груп.
Регіони відноситимемо до тієї чи іншої групи за рівнем банківської спеціалізації за
наступною умовою: якщо d k > ІБСв , то регіон попадає в групу з високим рівнем банківської
спеціалізації, якщо d k < ІБС н - з низьким , якщо
ІБС н  d k  ІБС в - середнім.
Межу значення низького та високого рівня банківської спеціалізації розрахуємо:
ІБС в  s  d min
ІБС н  d max  s
Таким чином, запропонований авторський підхід допоможе учасникам ринку
банківських послуг в організації, керуванні та плануванні банківської діяльності регіонів. В
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свою чергу, наведена методика сприятиме не лише проведенню оцінки банківської
спеціалізації шляхом дослідження взаємозв'язків між активними та пасивними операціями на
регіональних ринках банківських послуг, але і дозволить визначити місце та роль кожного
регіону на основі розрахунку інтегрального індексу.
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Досліджено економічний зміст та методичні підходи до оцінки результативності інноваційної
діяльності в регіонах. Виділено загальні та специфічні функції, що визначають управління результативністю
на засадах економічного управління. Систематизовано основні етапи управління та аналізу результативності
інноваційної діяльності
Ключові слова: управління, інноваційна діяльність, результативність, функції управління, аналіз
результативності.
Investigated the economic content and methodological approaches to the evaluation of innovation in the
regions. Allocated general and specific features that define performance management based on economic governance.
Systematized the main stages of the management and analysis of effectiveness of innovation.
Key words: management, innovation, productivity, functions of management, analysis of results.

Інноваційна діяльність відіграє важливу роль в успішному розвитку підприємства,
галузі, регіону і держави в цілому. В умовах жорсткої конкурентної боротьби за споживача
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та ринки збуту продукції підприємства мають постійно впроваджувати нововведення та
інновації, удосконалювати та розробляти нові вироби; застосовувати прогресивні технології,
системи управління та реалізації продукції, що виводитимуть їх на новий рівень розвитку. З
появою інноваційних змін у діяльності промислових підприємств постає питання доцільності
їх проведення, що вимагає, зокрема, оцінювання результативності інноваційної діяльності.
Враховуючи думки фахівців у сфері інновацій та особливості законодавчої бази
інноваційної діяльності в Україні, доцільно дати визначення інноваційної діяльності як
системного та цілеспрямованого виду діяльності, спрямованого на використання та
комерціалізацію інновацій з метою досягнення певного соціально-економічного або іншого ефекту
[1, c. 131].
Здійснення інноваційної діяльності забезпечує розвиток підприємства, орієнтований
на підвищення результативності його діяльності шляхом змін. Під «змінами» слід розуміти
перехід з одного стану в інший, що вважається кращим, більш ефективним та доцільним для
діяльності підприємства. Головною складністю здійснення змін на підприємстві є
визначення оптимального співвідношення між підтримкою стабільності існуючої системи та
проведенням необхідних перетворень, у чому і полягає одне з головних завдань
економічного управління.
Цілі інноваційної діяльності мають ряд функціональних ознак: визначають склад
компонентів інноваційного потенціалу та характер взаємозв’язків між ними; відображають
інтереси споживачів та власників підприємства; виступають основою для побудови системи
критеріїв та показників, що визначають результативність інноваційної діяльності. Розгляд
сутності інноваційної діяльності, її результатів та результативність дає змогу обґрунтувати
теоретичні засади управління результативністю інноваційної діяльності підприємств, його
мету та функції, що створює теоретичну базу для економічного управління підприємством.
Базуючись на традиційному визначенні управління та економічного управління і його
складових, вважаємо можливим розуміти під «управлінням результативністю інноваційної
діяльності» активний, систематизований процес послідовного впливу на формування і
досягнення цілей інноваційної діяльності з метою зростання ринкової вартості
підприємства, зміцнення конкурентних позицій.
Управління результативністю інноваційної діяльності поєднує систему теоретикометодологічних поглядів на розуміння сутності, цілей, принципів та функцій управління
результативністю інноваційної діяльності підприємства, а також організаційно-практичних
підходів до їх реалізації для конкретного підприємства. Суб’єктом економічного управління
результативністю інноваційної діяльності є група осіб, що складається з персоналу
підприємства (керівників та менеджерів) та незалежних фахівців, що за посередництвом
різних форм управління забезпечує здійснення інноваційної діяльності на підприємстві
відповідно до поставлених цілей.
Стратегічною метою управління результативністю інноваційної діяльності є створення
системи, що забезпечує позитивний результат інноваційного розвитку всіх її елементів у
взаємозв’язку з оптимальним використанням потенційних можливостей та інноваційних
ресурсів (інноваційного потенціалу) підприємства.
Забезпечення реалізації головної мети та завдань управління результативністю
інноваційної діяльності підприємства здійснюється шляхом виконання певних функцій.
Інноваційний менеджмент покликаний гарантувати ефективне використання інновацій з
метою розвитку суб’єкта господарювання через виконання таких функцій: аналіз,
прогнозування, планування, організація, мотивація, облік, контроль, координація,
регулювання, керівництво [2, с.254]. Проте, на нашу думку, ці функції притаманні будьякому виду управління, потребують систематизації та не враховують специфіку інноваційної
діяльності в регіоні та на певному підприємстві.
Враховуючи думки різних вчених, ми зазначаємо, що управлінню результативністю
інноваційної діяльності як керуючою системи притаманні загальні функції, а саме:
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- аналітично-цільова, що покликана забезпечити стратегічний характер здійснюваної
діяльності;
- організаційно-управлінська, що пов’язана зі створенням на підприємстві внутрішніх
умов для успішного впровадження інноваційної діяльності за допомогою створення
відповідних підрозділів та служб, наданні необхідного інформаційного забезпечення та
розробки методичного інструментарію управління;
- соціально-розвиваюча, що спрямована на формування інноваційної культури,
розширення можливостей креативного пошуку, самореалізації.
Серед специфічних функцій, що визначають управління результативністю на засадах
економічного управління підприємством, варто виділити наступні:
- створення ефективних систем накопичення інформації, що забезпечують доцільність
управлінських рішень щодо інноваційної діяльності та їх ефективну реалізацію;
- формування системи цілей інноваційної діяльності на основі інтересів всіх
зацікавлених сторін;
- розробку системи критеріїв та показників, що визначають результативність
інноваційної діяльності підприємства;
- оцінювання результатів інноваційної діяльності відповідно до поставлених цілей та
остаточний вибір її основних видів;
- забезпечення досягнення бажаного результату інноваційної діяльності шляхом
реалізації прийнятих управлінських рішень щодо інновацій;
- здійснення моніторингу і контролю результативності інноваційної діяльності з метою
вчасного реагування на можливі відхилення від поставлених цілей.
З метою забезпечення ефективності реалізації зазначених функцій необхідно
приділити окрему увагу формуванню ресурсів підприємства. Так, у ролі основних
стратегічних ресурсів підприємства, які необхідні для здійснення інноваційної діяльності
через функції, можна виділити: інформаційні, матеріальні, фінансові, технологічні та
енергетичні. Від того, наскільки сприятливими будуть на підприємстві умови для реалізації
інтелектуального, креативного потенціалу працівників, залежить отримання якісних і
кількісних нововведень.
На основі наведених положень та функцій управління результативністю, слід виділяти
такі етапи економічного управління інноваційною діяльністю.
1. Визначення можливостей підприємства щодо здійснення інноваційної діяльності. Така
робота проводиться шляхом аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. На
цьому етапі досліджується стан економіки країни в цілому та стан інноваційної активності тих
сегментів ринку, на які спрямовує свою діяльність підприємство [3]. Важливим для
дослідження є галузева приналежність, місце знаходження та розмір підприємства, стадія
життєвого циклу, забезпеченість ресурсами та іншими можливостями.
2. Формування цілей інноваційної діяльності. На цьому етапі здійснюється конкретизація
цілей інноваційної діяльності, що забезпечить найбільш ефективний варіант здійснення
інноваційної діяльності, спираючись на особливості інноваційного потенціалу даного
підприємства.
3. Розробка критеріїв та показників, що визначають результативність інноваційної
діяльності. Значна кількість економічних критеріїв та показників, розроблених для оцінки
інноваційної діяльності, приводить до потреби їх систематизації та адаптації до вимог
конкретного підприємства з метою підвищення якості управління результативністю.
Визначення конкретного набору критеріїв та показників забезпечує можливість об’єктивної
оцінки результатів відповідно до поставлених цілей.
4. Прийняття основних стратегічних рішень щодо інноваційної діяльності. Виходячи з
умов функціонування підприємства та цільових установок, здійснюється остаточний вибір
напрямів інноваційної діяльності та конкретизація результатів, яких необхідно досягти у
процесі управління.
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5. Забезпечення досягнення бажаного результату інноваційної діяльності. Цей етап
передбачає формування необхідних умов для здійснення заходів, що забезпечують
впровадження інноваційних рішень та безпосереднє їх виконання.
6. Моніторинг та контроль результативності інноваційної діяльності. На даному етапі
формується система спостереження за інноваційною діяльністю, як система підтримки
прийняття рішень, спрямованих на інформаційне забезпечення даного процесу з метою
своєчасного реагування на зміни умов функціонування та контролю відхилень результатів від
поставлених цілей, підвищуючи якість управління.
Кожне підприємство, враховуючи сферу його діяльності, розмір, цілі, типи інновацій
тощо визначають основні показники результатів, а також їх критерії досягнення. У
результаті чого розраховуються показники результативності та ефективності інноваційної
діяльності підприємства.
Аналіз інноваційної діяльності підприємств регіону має здійснюватися за наступними
групами результатів, які вимірюються у вартісних, кількісних та якісних одиницях виміру.
1. Матеріально-технічні та технологічні результати інноваційної діяльності: стан,
структуру і обсяг необоротних активів за рахунок інновацій; процеси забезпечення
матеріальними ресурсами, виробництва та реалізації товарів, надання послуг (в залежності
від сфери діяльності підприємства), прийняття управлінських рішень.
2. Результати використання трудових ресурсів підприємства: склад персоналу; кількість
робочих місць; кваліфікацію персоналу; продуктивність праці; заробітну плату працівників,
які приймали участь в інноваційному процесі.
3. Фінансові результати здійснення інноваційної діяльності підприємства. Для
оцінювання фінансових результатів здійснення інноваційної діяльності підприємства
необхідно проаналізувати: обсяг доходу і прибутку; інноваційну активність; обсяг витрат;
структуру капіталу; фінансовий стан; ринкову вартість; конкурентоспроможність.
Кожне підприємства враховуючи сферу його діяльності, розмір, цілі, типи інновацій
тощо визначають основні показники результатів, а також їх критерії досягнення. У
результаті чого розраховуються показники результативності та ефективності інноваційної
діяльності підприємства.
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THEORETICAL BASICS OF THE FORMATION OF INTELLECTUAL
POTENTIAL OF YOUTH
The article discloses theoretical aspects of the formation of intellectual potential of youth. The peculiarities of
modern approaches to the definition of the notion “intellectual potential” were investigated. An individual approach to
the definitions “intellectual potential”, “intellectual potential of youth” was formed on the basis of the analysis. Main
tendencies and problems connected with the formation of intellectual potential of youth were determined.
Key words: intellectual potential, intellectual potential of youth, youth employment, level of education

The transition of Ukraine to an innovative development model, in which the source of
economic growth should become scientific knowledge, information and technological innovation,
requires a fundamental review of the methods and mechanisms of regulation of labour market in
order to strengthen the innovation role of human potential. One of the main conditions is the
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existence of a sufficient number of qualified professionals able to provide the whole process of
innovation – from research and development to their introduction at the workplace. It is difficult to
speak about the success of innovative development without qualified personnel. Enterprises and
organizations need young qualified specialists who have original approach to solve innovative
tasks. Involving youth in social processes of the country is one of the promising areas of intellectual
potential and full employment.
Many fundamental works of the national and foreign literature are devoted to the study of
various aspects of intellectual property and intellectual potential.
An important role in the formation of theoretical grounds of intellectual potential is given to
the foreign scientists such as G. Becker, D. Bell, P. Drucker, L. Edvinsson, M. Mallown, E. Toffler,
J. Shumpeter and others.
The Ukrainian scientists began active studying the issue of intellectualization of labour in
the 90-s of the XX century. A considerable contribution into the development of methodological
basics was made by V. Kutsenko, E. Grishnova, М. Semykina, I. Kalenyuk, V. Heets, B.
Danylyshyn, А. Butnik-Siverskiy, А. Krasovskaya, Y. Kanygin, А. Chuhno, E. Libanova,
L. Fedulova,
S.
Vovkanych,
E. Panchenko,
V.
Oryschenko,
V.
Onikeenko,
S. Mochernyy, V. Proshak, А. Dovgan, I. Moiseenko, N. Demchishin, А. Kendyuhov,
А. Stefanyshyn, V. Gunko, V. Murashko and others.
Taking into account significant value and importance of the conducted research we think
that in the conditions of modern transformation period in the economy of Ukraine and strengthening
its international economic integration it is important to work further in this direction.
The objective of the article is to ground theoretically the notion of “intellectual potential of
youth” and to find tendencies and problems that influence the formation, development and
realization of intellectual potential of youth.
Modern economy pays much attention to intellectual potential as it is one of the main factors
defining competitiveness of economic systems.
But before we define the role of intellectual potential of youth in the development of state
economy we should study the evolution of the notion of “intellectual potential”. Let us group
different viewpoints, approaches and authors’ opinions concerning the interpretation of the
definition in Table 1.
Table 1
Theoretical Approaches to the Definitions of the Notion of ”Intellectual potential”
Authors
V. Inozemtsev [1]

L. Edvinsson [2]

I. Moiseenko [3]

Е. Grishnova [4]

М. Semykina [5]

А. Kendyuhov [6]
А. Butnik-Siverskiy, А.
Krasovskaya [7]
I. Kalenyuk [8]

Definition
He defines intellectual potential as something like “collective brain” which accumulates
scientific and general knowledge of employees, intellectual property and accumulated
experience, sociable sphere and organizational structure, informational network and the image
of a company. "Information and knowledge are specific in their nature and form factors in the
production process that get the form of intellectual capital in the frames of a company".
Intellectual capital as a specific combination of a human capital (real and potential intellectual
abilities and also corresponding practical skills of a company employees) and structural capital
(the constituents of a company capital that are presented by such specific factors as relations
with consumers, business processes, database, brands and IT systems).
The essence of intellectual potential is reflected as a possibility of the system of intellectual
resources (elements of intellectual capital) to form the managerial competences that, on the
basis of selected business processes provide the achievement of certain strategy of an enterprise.
Intellectual potential as a decisive factor of the provision of sustainable economic and human
development which in its turn, includes “knowledge and creative abilities of population,
education system, computer supply, network system, database (libraries and electronic systems),
the system of science, intellectual property etc.
Intellectual potential is a combination of all intellectual resources including people that used in
work, their knowledge, intellectual abilities, non-material assets which characterise general
intellectual possibilities that may be used in the process of economy functioning (providing
movement towards progressive social and economic transformations) or may stay fully or
partially unused.
Intellectual potential of an enterprise is the possibility which is offered by intellectual resources
now and in future and may be used to solve a task or to achieve certain target.
They define intellectual potential as a resource which consists of human (intellectual force) and
intellectual (intellectual product) resources.
He defines intellectual potential as “a combination of human mental abilities to perceive,
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realize, systemize and transform information”.
Intellectual potential is the ability to accumulate the cumulative traditional information, create
new knowledge and experience, to make optimal decisions according to new principles of
human existence as the world family.
Intellectual potential is the combination of knowledge, skills and creative abilities of people,
their education and professional level that allow perceiving the acquired knowledge and to
create new knowledge, that is the abilities a human being possesses.

The analysis of a great number of publications allows stating that intellectual potential is a
complex and many-sided notion. The above given interpretations let us state that intellectual
potential of any organization cannot exist without presence of certain intellectual resources which
are the source of the formation of intellectual capital of an enterprise. That is why intellectual
resources are the determining factor of the state development as a whole and every enterprise in
particular in present-day conditions.
Summarizing the above-mentioned we may see that intellectual potential, to our mind, is a
complex indicator which is characterized by its structural elements (physical, educational, scientific
and innovative, informational and communicational, social and cultural potential) which are
conditioned by peculiarities and factors of country development. This approach allows forming
intellectual potential in the sphere which can be called innovative under the condition of active
interaction of all the above-mentioned systems.
Intellectual capital is the knowledge that can be converted into an income and can be
evaluated. In other words it covers various technological, managerial and market novelties which
may become innovation and bring extra profit. Thus, education and development of powerful
intellectual capital influences not only the future of an organization but also the period of time
needed for the country to become one of the leading economies of the world.
Scientific literature does not have accurate definition of intellectual potential of youth. So
we suggest the following definition: intellectual potential of youth is a combination of intellectual
possibilities and creative abilities of young people who under the influence of positive internal,
external factors and appropriate investment can accelerate the realization of the tasks of innovative
development by means of mastering and developing new knowledge.
Most important resource for innovation development of a country is higher education. The
knowledge and creative potential of the staff become a major factor of the efficiency of the
economic system. Without higher education it will not progress technically as well as economically
independently of the volumes of funds invested into production equipment and technologies. At the
same time the task of universities is to give students qualitative education, to make them
competitive on the labour market, to create the system of constant innovative education, to support
scholars and to implement university scientific and technical programmes which motivate scientific
activity of scholars and attract young talented specialists to innovative activity.
We agree with the viewpoint of E. Libanova that there is link between the quality of youth
employment and the level of their education. The part of youth that does not have special
professional training (and there are more such young people) can apply for mostly non-qualified
work at the Ukrainian market. Therefore, most people engaged in simple professions could be
persons with secondary education with a larger number of young people at the age of 20-25 and
retired people who earn extra money [11, с. 167].
Consequently, the main problems in the sphere of development of intellectual potential of
youth are the following:
− a “gap” between the level of specialists’ training at specialized professional schools and the
level of production technologies; absence of professional standards at the state level which
should become the basis for training;
− educational and material resources of many establishments of professional training do not
correspond to the requirements of employers;
− low level of commercialization of scientific developments;
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− poor popularization of scientific and technical knowledge among young people; lagging
behind in development of professional and technical education; non-prestigious and poor
popularization of engineering professions;
− high level of unemployment among young people;
− job migration of youth;
− low level of innovative activity among young people.
In this connection, training of specialists for highly technological branches of economy
should become most important task of the state policy as innovative activity is a social necessity of
development of any modern society in the XXIst century. It is possible to overcome constantly
arising social conflicts between growing demands of people and limited resources only due to active
innovative activity. Every principal change in science and technology has always certain social
meaning if it is considered as a complex. And it is directly concerns economically active population
which is the main component of production forces.
One of the key aspects of effective realization of intellectual potential of youth is the
formation of active interaction of different interested sides particularly: regional and state power
bodies, universities, students, employers, community representatives and professional societies.
This interaction will let realize mechanisms of improvement of educational programmes, scientific,
innovative and practical activity.
The approach presupposes active participation of the state in the process of transition to
generally accepted world standards of owning, using and managing intellectual property.
One of the main tasks of the state is to create conditions for youth employment and work
motivation in Ukraine. We see the increase of tendency of migration of young specialists, university
graduates and students abroad. A considerable part of young people look for better life. Youth
labour migration negatively influences demographic, social and economic situation in the country.
According to the information of the Federation of Trade Unions of Ukraine, about 60 % of the
people going abroad are at the age of under 35 which is quite dangerous for the gene pool of the
country and stimulates “nation aging”.
In order to avoid this tendency it is necessary to correct state policy in the sphere of youth
employment and provide effective mechanisms of stimulation employers to create jobs for young
specialists. Also it would be preferable to choose stimulation system, preferential investment and
taxation of regions with low level of youth unemployment in order to motivate local bodies to solve
problems of youth employment.
An important precondition for the formation of intellectual potential of youth at all levels is
the stimulation of innovation activity not only by the state but also by employers. An employer
should influence the process of education and have possibility to order training programmes for
preparation exclusive specialists who are oriented on a certain enterprise and a university should
have necessary facilities for the approbation results of the education activity, quality assessment and
professional level of the graduates. In reality it is solved in every special case depending on the
possibilities of an enterprise and university activity to create partnership with business.
Intellectual potential of youth is a key factor in the formation of economy formation which
is based on the knowledge. In other words, how actively the process of intellect and knowledge
reproduction takes place and how it is depended on the quality and tempo of development of the
society as a whole.
Effective accumulation and implementation of intellectual potential of youth should be
provided at the expense of application of various instruments and they are:
− provision of constant development of creative abilities of youth at all levels of the education
system;
− creation of favourable conditions so that education will correspond to the specialty at
maximum including the ways of functioning of the institutes of additional training and
centres of training, re-training and development of human resources;
− improvement of the infrastructure in the sphere of information and new technologies.
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It is necessary to create conditions for young people to get quality education, improvement
of the system of lifelong learning, support of talented young people, increase of motivation towards
intellectual labour, professional training and retraining.
So the problem of youth involvement into the processes of innovative development of
Ukraine does not lead to the employment of young specialists into the highly technological
economy sectors but demands a complex approach based on the reconsideration of the role and
mission of the youth as a driving power of innovative development. And the basic chain in the
process is the motivation to take part in the intellectual activity. So, there is a necessity to create
stimuli and possibilities of the introduction of most creative part of working population into the
economy of the country.
The analysis of scientific resources lets make the conclusion that intellectual youth potential
in modern conditions of strengthening of social and economic contradictions should be:
1. the reserve of economic power of the society;
2. strategic resource in the formation of knowledge economy;
3. guarantee economic security;
4. competitive factor in the world globalized area.
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Херсонський державний аграрний університет, Україна
ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ КЛАСТЕРІВ АПК РЕГІОНУ
У статті, на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових праць, які стосуються розвитку
АПК регіону, обґрунтовується необхідність створення агропереробних структур, зміцнення ресурсного
потенціалу, підвищення рівня завантаженості виробничих потужностей, зниження витрат на виробництво,
підвищення рентабельності підприємств, відновлення міжгалузевих зв'язків в рамках АПК регіону, управління
інвестиціями.
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The article, based on an analysis of domestic and foreign scientific papers related to the agricultural
development in the region, justifies the necessity of creating of the agro processing structures, strengthening of
resource potential, increase of level of work-load of production capacities, cost cutting, is on a production, increase of
profitability of enterprises , restoration of the linkages within regional AIC, investment management.
Key words: farms, investments, integration, principle, cluster.

Постановка проблеми. Ринкові перетворення в економіці країни, вступ України до
СОТ та посилення конкуренції на ринку виробництва, переробки сільгоспсировини та
реалізації готової продукції потребують принципово нових підходів до розвитку аграрної
галузі, створення нових форм інтеграційних об’єднань в АПК. Результатом реформування
аграрної сфери економіки стало зростання ролі фермерських і одноосібних селянських
господарств у виробництві сільськогосподарської продукції і сировини для переробних
підприємств, та поява нових, більш прогресивних організаційно – правових форм
господарювання. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, присвячених
проблемам утворення інтеграційних об’єднань, принципи побудови кластерів в
сільськогосподарській та переробній галузі АПК вивчені мало і потребують нових
досліджень у відповідності до нових умов, які склалися в сучасній аграрній економіці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження щодо теоретичних основ
формування інтеграційних об’єднань кластерного типу знайшли своє втілення в наукових
працях вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема М.Портера, С.І. Соколенка, Р.Ю. Сороки,
І.М. Філіпчука та ін. Але незважаючи на велику увагу до проблем цієї тематики багато
питань, що стосуються побудови кластерів в сільськогосподарській та переробній галузях
АПК є невирішеними.
Метою статті є дослідження умов та принципів побудови агропереробних кластерів в
АПК.
Виклад основного матеріалу дослідження. Політика створення кластерів знайшла
поширення в 90-х роках ХХ століття в Євросоюзі, має місце в Бразилії, Чілі, Індії та багатьох
інших країнах світу. Щодо України, то це явище тільки вивчається на рівні окремих
науковців та підприємницьких структур.
Розуміння сутності кластеру знайшло своє відображення у постанові Президії НАН
України «Про формування та функціонування інноваційних кластерів в Україні» де
зазначено, що кластери є типом інноваційної структури, яка визначається як юридична особа
будь якої організаційно – правової форми, і діє у відповідності до законодавства України, або
група юридичних осіб, яка діє на основі договору про спільну діяльність без створення
юридичної особи та без об’єднання вкладів її учасників, з визначеними галуззю діяльності
та типом функціонування, орієнтованим на створення та впровадження наукоємної
конкурентоспроможної продукції [1].
Однією з основних мотивацій формування кластерів є забезпечення гарантованого
постачання сировини та збуту продукції, зміцнення ресурсного потенціалу, підвищення рівня
завантаженості виробничих потужностей, зниження витрат на виробництво, підвищення
рентабельності підприємств, що входять в об’єднання. Розподіляючи ризики між собою,
суб’єкти агропромислових об’єднань, завдяки узгодженим діям та відпрацьованим
технологічним зв’язкам, здатні значно легше долати наслідки кризових явищ.
Формуючи принципово нові економічні відносини в межах інтегрованих об’єднань,
необхідно брати до уваги зацікавленість в отриманні додаткових прибутків власників
земельних паїв, якими є мешканці сільських територій. Залучаючи максимум сільського
населення до виробничих процесів шляхом укладення договірних зобов’язань між
переробними підприємствами, фермерськими та одноосібними господарствами, можливо
значно зменшити кількість безробітних, збільшити обсяг виробленої продукції, налагодити
переробку власної сировини, що сприятиме підвищенню рівня інтенсифікації сільського у
регіонах, створюватиме передумови для формування агропромислових виробничих структур
вищого рівня. Інтегруючись, підприємства могли б створювати спільну інфраструктуру,
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підвищувати якість використання інформації учасниками об’єднання, покращувати
ефективність управління, сприяти зростанню зайнятості населення, економічно розвивати
адміністративні території, що є важливим чинником додаткового залучення інвестиційних
ресурсів.
Агропромислова інтеграція – це одна з форм співпраці, поглиблення виробничих
зв’язків та економіко – фінансових відносин між окремими учасниками об’єднання. Як
економічна категорія, вона відображає систему економічних інтересів, що проявляються
через відносини трудових колективів агропромислових формувань з державою, з іншими не
інтегрованими підприємствами, населенням, а також у межах самого формування.
Регіональний аграрно – промисловий кластер – це добровільне об’єднання
сільськогосподарських підприємств, фермерських і особистих селянських господарств з
іншими підприємствами АПК, які на основі добровільних договірних відносин спрямовують
свою господарську діяльність на виробництво, переробку і збут своєї продукції в межах
всього регіону або ж декількох адміністративно – територіальних рацонів з метою отримання
максимального прибутку.
Кластер може включати необмежену кількість підприємств, кооперативів, особистих
селянських господарств, торгівельно – збутових структур, наукові установи тощо.
В деяких вітчизняних публікаціях кластери розуміються як формальні об’єднання,
засновані на договірній основі [2]. На противагу такого розуміння сутності кластера як
формального об’єднання господарюючих суб’єктів, ми наводимо підходи зарубіжних вчених
до тлумачення даної категорії, на яку вказують Семенов Г.А. та Богма О.С., в своїй
монографії [3], де розуміється під кластерним об’єднанням «угрупування незалежних
компаній та установ», «групою комерційних підприємств», «сплавом підприємств та
інвестицій».
М. Портер, як засновник теорії кластерів, стверджував, що кластери відрізняються за
своїми розмірами, широтою охоплення, рівнем розвитку та залежать від зовнішніх факторів,
таких як економічна політика держави, розвиток економічних відносин, тощо. Згідно з його
теорією самоорганізація і конкуренція є обов’язковими складовими утворення кластерів [4].
Отже в межах кластерних утворень одночасно співіснують конкуренція і кооперація, що
робить їх більш ефективними у забезпеченні високої конкурентоспроможності на зовнішніх
ринках. Послаблення конкуренції кластеру втрачає стимул для розвитку в майбутньому
довгостроковому періоді.
Оскільки теорія кластерних угрупувань зароджувалася в країнах Заходу, вони в
сучасних умовах розвиваються високими темпами, покращуючи конкурентні позиції
кожного із учасників такого об’єднання.
На основі вищевикладеного автор схиляється до думки, що принципи побудови дієвих
кластерів в АПК України повинні бути направлені на підвищення рівня концентрації
сільськогосподарського виробництва в межах окремих регіонів з урахуванням факторів
впливу на їх функціонування, специфічних для окремих територій, які сприяють зближенню
інтересів учасників інтеграції. Такі утворення кластерів повинні бути в кожному
адміністративно-територіальному районі області (регіону). Враховуючи світовий та
вітчизняний досвід побудови кластерів та специфіки економічних і політичних умов
розвитку країни та окремих її регіонів, означилися принципи побудови таких
агропромислових обєднань:
Добровільність та економічна доцільність вступу суб’єктів господарювання до
1.
таких угрупувань. Кластери створюються за ініціативою господарюючих суб’єктів без
примусу з боку держави або управлінських структур.
Державні підприємства і установи можуть входити до складу кластерів в якості
2.
рівноправного партнера обєднання.
Вплив держави на інтеграційний процес повинен обмежуватись створенням
3.
сприятливих економічних умов за допомогою відповідних законодавчих актів, що
забезпечують ефективність і доцільність створення таких угрупувань.
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Організаційна цілісність кластерів має базуватися на єдиній стратегії розвитку
4.
угрупування та єдиних цілях досягнення економічного ефекту з врахуванням інтересів всіх
учасників об’єднання. Колективне управління кластером підвищує відповідальність кожного
партнера за наслідки господарської діяльності.
Кластерний тип агропромислової інтеграції є якісно новим, так як базується на
процесах самоорганізації та адаптації товаровиробників до нових умов і, перш за все, в
зв’язку з вступом України до СОТ та посиленням як внутрішньої так і зовнішньої
конкуренції [5].
Однією з основних причин кластеризації в сільськогосподарській галузі є економічна
взаємозалежність
сільських
товаровиробників
і
переробних
підприємств
та
взаємодоповненність елементів їх інфраструктури. Співпрацюючи в рамках кластеру,
учасники об’єднання оптимізують процеси взаєморозрахунків, авансування, товарного
кредитування, спільного використання оборотних засобів та людських ресурсів.
З метою вирішення проблеми неплатежів під час взаєморозрахунків в таких
об’єднаннях необхідно використовувати вексельну форму, що значно може зменшити
фінансову залежність учасників кластерних угрупувань від кредитних установ, і сприятиме
збільшенню ліквідності підприємств та їх фінансовому оздоровленню.
Таким чином кластерні об’єднання дозволяють учасникам угрупувань долати існуючі
недоліки ринку за рахунок внутрішнього ринку капіталу, спільної інфраструктури,
маневрування трудовими ресурсами. При цьому підвищується зайнятість населення,
зменшується соціальна напруга. Застосування інноваційної технології дасть можливість
зменшити собівартість продукції, підвищити конкурентоспроможність кожного з учасників
кластерного об’єднання.
Державні та регіональні органи влади також повинні бути зацікавлені в прискоренні
інтеграційних процесів в сільському господарстві та переробній промисловості, так як
економіка стає більш керованою, ресурси концентруються на пріоритетних напрямах, більш
ефективно використовується інвестиційний та інноваційний капітал, зростає ефективність
взаємодії держави з агропромисловим сектором. Крім цього треба мати на увазі, що стабільні
кластерні об’єднання є привабливим об’єктом для потенційних інвесторів в т.ч. і
закордонних. Маючи великий власний виробничий та інвестиційний ресурс, такі інтегровані
об’єднання можуть активно впливати на розвиток регіонів, підвищуючи їх інвестиційну
привабливість та конкурентоспроможність на державному рівні та світовому ринку.
Висновки. Кластерна форма агропромислової інтеграції є якісно новою, так як
базується на процесах самоорганізації та адаптації товаровиробників до нових умов
економічного розвитку і співпраці суб’єктів господарювання. Інтеграційні процеси
підвищують конкурентоспроможність товаровиробників, покращують інвестиційний клімат,
сприяють економічному і соціальному розвитку регіону.
Принципи побудови кластерів в АПК України повинні бути направлені на підвищення
рівня концентрації сільськогосподарського виробництва в межах окремих адміністративно –
територіальних одиниць або ж окремих компактних територій з урахуванням факторів
впливу на їх функціонування та розвиток, специфічних для окремих територій, які сприяють
зближенню інтересів учасників інтеграції.
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In the article there is the necessity of using of modern methods of management of regional development
because currently before the region there is a problem of improving the image and investment attractiveness of the
area. Despite the increasing costs of the regional information on marketing, there is not enough research in this area.
This article examines the concept of information marketing, image, explore its socio-economic essence, the options of
the introduction in the region's politics.
Keywords: information marketing, regional marketing , regional policy , image, brand marketing, product,
service
В статье обоснована необходимость использования современных методов управления региональным
развитием, так как настоящее время перед областью стоит проблема повышения имиджа и инвестиционной
привлекательности территории. Несмотря на увеличивающиеся расходы регионов на информационный
маркетинг, исследований в этой области явно недостаточно. В работе рассмотрено понятие
информационного маркетинга, имиджа, исследована его социально-экономическая сущность, варианты
внедрения в политику региона.
Ключевые слова: информационный маркетинг, региональный маркетинг, региональная политика,
имидж, бренд-маркетинг, товар, услуга.

Сегодня регионы интегрируются в мировую экономику и вынуждены все более
конкурировать между собой в борьбе за инвестиции и квалифицированную рабочую силу; за
покрытие растущего уровня потребностей населения в качестве коммунальных услуг и
качестве жизни. Территория из простого места проведения экономических акций становится
продавцом товаров и услуг, то есть равноправным участником рынка. Регион продается как
товар, имеющий свою стоимость и полезность. Таким образом, речь идет о маркетинге
региона как составной части региональной экономической политики [1, с.137].
При осуществлении маркетинга региона необходимо рассматривать четыре
составляющие:
место или географическое положение региона;
продукт или присущие данной территории преимущества и недостатки;
цена или расходы покупателей услуг региона, связанные с пребыванием или
бизнесом на данной территории (например, расходы инвесторов, связанные с размещением и
эксплуатацией инвестиций, вложенных в экономику региона). Здесь, в первую очередь,
учитываются стоимость различных услуг, налоговые льготы, предоставление гарантий,
тарифная политика и т.п.;
промоушен или информационный маркетинг региона.
Основой информационного маркетинга региона являются: маркетинг имиджа;
обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций; реклама и
коммуникации.
Информационный маркетинг региона - совокупность действий, направленных на
продвижение положительной информации о регионе с целью создания, как во внутренней,
так и во внешней среде, благоприятного отношения к региону, а также к продукции,
выпускаемой на его территории и региональным условиям ведения бизнеса [2].
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Создание и осуществление программы информационного маркетинга является
сложной и актуальной проблемой экономического развития регионов:
во-первых, потому что далеко не всегда регионы понимают значимость и
необходимость системного продвижения положительной информации о регионе
во-вторых, потому что во многих организациях, осуществляющих функции
информационного маркетинга региона, как правило, эти функции реализуются частично и
бессистемно.
В связи с ограниченностью ресурсов регионов, в настоящее время они вынуждены
обращаться к внешней среде с целью их приобретения. Это происходит как в случае
привлечения инвестиций, так и в случае реализации товаров и услуг, предлагаемых данной
территорией. Обращение к внешней среде происходит посредством информации, управление
которой и является одной главных целей информационного маркетинга. В свою очередь
привлечение инвестиций - одно из ключевых параметров региональной экономики, от
которого напрямую зависит пополнение местного бюджета.
По оценкам специалистов А. Стеценко, Е. Бениксова, информационная прозрачность
вместе с разумной экономической политикой, представляют собой региональный ресурс,
который намного ценнее нефти, алмазов и прочего сырья [3]. Основная цель, на которую
направлен информационный маркетинг - использование этого важнейшего ресурса.
Профессиональное раскрытие и продвижение информации, в стандартах, понятных как для
внешней, так и для внутренней среды, является одним из важнейших стратегических
резервов региона. В Украине пока ещё крайне мало примеров, когда региональные и
муниципальные власти всерьёз занимаются проблемой продвижения информации и
поддержания благоприятного имиджа территории.
Сегодня опираясь на исследования [3] можно сказать, что информация играет важную
в человеческом факторе роль, а именно - без информации не будет доверия, без доверия не
будет инвестиций и развития производства, без развития производства не будет
экономического роста
Поэтому, необходимо своевременно предоставлять информацию о регионе и наиболее
важных аспектах, интересующих инвесторов, а именно[4]:
 каким потенциалом, ресурсами, инвестиционным климатом обладает этот регион;
 какое экономическое и социально-политическое положение в регионе;
 что производится в этом регионе;
 как развивается этот регион, его экономика, основные предприятия;
 какова репутация данного региона во внешней среде;
 какая продукция, выпускаемая на его территории, пользуется спросом и известна
потребителям.
Из этого следует, что качество информационного маркетинга напрямую зависит,
насколько достоверную, своевременную, положительную, точную, актуальную,
объективную, полезную информацию получит инвестор, но не исключается демаркетинг
сторон отрицательно влияющих на имидж территории.
Так как важность применения информационного маркетинга очевидна, особенного
для украинских регионов, которые в данное время особенно нуждаются в продвижении и
формировании благоприятной репутации, повышения доверия со стороны инвесторов и
граждан самого региона были разработаны на базе работы ученных [5] направления по
осуществлению информационного маркетинга:
Регулярные публикации о регионе, освещающие вопросы функционирования
1.
региональной экономики, привлечения и работы инвестиций.
В публикациях такого характера должны освещаться вопросы законодательного
регулирования экономической деятельности и статистические данные инвестиционной
активности на региональном уровне, бюджетного планирования, а также планируемые
инвестиционные проекты, т.е. всё, что имеет отношение к экономическому развитию региона
и что может заинтересовать инвесторов в производство так и обычных жителей других
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регионов. Формы публикаций могут быть разные: от разовых статей в журнале и
аналитических справок до регулярно выходящей вкладки в изданиях экономической
направленности.
2. Распространение информации о регионе по официальным каналам [6]:
а) потенциальным клиентам, посещающим область по линии администрации области
и/или органов местного самоуправления;
б) потенциальным клиентам, посещающим область по линии конкретных
предприятий и организаций;
в) через посещающие область официальные делегации;
г) через проводимые в стране и за рубежом выставки, ярмарки, конференции, другие
информационные миссии, в которых область принимает участие;
д) через торговые представительства области и страны за рубежом;
е) через представительства зарубежных стран на территории;
ж) через местные, зарубежные и международные организации содействия бизнесу,
туристические фирмы, СМИ и т.д.:
3. Прямая рассылка предложений о сотрудничестве и инвестиционных проектах;
прямые маркетинговые действия (в том числе проведение рекламных и PR-кампаний;
предоставление услуг посетителям региона).
Следовательно, из стратегических направлений информационного маркетинга можно
сделать вывод, что партнер должен знать о регионе всё или почти все ещё до того, как
получит предложение о сотрудничестве. Но многие регионы забывают или не придают этому
значение и начинают знакомство инвесторов с территорией непосредственно при
предложении сотрудничества.
Хотя в целом территориальный маркетинг состоит из малоизученных экономических
инструментов, отдельные его элементы нашли отражение в теории и активно используются в
практике не только за рубежом, но и в нашей стране. Это касается стратегического
направления, связанного с привлечением инвесторов и туристов на основе создания и
распространения позитивной картины о регионе, получившем название маркетинга имиджа.
По сравнению с другими стратегиями территориального маркетинга эта стратегия считается
недорогой, хотя и требует дополнительных затрат, зависящих от уже сложившегося имиджа,
целей его развития или необходимости корректировки. В зависимости от имеющегося и
желаемого образа территории обычно говорят об устойчивом, положительном, слабо
выраженном,
застойном,
противоречивом,
смешанном,
негативном,
чрезмерно
привлекательном имидже. Задача сохранения или изменения определенного образа будут
требовать маркетинговой политики органов власти. [7, с.181-182].
При этом по утверждению Э. У. Хилла [8], на каждом этапе необходимо помнить, что
маркетинг региона базируется на правде и видении. Необходимо сказать правду реально
оценить - текущее положение, сильные и слабые стороны экономики; разработать видение
целей, возможностей и угроз.
При создании благоприятного имиджа региона необходимо учитывать опыт
построения имиджа частной компании, который создается с учетом двух показателями:
«известности» и «репутации». В исследовании Косника по этим двух показателям компании
подразделяются на четыре группы, как показано в табл. 1.
Из таблицы Косника видно, что регионы с низкой репутацией и известностью в
первую очередь должны работать над имиджем, а также имея хорошею репутацию но без
известности это будет не благоприятно отражаться на регионе, но самое худшая группа-это
плохая репутация с высокой известностью, так как нет ничего сложнее, чем кординально
изменить мнение потенциальных партнеров и повысить имидж среди конкурентов. Для
достижения высокой узнаваемости и хорошей репутации нужно использовать лучшие PRкомпании и промошен-технологии, что благоприятно отразятся на экономической и
социальной составляющей политике региона.
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Таблица 1
Классификация имиджа компании по двум показателям: репутации и степени
известности фирмы
Степень известности

Репутация

плохая
хорошая

низкая

высокая

Партнер-невидимка

Нежелательный партнер

Неизвестный партнер

Партнер вне конкуренции

Источник: [9, с.86]

В исследовании «Маркетинг страны: промоушен как средство привлечения
иностранных инвестиций» Л. Уэлс и Э. Уинт указывают, что в настоящее время в мире
широко применяются следующие 12 промоушен-технологий [10, с. 742]:
реклама в финансовых изданиях;
1)
участие в инвестиционных выставках;
2)
реклама в промышленных и других специализированных изданиях;
3)
осуществление инвестиционных миссий общего характера;
4)
проведение информационных семинаров общего характера по инвестиционным
5)
возможностям региона;
прямая рассылка или телемаркетинг;
6)
проведение промышленных и других специализированных инвестиционных
7)
миссий;
проведение промышленных и других специализированных семинаров;
8)
участие в исследовании возможностей компаний с последующими их
9)
презентациями;
предоставление инвестиционных консультаций;
10)
оказание помощи в составлении заявок и получении разрешений на
11)
инвестиционную деятельность;
оказание услуг постинвестиционного обслуживания.
12)
Перечисленные промоушен-технологии, как правило, используются для достижения
различных целей. Некоторые, особенно технологии 1-5 применяются для создания
определенного имиджа страны. Технологии 6-9 используются в основном для
непосредственной генерации инвестиций. Технологии 10-12 наиболее эффективны при
осуществлении функции обслуживания инвестиций. Хотя цели применения технологий в
какой-то мере пересекаются, подобная классификация построена на типичных задачах,
выполняемых при использовании той или иной промоушен-стратегии.
В исследовании «Маркетинг страны: промоушен как средство привлечения
иностранных инвестиций» Л. Уэлс и Э. Уинт доказывают, что промоушен территории имеет
статистически значимое влияние на приток иностранных инвестиций. Причем для стран с
развивающейся экономикой промоушен имеет наиболее значимое влияние
Выводы. Входе исследования понятия «информационный маркетинг» можно сделать
вывод, что под данным термином подразумевается совокупность действий, направленных на
продвижение положительной информации, улучшение имиджа региона, с целью создания,
как внутри, так и за его пределами благоприятного отношения к данной территории, а также
к производимой здесь продукции и предоставляемым услугам.
Информационный маркетинг – это важный фактор социально-экономического
развития региона.
Для социального развития можно выделить такие аспекты как: улучшения
инфраструктуры, покрытие растущего уровня качества коммунальных услуг, повышение
доверия к региону со стороны жителей и предпринимателей как на территории так и за ее
пределами, обеспечение поддержки со стороны граждан, развитие существующего
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предпринимательства и в следствии расширение рабочих мест, рост уровня дохода т.е. все
это ведет к улучшению качества жизни населения на данной территории.
Так же информационный маркетинг играет важную роль в экономическом развитии
региона, главным аспектом которого является: повышения имиджа и узнаваемости региона;
выделение его сильных и слабых сторон; определение возможностей и угроз со стороны
конкурентов; так как регион становится сам товаром, то необходима организация, которая
будет заниматься его продвижением на рынок, а так же всей выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг на этой территории, повышением конкурентоспособности
территории, привлечением новой квалифицированной рабочей силы. Одно из главных
условий – это привлечение новых инвестиций, как уже было отмечено в работе без
информации - не будет доверия, без доверия - не будет инвестиций, без инвестиций - не
будет развитие производства, без развития производства - не будет экономического роста.
Рассмотренные классификации промоушен-технологий по повышению репутации и
узнаваемости, а так же этапы по осуществлению информационного маркетинга в рамках
реализации региональной политики региона представляют собой механизм внедрения
информационного маркетинга в стратегию развития территории.
Таким образом, информационный маркетинг региона – это весомая составляющая
стратегии развития территории, позволяющая повысить социально-экономическое
благосостояние региона и обеспечить его стабильное развитие в долгосрочной перспективе.
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The article deals with examples of interpretations of the phrase «sustainable development», analysis of the
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У статті подається приклади тлумачень словосполучення «sustainable development», аналізуються
проблеми та неточності в перекладі та як слідство відсутність єдиного визначення, тому є важливим
відокремити існуючі переклади поняття «sustainable development», як «збалансований» та «стійкий» розвитки.
Ключові слова: «sustainable development», «збалансований» та «стійкий» «сталий», «стабільний»,
«гармонійний», «зрівноважений», «тривалий», «усталений» , розвитки.

На даний період поняття «sustаіnable development» мало вивчено та не має чіткого
визначення, також це поняття раніше використовувалися лише в біологічній (загальній)
екології та зараз носять ще економічних характер, тому є актуальна спроба аналізувати
існуючі поняття та класифікувати схожі та відміні риси перекладу на українську мову як
«збалансований» та «стійкий» розвиток.
У науковій літературі зустрічається такий термін, як «стійкість». Він з'явивився на
початку 1980-х років у дослідженнях Міжнародного союзу із захисту природи (International
Union for the Conservation of Nature).
Словосполучення «sustainable development», перекладене як «стійкий розвиток»,
привернуло увагу світової спільноти тільки після публікації доповіді «Наше спільне
майбутнє» (1987), підготовленого Комісією ООН з навколишнього середовища і розвитку
(«комісія Брундтланд»). Саме її висновки і склали концептуальну основу рішень, прийнятих
у рамках Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 р. у Ріо-деЖанейро, де були присутні делегації урядів 179 держав світу, а також численні міжнародні
та неурядові організації. Там були визначені глобальні проблеми сталого розвитку,
прийнятий і схвалений всіма учасниками програмний документ «Порядок денний на XXI
століття».
Раніше термін «стійкий розвиток» використовувався в біологічній (загальної) екології
для позначення здатності екологічних систем зберігати свою структуру і функціональні
властивості при впливі зовнішніх факторів. Під «стійким розвитком» розумілася модель руху
вперед, при якій досягається задоволення життєвих потреб нинішнього покоління людей без
позбавлення такої можливості майбутніх поколінь.
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На сьогодні Брундтланд-комісія сформулювала стійкий розвиток як тривалий
безперервний розвиток, який забезпечує потреби людей які живуть сьогодні без шкоди
задоволенню потреб майбутніх поколінь [1, с.50 ]
Академік М.М. Моїсєєв пише: «Видається життєво важливим розібратися в сенсі
цього терміна, звільнити його від політичних нашарувань і додати йому зміст, що відповідає
науковим поданням про сучасний етап взаємозалежності природи і суспільства ... Мова
повинна йти не про заміну терміна, яке увійшло в ужиток, а про наповнення поняття
«стійкий розвиток» однаковим науково обгрунтованим змістом та його адаптації до
сучасного наукового світогляду. У цьому я бачу не тільки методологічний, а й суто
прагматичний сенс, оскільки це дозволить поняттю «стійкий розвиток» послужити основою
для практичної діяльності [2, с.14].
Що стосується прийнятого в Росії перекладу, то він не передає адекватним чином
зміст вихідного англійського терміна, що означає «розвиток, що не підриває власні причини
умови» або «розвиток, який може підтримуватися невизначено довго». У російській мові
немає для нього точного семантичного еквівалента, його можна перекласти як
«самоподдерживающееся», «равномерный», «непрерывный», «збалансированый» [3, с. 29.].
Тобто на даний етап вже можна побачити еволюцію цього терміна, але при цьому
з’являється все більше «сутичок» у тлумаченні словосполучення, кожна група авторів за
спільним мисленням наповнює його своїм баченням та змістом, якщо згадати висловлювання
Моїсєєва. М., суттєвим проривом в цій області буде надання однакового змісту, що
спростить впровадження в практичну діяльність, а також аналіз вітчизняного та зарубіжного
досвіду, тому що не можливо розглядати приклади різних країн або регіонів, коли вони
розуміють під «sustainable development» різні поняття та складові по його досягненню.
Продовжуючи аналізувати переклад терміну не можливо не відзначити працю
Верестуна О.Н. він писав, що збалансований розвиток це - розвиток, що задовольняє потреби
нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти
свої потреби. Такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне
виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах,
які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і
підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь [4].
Можна побачити, що у визначені Верестуна О. яскраво відображається найперше
тлумачення «sustainable development» пов’язане з екологією та здатністю екологічних систем
зберігати свою структуру і функціональні властивості при впливі зовнішніх факторів.
Український варіант перекладу англомовного терміну «sustainable development»
відтворений за російським «устойчивый» як «сталий розвиток». В. П. Непийвода [5, с. 2426.] проводить цікаве дослідження щодо відтворення англомовних термінів «sustainable
development» та «sustainability» в українській мові. На жаль, зазначає він, основні англоукраїнські словники не містять термінів «sustainable development» чи «sustainability», проте
вони одностайно наводять такі українські відповідники до дієслова «to sustain»:
1) підтримувати, живити; підкріплювати сили; підпирати; 2) підтверджувати,
визнавати (теорію, слушність, правильність); 3) зносити, витримувати, зазнавати (поразки,
втрати). Цілком очевидно, що в даному контексті можна вживати тільки перше значення.
Окремі публікації стверджують, що український вислів «сталий розвиток» є офіційно
прийнятим відповідником англійського
«sustainable development» та російського «устойчивое развитие». Однак, зазначає В.П. Непийвода, з цим важко погодитися. Значно
ближчою до істини є думка про те, що вживання певних термінів на означення цього поняття
поки що залишається дискусійним [6, с.730].
Деякі автори (О. Пащенко, Г. Марушевський) використовують терміни «сталий» і
«збалансований» як синонімічні слова. Загалом же як відповідник «sustainable development» у
науковій, діловій і публіцистичній галузях уживають понад десяток українських слів і сполук
[5, с. 24].
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Відмінність полягає у перекладі саме прикметника «sustainable». Інший складник
цього вислову - «development» - в усіх відомих випадках перекладають як «розвиток».
Прикметник «sustainable» відтворюють (у послідовності за зменшенням частоти вживання)
як «сталий», «стійкий», «збалансований», «стабільний», «гармонійний», «зрівноважений»,
«тривалий», «усталений», «тяглий», «сталий», «збалансований», «екологічний сталий»,
«сталий, збалансований, довготривалий», «сталий еколого- техногенний безпечний»,
«екологічно зорієнтований економічний» тощо. Але жоден із наведених варіантів не є
адекватним англійському «sustainable development».
На основі філологічного тлумачення можна стверджувати, що більшість зі згаданих
слів вписується у два синонімічні ряди. Головною ознакою першого ряду (сталий - стійкий стабільний) є незмінність. Так, Новий тлумачний словник української мови подає
тлумачення слова сталий так: 1) який зберігає той самий склад, розмір, форму, величину
тощо; 2) який не припиняється, не переривається, триває весь час; 3) який протягом
тривалого часу не змінюється [7, с. 505].
З іншого боку, розвиток означено як процес переходу чогось з одного стану в інший,
досконаліший: сприяти виникненню або підсиленню чого-небудь; давати можливість чомунебудь зростати, міцніти; надавати великого розмаху чому-небудь, сприяти збільшенню,
розширенню чогось, удосконалювати. Тобто головною характерною рисою є зникнення
старого і поява нового; «процес переходу з одного стану в інший, більш досконалий, перехід
від старого якісного стану до нового, більш високого, від простого до складного, від нижчого
до вищого [8, с. 190].
А також цього висновку дотримуються в російській літературі та безумовно це
викликає суперечки. Його англійський оригінал (sustainable development) піддається критиці
як словосполучення, сумнівне з точки зору формальної логіки. Навіть у звичайній мові
поняття «розвиток» несе з собою енергію, говорить про зміни, тоді як поняття «стійкий» несе
в собі сенс незмінності й схоронності. Водночас зрозуміло, що справа не в перекладі, а в
тому, як ми домовимося розуміти термін.
Згідно з аналізом авторів [7,8] можна зробити висновок що постає проблема як
неоднозначне тлумачення прикметника «sustainable», але конфлікт між словами «sustainable»
та «development», які при перекладі на російську чи українську мову начебто не сумісні на
перший погляд, як «незмінність» та «процес переходу»
Якщо розглядати збалансованість розвитку регіональної економіки, як
збалансованість за цілями і ресурсами; збалансованість між різними сферами громадського
виробництва, видами економічної діяльності, територіально-виробничими частинами
регіональної економіки; досягнення балансу між управлінням і самоврядуванням в
регіональному розвитку, між ринковим механізмом і механізмом державного регулювання
регіональної економіки; збалансованість інтересів у системі регіональної економіки
(приватних і громадських, соціальних і економічних і тому подібне); збалансований розвиток
промислових центрів і периферійних або навіть депресивних територій усередині
економічної системи регіону. То доцільно згадати визначення сформульованим російським
академіком В.А. Коптюга. Він визначив, що концепція сталого розвитку «передбачає
досягнення розумної збалансованості соціально-економічного розвитку людства та
збереження навколишнього середовища, а також різке скорочення економічного диспаритету
між розвиненими країнами, що розвиваються шляхом, як технологічного процесу, так і
раціоналізації споживання» [9, с. 19-20.].
Висновки: Проаналізувавши вище різні точки зору вітчизняних та зарубіжних вчених
можна зробити узагальнення, що концепція збалансованого розвитку передбачає реалізацію
цілісної системи принципів діяльності, коли процес росту не зосереджується на одному
аспекті, галузі, проблемі та ін., а збалансовано, рівномірно, гармонійно займаються
розвитком всіх сфер громадського виробництва.
На основі цих визначень можна сказати, що стійкий розвиток регіону передбачає
економічно ефективне, соціально-орієнтоване і екологічно допустимий розвиток
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регіональної соціально-економічної системи, яке може бути забезпечене лише за дотримання
низки принципів збалансованості.
Таким чином, збалансований розвиток має розглядатися як ключова умова стійкості
регіональної соціально-економічної системи. З цієї позиції принципи управління
збалансованим розвитком регіону повинні бути систематизовані у відповідності зі ступенем
локалізації прийнятого рішення.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ
РЕГІОНІВ ЯК ШЛЯХ ДО ЗРОСТАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
There is the necessity of State control region. Analyzed the concept of State regional policy and pointed out
that the State control through the development of State regional policy. Reviewed and analyzed the existing legislation,
which is based on the regional administration of state as a base for regional policy. Emphasizes the importance of
regional transport policy, as an effective means of using internal reserves of the region. Based on the analysis
highlighted of regional features management and proposed block-diagram of the regional policy on development of
transport infrastructure in the region, the algorithm of its formation. The approaches of foreign and domestic scholars
on the definition of the term "regional infrastructure", investigated components of infrastructure and reasonable value
of the transport infrastructure to ensure the competitiveness of the region.
Keywords: regional infrastructure, regional competitiveness, transport infrastructure, regional development,
institutional support, transport infrastructure, regional policy, regional property management, regional policy.
Обґрунтована необхідність державного управління регіоном. Проаналізовано поняття державної
регіональної політики й зазначено, що державне управління регіоном реалізується за допомогою розробки
відповідної державної регіональної політики. Розглянуто й проаналізовано існуюче законодавство, на якому
ґрунтується державне управління регіонами і є базою формування регіональної політики. Підкреслюється
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важливість регіональної транспортної політики як ефективного засобу використання внутрішніх резервів
регіону. На основі проведеного аналізу, виділені властивості регіонального управління й запропонована
структурна схема формування регіональної політики розвитку транспортної інфраструктури регіону,
описаний алгоритм її формування. Розглянуті підходи закордонних та вітчизняних вчених щодо визначення
терміну «регіональна інфраструктура», досліджені складові інфраструктури та обґрунтоване значення
транспортної інфраструктури в забезпеченні конкурентоспроможності регіону.
Ключові слова: регіональна інфраструктура, конкурентоспроможність регіону, транспортна
інфраструктура, розвиток регіону, інституційне забезпечення, транспортна інфраструктура, регіональна
політика, властивості регіонального управління, формування регіональної політики.

Формування конкурентних переваг регіону багато в чому залежить від тієї системи
управління, котра зараз склалася як на державному рівні, так і на локальному. На
регіональному рівні одним із самих перспективних ресурсів, що дозволяють формувати
конкурентоспроможний потенціал є інфраструктура регіону, яку не можна перемістити в
інше місце і яку необхідно розбудовувати. Однак навіть наявність розвинутої
інфраструктури також не завжди обумовлює її ефективне використання. Тому необхідний
комплексний підхід до управління як на державному, так і на регіональному рівні для вибору
єдиного й оптимального вектору розвитку інфраструктури для посилення конкурентних
переваг регіону.
Життєздатність соціально-економічного середовища регіону багато в чому залежить
від рівня розвитку й надійності інфраструктури. Тому інфраструктурна облаштованість
регіонального ринку повинна стати першорядним завданням держави.
На підставі цих міркувань можна стверджувати, що вдосконалення системи
управління регіоном, яка має стати гарантом та основою забезпечення його
конкурентоспроможності за рахунок розвитку інфраструктури пов’язане з постійним
зростанням потреби в останній. Будь-які зміни, що вносяться до структури управління,
мають служити засобом підвищення ефективності та конкурентоспроможності роботи різних
галузей в регіоні, роботу котрих визначає рівень розвитку інфраструктури.
Питанням дослідження інфраструктури в рамках регіонального підходу присвятили
свої роботи такі вчені як: Д. Норт, M. Долішній, Б. Корсунский, О. Кузнецов, П. РозенштейнРодан, Р. Нуркс, Б. Хіггінс, Р. Йохимсен, А. Алимов, В. Жамин, І. Чернявский та ін. Але
питання розвитку регіональної інфраструктури багатоскладний процес, котрий постійно
поповнюється новими знаннями. Усвідомлення проблеми розвитку інфраструктури вимагає
глибоких теоретичних узагальнень, серед яких важливе значення приділяється
обґрунтуванню економічного змісту інфраструктури, визначенню її складових детермінант й
виявленню протиріч, які при цьому виникають. Опираючись на наукове пізнання всіх цих і
інших проблем можна буде визначити значення транспортної інфраструктури в формуванні
конкурентоспроможності регіону й виділити напрямки розвитку регіональної
інфраструктури взагалі.
Метою статті виступає дослідження процесу управління розвитком інфраструктури
регіонів для пошуку напрямків щодо зростання його конкурентоспроможності.
Розвиток регіону, підвищення його конкурентоспроможності в умовах становлення
нової економічної системи в Україні припускає формування, у свою чергу, нової
впорядкованої системи зв'язків між виробниками й споживачами матеріальних і
нематеріальних благ і послуг. Ступінь конкурентоспроможності того або іншого регіону, у
цей час обумовлюється наявністю добре організованої його інфраструктури. Розвиток
регіональної інфраструктури має свої особливості, що випливають зі зростаючої ролі регіону
в господарському розвитку, ступені його економічної самостійності, забезпеченості цієї
самостійності нормативно-правовою й матеріальною базою.
Вирішальний зміст загального терміну "інфраструктура" - це активізація й мобілізація
потенційних можливостей економічних агентів, а створення й обслуговування
інфраструктури є обов'язком суспільства перед кожним його окремим економічним агентом.
Проведене дослідження запропонованих у науковій літературі теоретичних підходів до
визначення змісту поняття «інфраструктура» і її складу підтверджує відсутність єдиної
37

думки в цьому питанні. Однак сукупність цих визначень не тільки доповнюють один одне,
але й розкривають зміст й сутність поняття «інфраструктура», що дозволяє сформулювати
свій авторський підхід до визначення поняття «регіональна інфраструктура» і її складу з
обліком її нових функціональних ролей.
Під регіональною інфраструктурою слід розуміти сукупність усіх відповідних
детермінант, таких як: інституціональні правила й інструкції, що законодавчо регулюють
соціально-економічну діяльність регіону, усілякі види капіталу, котрі він має в наявності які
загалом визначають рівень розвитку й конкурентоспроможність регіонального економічного
потенціалу.
Таким чином, інституціональна інфраструктура, яка забезпечується державою, надає
послуги, містить правила й процедури, що гарантують й дозволяють формувати потенційні
економічні можливості економічних агентів регіону. Персональна інфраструктура
представлена чисельністю (кількісна сторона інфраструктури) і властивостями (якісна
сторона інфраструктури) трудового населення (людський капітал), які впливають на
економічні можливості економічних агентів регіону. Матеріальна інфраструктура має
безпосереднє відношення до основного капіталу, який визначає рівень розвитку
регіонального економічного потенціалу й конкурентоспроможність регіону.
Відмінною рисою даного визначення є те, що воно обґрунтовує роль інфраструктури у
визначенні
рівня
розвитку
регіонального
економічного
потенціалу
й
конкурентоспроможності регіону, які представляють величезне значення на шляху його
соціально-економічного розвитку.
Вирішальним фактором успішного розвитку регіону стає не основне виробництво, а
інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність населення, виробничої сфери, і території в
цілому. Стабільність регіону залежить від того, наскільки розвинена в ньому інфраструктура
й наскільки вона готова до розвитку основного виробництва. Чим більше розвинена
інфраструктура, тим більш гнучкою є вся економіка регіону, тим на більш міцній основі
базується його соціально-економічний розвиток і процвітання.
Розглянемо більш детально компоненти регіональної інфраструктури. Так, в 80-х
роках вітчизняним ученим О. Алимовим були запропоновані наступні складові
інфраструктури: виробнича, соціальна (соціально-побутова й соціально-духовна) та
інституціональна [1]. Іншим дослідником у 2001 р. О. Іншаковим [3] був використаний
факторний підхід при визначенні компонентів інфраструктури. Відповідно до факторного
підходу він виділив наступні функціональні складові ринкової інфраструктури: екологічна
соціальна, виробнича, інституціональна, комерційна (організаційна) інфраструктура,
інформаційна інфраструктура. При дослідженні інфраструктури товарного ринку у 2003 р.
М. Бєлявцев запропонував наступні складові інфраструктури, які містять у собі
найважливіші блоки, що визначають ефективність функціонування економіки в цілому [2]:
виробнича, соціально-побутова, інституціональна, екологічна, персональна інфраструктура.
Неважко помітити, що питання про визначення складу інфраструктури, зокрема в
регіональному аспекті, представляється досить складним, його остаточне вирішення вимагає
подальших досліджень. Проте, уже зараз звертає на себе увагу той факт, що включення
транспортної складової в блок виробничої інфраструктури є не зовсім вірним. На нашу
думку, цей компонент повинен виступати окремим блоком, тому що в силу своєї двоїстої
орієнтації (обслуговує виробничу й соціальну сфери), транспортна інфраструктура визначає
не тільки економічну, але й соціальну цінність території. Транспорт являє собою не просто
одну із частин господарської системи, але й одне з найбільш істотних умов успішного
функціонування всієї економіки регіону. Він впливає на формування територіальних
пропорцій соціально-економічного розвитку, виступає важливим індикатором рівня ринкової
активності.
Інфраструктура регіону, і, відповідно його транспортний комплекс має особливості,
які визначаються специфікою розвитку продуктивних сил, різними суспільно-політичними
структурами суспільства, а також характером заселення й розміщення населення, ступенем
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урбанізації, розміщенням міст, особливістю історичного розвитку транспортної системи й
розташування території регіону. Тому при здійсненні регіонального управління розвитком
інфраструктури регіону необхідно обов'язково враховувати багато факторів, тому що вона
створює умови, котрі дозволяють території бути конкурентоспроможною.
Результативність регіонального управління в сучасних умовах оцінюється як з
позицій підвищення конкурентоспроможності регіону у внутрішньоукраїнському просторі,
так і з погляду широти й глибини входження регіону до системи світогосподарських зв'язків
і процесів, здійснюваних з багатобічним обліком зовнішніх факторів і умов, підвищення або
стійкого збереження конкурентоспроможності регіону в різних її проявах, оскільки
спричиняє, як відомо, зростання добробуту і якості життя населення регіону. А в цій справі
ніяк не обійтися без застосування методів і інструментів стратегічного управління. Тим
самим, можемо стверджувати, що стратегічна орієнтація регіонального управління, націлена
на підвищення та стійке збереження конкурентоспроможності регіону є наступною
важливою ознакою регіонального управління.
Інструментом подолання економічної й інвестиційної кризи повинна стати
регіональна транспортна політика, яка створює умови для припливу інвестиційних ресурсів у
промисловість регіонів, їх економічного розвитку. І, незважаючи на те, що в Україні діє
достатньо велика кількість концепцій та програм, що спрямовані на розвиток її території,
доцільно сформувати інфраструктурну, транспортну політику регіону у вигляді документа,
що містить механізм прийняття й реалізації ефективних управлінських рішень на локальному
рівні. У зміст такої політики включаються: стратегія регіону в сфері функціонування
інфраструктури, зокрема транспорту (мета, пріоритети, принципи); законодавчі нормативи й
інструктивні матеріали для реалізації цілей такої діяльності; методичні розробки щодо
аналізу функціонування транспортної інфраструктури; організація контролю над реалізацією
політики.
Розробка інфраструктурної транспортної політики передбачає певні етапи:
формування стратегічних цілей і завдань; аналіз економічного становища регіону; оцінка
діючих і перспективних напрямків економічної діяльності; аналіз зовнішнього середовища і
її впливу на економіку регіону; аналіз властивих для даного регіону внутрішніх факторів;
вибір стратегії.
Основною частиною розробки інфраструктурної транспортної політики є планування
напрямків економічного розвитку регіону, який визначає стратегічні й тактичні цілі
транспортної політики й способи її реалізації. Вона визначає границі інвестиційної
діяльності, тобто дозволяє вибрати напрямку й установити критерії обмежень. При цьому
прийняття рішень в області транспортної політики буде проводитися відповідно до
встановлених цілей й підкорятися ряду обмежень, покликаних сприяти фінансовій
стабільності суб'єктів господарювання.
Інфраструктурна транспортна політика є основою всього процесу управління
транспортом регіону. Формування політики означає скорочення можливих альтернативних
дій, спрощення й прискорення процесу ухвалення рішення. Головне її призначення –
забезпечення послідовності дій у будівництві й модернізації інфраструктури регіону.
Політика встановлює стандарти, якими повинні керуватися відповідальні за управління
транспортом. Управління транспортом створює як би єдине інформаційне поле й у цілому –
основу здійснення транспортної політики в регіоні. Розумна транспортна політика визначає
напрямок спеціалізації регіону в певних галузях промисловості, сільського господарства,
соціальній сфері. З урахуванням вищевикладеного можливо запропонувати наступну
структуру алгоритму формування такої політики:
- формування такого документу, починається з системного аналізу передумов для
обґрунтування необхідності розробки та реалізації регіональної транспортної політики.
Проводиться ґрунтовний аналіз чинного законодавства, нормативно-правових актів, програм
та інших документів розроблених як на рівні держави так і на регіональному рівні, аналіз

39

економічного становища регіону, зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на
економіку регіону.
- ідентифікація проблем, визначення завдань та кінцевих цілей реалізації політики на
основі застосування наукових підходів, котрі ґрунтуються на певній системі принципів її
проведення та у відповідності з реалізацією життєво важливих інтересів регіону.
Важливим в усій цій схемі є проведення постійного моніторингу виконання заходів,
одержаних результатів щодо реалізації регіональної політики. Так, наприклад, велике
значення при формуванні регіональної транспортної політики слід приділити дослідженню
та опрацюванню нормативно-правових актів держави. Так, зокрема мова йде про документи,
що містять інформацію щодо напрямків державної регіональної політики.
Здійснюючи системний аналіз передумов необхідності розробки та реалізації
регіональної політики необхідно провести відповідні аналітичні та прогнозні розрахунки,
необхідно оцінювати ефективність майбутньої політики з огляду на реальний стан ситуації,
що склалася у конкретному регіоні. Визначення ж головної мети регіональної політики
передбачає чітке визначення стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону
взаємоузгодження їх на рівні держави, суспільства та людини.
Важливим питанням є також розробка альтернативних варіантів для досягення цілей,
визначення критеріїв їх відбору, прогнозування майбутнього розвитку регіону. Особливої
уваги заслуговує питання оцінювання ризиків та загроз, що виникають не лише у разі
несвоєчасного та неадекватного проведення заходів регіональної політики, а й у процесі
реалізації політики.
Практичну основу реалізації регіональної політики складає низка пов'язаних одна з
одною процедур та методик, які, зокрема, дозволяють визначатися з альтернативними
напрямами політики, оцінка ризиків та загроз їх реалізації у процесі реалізації політики,
інструменти реалізації політики. Це дозволяє використовувати вказану схему не лише для
напрацювання регіональної транспортної політики, але й для прийняття ефективний
управлінських рішень, спрямованих на пошук раціонального варіанта розвитку регіону та
підвищення його конкурентоспроможності, здійснювати прогноз розвитку процесу
вдосконалення системи регіонального управління.
Висновки. Проведене дослідження запропонованих у науковій літературі
теоретичних підходів до визначення змісту поняття «інфраструктура» і її складу підтверджує
відсутність єдиної думки в цьому питанні. Однак сукупність цих визначень не тільки
доповнюють один одне, але й розкривають зміст й сутність поняття «інфраструктура», що
дозволяє сформулювати свій авторський підхід до визначення поняття «регіональна
інфраструктура» і її складу з обліком її нових функціональних ролей.
Під регіональною інфраструктурою слід розуміти сукупність усіх відповідних
детермінант, таких як: інституціональні правила й інструкції, що законодавчо регулюють
соціально-економічну діяльність регіону, усілякі види капіталу, котрі він має в наявності які
загалом визначають рівень розвитку й конкурентоспроможність регіонального економічного
потенціалу.
Вирішальним фактором успішного розвитку регіону стає не основне виробництво, а
інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність населення, виробничої сфери, і території в
цілому. Стабільність регіону залежить від того, наскільки розвинена в ньому інфраструктура
й наскільки вона готова до розвитку основного виробництва. Чим більше розвинена
інфраструктура, тим більш гнучкою є вся економіка регіону, тим на більш міцній основі
базується його соціально-економічний розвиток і процвітання.
При дослідженні складових загальної інфраструктури регіону, було визначене місце в
ній транспортної інфраструктури (транспортного комплексу). Обґрунтовано, що транспортна
інфраструктура повинна бути самостійною ланкою, тому що безпосередньо зв'язана як з
виробничою, так і із соціальною інфраструктурою регіону.
Україні потрібна нова державна регіональна політика, яка дала б змогу мінімізувати
ризики від нинішніх глобальних викликів і перетворити регіональні відмінності у нові
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можливості для успішності держави. На рівні регіону необхідно сформувати власну
регіональну стратегію конкретного розвитку регіону як основну складову системи
управління регіоном. При цьому слід пам'ятати, що управління регіоном як єдиною
господарською системою є базою забезпечення комплексності його розвитку.
Отже, запропонований алгоритм відображає процеси, що містять відповідну
послідовність управлінських дій, поєднаних в одній регіональній системі аналізом певних
масивів інформації, зокрема щодо: дослідження становища об'єкту управлінського впливу;
формулювання альтернатив стосовно розробки й реалізації регіональної політики щодо
модернізації інфраструктури регіону з порівнянням отриманих результатів з ризиками та
загрозами, що можуть виникнути у разі її непроведення; поетапного узгодження її цілей та
завдань з життєво важливими інтересами регіону.
Базою для розробки транспортної політики служить повна інформаційна
забезпеченість, в основі якої перебувають дані про економічне господарювання регіону як за
поточний період, так і на перспективу. Підсистема збору й аналізу інформації повинна
включати наступні елементи й виглядати в такий спосіб: система нормативно-правової
документації як на рівні держави, так і регіону, міжнародні документи щодо регулювання
роботи транспорту; система внутрішньої звітності суб'єктів господарювання; система збору й
обробки поточної зовнішньої інформації; система нагромадження й систематизації
інформації; система економічних досліджень; система аналізу інформації.
Таким чином, важливість подолання економічної кризи й створення конкурентних
переваг регіону диктує необхідність вдосконалення процесу формування регіональної
транспортної політики.
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The estimation of ecological and economic aspects of the water complex Poltava region. Identified
methodological foundations assessment of water resource potential Poltava region. The reasons for the deterioration of
surface water quality field.
Keywords: ecological and economic assessment, surface water, water pollutionindex, the ecological situation.

Інтенсивна антропогенна перебудова природного середовища, великі об’єми
залучення у господарський обіг водних ресурсів, забруднення їх відходами виробництва
призвели до низки протиріч між традиційним водокористуванням і вимогами екологічно
збалансованого природокористування.
Погіршення екологічного стану водних об’єктів спричинило виникнення таких
гострих соціальних, економічних і екологічних проблем, як непридатність для використання
без додаткового очищення переважної більшості природних водних ресурсів, зростання
затрат на очищення стічних вод, незацікавленість водокористувачів у впровадженні
водозберігаючих технологій та ін. Екологічна криза, що збіглася за часом з економічною
зумовила активізацію досліджень еколого-економічних проблем природокористування та
наукового обґрунтування збалансованого розвитку природно-господарських комплексів.[1].
Результати аналізу водогосподарської й екологічної ситуації в Україні , зокрема в
Полтавській області зосереджують увагу на необхідності перебудови політики на засадах
сталого соціально-економічного розвитку та забезпеченні екологічно збалансованого
водокористування, поліпшенні якості водопостачання населення і галузей економіки на
найближчу та подальшу перспективу.
Особливе місце займає проблема підвищення ефективності використання вод
промисловим комплексом області. Разом з цим актуальними залишаються питання
економічного стимулювання ресурсозбереження, впровадження екологічно чистих і
природовідновлюваних техніко-технологічних систем у промисловості.
Метою даної статті є комплексне оцінювання і територіальні особливості
водноресурсного потенціалу Полтавської області з метою раціонального водокористування і
водоспоживання.
Методологічні основи оцінки водокористування у промисловості передбачають
визначення системи показників, які відображають стан, процеси і проблеми
водокористування у промисловості. Основними характеристиками впливу промислового
виробництва на водні ресурси басейну є показники забору води з поверхневих водних
об’єктів і підземних джерел з урахуванням повернення води та концентрації забруднюючих
речовин, скинутих зі стічними промисловими водами у водний об’єкт.
Водноресурсний потенціал території є одним із сучасних головних чинників розвитку
та розміщення продуктивних сил. Наявність необхідної кількості води визначає рівень життя
і здоров’я населення. Це обумовлює необхідність дослідження співвідношень між наявними
водними ресурсами території й суспільними потребами в них.[2].
Полтавська область має достатні ресурси підземних вод, до складу яких входять
ґрунтові та артезіанські води. Загальні затверджені запаси підземних вод в межах області
складають: - прогнозні експлуатаційні – 4046,5тис.м3/добу; - розвідані та затверджені –
806,88тис.м3/добу. Необхідно підкреслити, що запаси підземних вод розподілені дуже
нерівномірно.
Для всебічної і повної оцінки освоєності водноресурсного потенціалу території
запропоновано здійснювати аналіз динаміки з обліку використання вод та водного кадастру
[3]. Динаміка використання водних ресурсів у промисловості наведена у табл. 1.
В [3] зазначено, що найбільшими споживачами води є підприємства сільського
господарства (59,5% всієї використаної води) та комунальне господарство (22,5%). Доля
промисловості в загальному водоспоживанні дещо знизилися з 18% у 2011 році до 16,5% у
2012 році. Серед галузей промисловості найбільшими споживачами є підприємства чорної
металургії (43,4%), харчової промисловості (28,6%) та енергетики (14,9%).
Втрати води при транспортуванні – практично всі у комунальному і побутовому
водопостачанні мають місце через зношеність та незадовільний стан мереж водопостачання
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За рахунок оборотного та послідовного водопостачання зекономлено 997,2млн.м3
свіжої води, що на 57,8млн.м3, або на 5,5% менше, ніж у 2011 році (1055,0млн.м3).
Таблиця 1
3
Динаміка використання водних ресурсів у промисловості, млн. м [1]
Показник
Забір води, всього (млн. м3)
У тому числі
- з поверхневих джерел
Використано води на потреби, (млн. м3)
Використано води на виробничі потреби, (млн. м3)
Втрати при транспортуванні , (млн. м3)
Скинуто води, всього, (млн. м3)
У тому числі забрудненої
Потужність очисних споруд
Оборотне і повторно-послідовне водопостачання

2010
243,1

2011
240,5

2012
248,5

162,55

163,15

171,3

205,2
30,52
19,19
217,0
4,882
147,9
902,4

218,0
43,84
17,39
212,8
4,377
146,4
961,1

223,4
41,31
17,32
221,0
4,419
146,6
903,2

2013
248,9
220,0
36,31
14,64
226,1
4,419
146,7
1032,0

Відсутність втрат води є сприятливою характеристикою.
Однією з основних характеристик рівня екологічної безпеки регіону є обсяги
загального водовідведення стічних вод у поверхневі водні об’єкти, зокрема обсяги скидання
забруднених стоків.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
загальне водовідведення

у поверхневі водойми

нормативно очищених

потужність очисних споруд

Рис. 1. Структура водовідведення в Полтавській області за 1990-2012 роки, млн. м3

Тенденції щодо загального водовідведення в області у період 1995 – 2011 рр. також
мають нестабільний характер, при цьому скид забруднених стоків у поверхневі водні об’єкти
(без очищення) є достатньо суттєвим (рис. 1), [4]
Важливим показником є водозабезпеченість на одного жителя та на одиницю площі
території, які спроможні показати територіальну диференціацію водноресурсного потенціалу
Полтавської області.
Водозабезпеченість на одного жителя в Полтавській області в середній по водності
рік за рахунок місцевого стоку становить 1,27тис.м3/рік. Водні ресурси річок, що
формуються на території області становлять: - в середній по водності рік – 1940млн.м3; - в
маловодний рік 75% забезпеченості – 1310млн.м3; - в надзвичайно маловодний рік 95%
забезпеченості – 760млн.м3.
Оцінка сучасного стану водокористування та оцінка рівня впливу промисловості на
екологічний стан водних об’єктів здійснена за допомогою еколого-економічних
розрахункових коефіцієнтів (табл.3.) [5,6].
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Таблиця 3
Розрахункові показники використання вод у промисловому комплексі Полтавської
області
Показник
1. Коефіцієнт використання свіжої води, KВВ
2. Коефіцієнт транспортних втрат води, КТВ
%до забраної води
3. Коефіцієнт скидання забруднених стічних вод, KЗС

2010
0,84
0,08
7,89
0,022

2011
0,9
0,07
7,23
0,02

2012
0,89
0,07
6,97
0,019

2013
0,9
0,058
5,88
0,019

6. Коефіцієнт ефективності використання очисних
споруд, Ко

0,55

0,50

0,47

0,47

Аналіз отриманих результатів дає підстави стверджувати, що за останні роки не
відбулось докорінних змін існуючої тенденції екстенсивного розвитку водного господарства.
Позитивним фактором є деяке зменшення значення відсотку транспортних втрат води
та обсягів скинутих забруднених вод. Але значна зношеність і недостатній технологічний
рівнь систем водовідведення, зниження обсягів введених в дію потужностей для очищення
стічних вод не дають можливість впровадження водозберігаючих заходів.
Сприятливим фактором у системі промислового водокористування є збільшення
відсотку економії свіжої води за рахунок потужностей оборотних систем водопостачання (до
93%) та зменшення обсягів безповоротного водокористування.
Нагальною на сьогоднішній день залишається проблема очистки стічних вод особливо
підприємствами комунальної сфери у зв’язку зі зношеністю та фізичною застарілістю
комплексів очисних споруд.
Через незавершення робіт з реконструкції та капітального ремонту очисних споруд
продовжується скидання недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні об’єкти
області.
Таким чином, основними показниками еколого-економічної оцінки стану
водогосподарського комплексу є беззворотний забір води і скид забруднених стічних вод,
які зумовлюють кількісне та якісне виснаження водних ресурсів. Для покращення
екологічної ситуації, що склалася необхідно впроваджувати науково обґрунтовані заходи
щодо скорочення обсягів водокористування і скиду стічних вод, які базуються на
необхідності удосконалення технологічних процесів в основних галузях-водоспоживачах,
застосуванні мало- і безводних технологій, замкнутих водооборотних систем; упорядкуванні
існуючої системи водовідведення; розробки і впровадження дієвих заходів щодо посилення
відповідальності за забруднення поверхневих та підземних вод.
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ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК БАЗИС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Обґрунтовано шляхи розвитку інституційної інфраструктури аграрної сфери, спрямовані на
підтримку функціонування підприємств аграрного сектору. Показано, що дієву роль у створенні сприятливої
економічного середовища в аграрній сфері може відіграти аналіз інституційного середовища з позиції
позитивної дії на базові умови відкриття та розвитку різних форм аграрної діяльності.
Ключові слова: інфраструктура, аграрный сектор, державна політика.
In the article justified way of development of the institutional infrastructure of the agrarian sector, aimed at
supporting the functioning of the enterprises of the agricultural sector. It is shown that an effective role in creating a
favorable economic environment in the agricultural sector can play in the analysis of the institutional environment from
the perspective of the positive effects on basic conditions for the opening and development of various forms of
agricultural activity.
Key words: infrastructure, agriculture, public policy.

Складність соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в Україні,
необхідність розв’язання масштабних завдань реформування економіки та суспільства
певним чином послабили увагу до забезпечення аграрної політики, створення механізмів
узгодженої взаємодії центральних і місцевих владних структур, громадськості та бізнесу
щодо розв’язання нагальних проблем сільського господарства. Загальновідомо, що будь-яка
політика є ефективною лише тою мірою, якою їй вдається підтримувати баланс
різноманітних інтересів. І аграрна політика не є винятком. Вона настільки ефективна,
наскільки вдається досягнути та стабілізувати компроміс між інтересами аграрної сфери та
реалізацією загальнонаціональних проблем. Місцеві інтереси визначаються забезпеченням
повноцінного і збалансованого існування людини та територіальної громади, гарантуванням
їх відтворення на основі ресурсів та повноважень, які держава визнає місцевими. Задля цього
необхідно створювати ефективну інституційну інфраструктуру, яка б якісно реалізовувала
державну політику в аграрній сфері.
Наявність розвиненої інституційної інфраструктури розвитку аграрної сфери має
розглядатися як необхідна умова здійснення ефективної політики розвитку держави в
цілому, а також як один із основних чинників, здатних прискорити рух нашої країни шляхом
європейської інтеграції. Останні події , що відбуваються в державі, свідчать про
необхідність існування інституціональної структури не виникає автоматично, а перенесення
структур успішно функціонуючих західних економік не гарантує відбору найбільш
ефективних інститутів. Політика держав з транзитивною економікою повинна
спрямовуватися передусім на створення умов для проведення інституційної реформи у сфері
господарювання з метою формування ефективної інституційної структури. Подібні
перетворення можуть мати як комплексний позитивний вплив на загальний рівень
економічної безпеки, так і стабілізуючий на індикатори окремих її складових.
На наш погляд, аграрна сфера країни, як ніяка інша із господарських систем, потребує
інституційних
змін,
адже
саме
вона
характеризується
низьким
рівнем
конкурентоспроможності виробництва, затяжним процесом реформування галузі, розвалом
соціальної інфраструктури. Вона є досить консервативною економічною системою, тому
темпи інституційних змін будуть досить повільними, але вони є об’єктивно необхідними.
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Інститути, які діють сьогодні в аграрній сфері, не забезпечують нову якість системи, її
саморегулювання та відтворення, унаслідок чого в масштабах аграрної економіки
здебільшого відтворюються застарілі моделі й уклади.
Сталий розвиток визначає збалансованість економічних, соціальних та екологічних
складових. Для розв’язання завдань, що постійно виникають, важливим є побудова нової
структурної політики, яка спирається на концепції екологізації суспільних відносин [5, с. 41].
Тому доцільним є обґрунтування основних напрямів розвитку інфраструктури аграрної
сфери з позицій інституціональної теорії, оскільки саме інституціональне забезпечення
трансформації економічних систем наповнює інституції відповідним сенсом і є основною
складовою успіху їх реформування. По суті, інституціоналізація – це перетворення
соціальних намірів на норму шляхом їх упровадження за допомогою інституцій влади й на
основі засобів правового, економічного, політичного регулювання.
А. А. Ткач указує, що інституціонуванням можна назвати процес оформлення
соціальних намірів у конкретні правові акти, за виконання яких відповідають органи влади й
управління [6, с. 269]. Відповідно формується й інституційне середовище, що
характеризується, як «чіткий упорядкований набір інститутів, що визначають обмеження для
економічних суб’єктів, які формуються в межах тієї чи іншої системи координації
господарської діяльності» [1, с. 26].
Стосовно поняття інститутів та інституцій, Д. Норт наголошує, що інституції – це
«правила гри» в суспільстві, або придумані людьми обмеження, які спрямовують людську
взаємодію в певному руслі. І як наслідок, вони структурують стимули у процесі людського
обміну – політичного, соціального чи економічного [4, с. 25]. Загалом під інститутами
розуміють і соціально визнані нормативно-ціннісні системи (установи, норми й ін.) і
формалізовані структури, які їх реалізують. Відповідно до такої позиції, ринок як такий є
суспільним (соціальним) інститутом, котрий заснований на принципах приватної власності й
конкуренції. Водночас інститутами ринку є не тільки такі його базові характеристики чи
складники, як приватна власність, конкуренція та інші, але і його інфраструктурні
функціональні елементи – банки, біржі, інвестиційні фонди та інші фінансові й торговопосередницькі структури [1, с. 22].
Економічними інституціями й інститутами вважаються сформовані правила, норми,
традиції – інституції; такі утворення, як власність, економічна ментальність, а також
організаційно-правові структури, установи, організації – інститути, що консолідують і
спрямовують взаємодії індивідів в економіці [3, с. 133]. На думку С. Панчишина та А.
Сохецької, інституційне середовище – це чіткий упорядкований набір інститутів, що
визначають обмеження для економічних суб’єктів, які формуються в межах тієї чи іншої
системи координат господарської діяльності [1, c. 25].
Можна також додати, що необхідно враховувати інституціональну структуру
суспільства, його формальні і неформальні рамки, засади, котрі склалися історично, щоб
зрозуміти, яким чином найрезультативніше вводити нові правила в життя. Тому на рівні
держави необхідно створювати ефективніші механізми – альтернативні варіанти сталого
розвитку, що зважають на національну специфіку. Цілком можливо, що під таким варіантом
слід розуміти саме ноосферні принципи сприйняття екологічних проблем, гармонії. У
ракурсі цих ідей висловлюється у своїх дослідженнях Ю. В. Яковець [7, с. 20], який вважає,
що зараз, коли виявилися і загострилися глобальні проблеми, стало зрозумілим неможливе
стихійне становлення ноосфери, що її наближення можливо тільки завдяки проектуванню
майбутнього за допомогою людського розуму, передусім науки.
Ці загальнофілософські міркування створюють базу для усвідомлення і визнання того
факту, що слід регулювати структуру потреб, переходити до соціально-екологічного напряму
господарювання на базі економіки знань.
Проте процес інституціоналізації аграрної сфери буде досить тривалим. Ми вважаємо,
що на початковому етапі, він повинен включати законодавче встановлення норм і правил, які
регулюватимуть можливі варіанти співпраці економічних суб’єктів. У довгостроковому
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періоді необхідне визнання встановлених норм та правил і їх закріплення не лише на рівні
законів, а й традицій, звичаїв. Згідно з Г. Б. Клейнером, особливості інституціональних
трансформацій полягають, з одного боку, у необхідності гармонійної взаємодії
інституціональної системи з культурною, когнітивною та еволюційно-генетичною
системами, а з іншого – в обмеженості рівня свободи при її трансформаціях [2, c. 40].
По своїй суті, інституційна інфраструктура є не самостійною галуззю або підгалуззю,
а обслуговує їх у ролі підсистеми, що управляє. Вона формується з організацій, які
безпосередньо управляють відтворювальним процесом або обслуговують сферу обігу
(наприклад, установи фінансово-кредитної і банківської систем, обчислювальні центри
тощо). Інституційна інфраструктура функціонує на різних рівнях господарської діяльності в
межах суб’єкта господарювання (регіону, сектору, підприємства), де складаються і
виконуються різні господарські плани.
На наш погляд, концепція інфраструктури має мати дві характерні риси: з одного
боку, вона обґрунтовує необхідність нарощення економічний діяльності держави, а з іншого
– обмежує її такою сферою економіки, де створюються загальні умови зростання ринкового
господарства. В сучасному глобалізованому світі значно підвищується значення відповідних
інститутів, які здатні формувати та підтримувати діяльність економічних систем.
Визначальну роль при цьому відіграє держава, тобто інститути, які вона створює.
З. Ватаманюк указує, що нині ефективна держава потрібна для надання суспільству товарів і
послуг, а також створення правил та інститутів, які забезпечують однакові для всіх правила
гри і нормальне функціонування ринку, а людям – добробут [1, с. 7].
Важливу роль у створенні передумов для розвитку аграрної сфери відіграє
інституційна організація її державної підтримки і субсидіювання, а також здійснення урядом
координації та контролю бюджетних фінансових потоків в аграрний сектор. В
Європейському Союзі, функціонує потужна інституційна організація надання, використання
та контролю аграрних субсидій, яка зумовлюється дією якісних інститутів, забезпечуючи не
тільки підтримку аграрного сектору, а й захист суспільних інтересів та вимог
макроекономічних взаємовідносин. Слід відзначити, що інститути в цих країнах
розрізняються не тільки залежно від власне цих держав, але й усередині їх за різними
етапами розвитку і механізмами захисту аграрної сфери.
Вчені-аграрники наголошують, що саме невідповідні потребам ринку
інституціональні умови стримують розбудову ефективної аграрної реформи, адже остання не
як константа, а правила гри (інституції) уособлюють неефективність [3, с. 133].
На нашу думку, базовим для аграрної сфери є інститут власності, який
забезпечуватиме чіткі і гарантовані правила розмежування майнової відповідальності,
оскільки основою реформування було закріплення права власності на землю та засоби
виробництва, створення реального власника. Внаслідок ринкових трансформацій ліквідовано
державну монополію на економічну діяльність, але через відсутність відповідного
інституційного середовища позитивний ефект від реформ знизився. Не можна, сьогодні
говорити про ефективну та конкурентоспроможну аграрну сферу без досягнення
відповідного рівня інфраструктурного забезпечення. На наш погляд, ступінь зрілості
інфраструктури визначається відсутністю організаційно-інституціональних обмежень між
суб’єктами щодо виробництва та реалізації продукції. Також важливим фактором є системна
єдність усіх інституцій економічної системи на шляху від безпосередніх товаровиробників
до споживачів. Базова роль при цьому відводиться саме інституціональній інфраструктурі.
В умовах глобалізації ринків і загострення конкуренції все більше уваги в реалізації
основних засад державної аграрної політики приділяється питанням якості й безпечності
аграрної продукції. Успішне їхнє вирішення пов'язане із формуванням системи інституцій,
що забезпечать функціонування національної системи технічного регулювання у сфері
продовольства. Створення та розбудова інфраструктури якості включає такі основні
напрями: стандартизація, метрологія, оцінювання відповідності, акредитація, ринковий
нагляд. Стандарти якості й безпечності продовольства є серцевиною системи технічного
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регулювання і тому від реального стану в цій сфері значною мірою залежить якість і
конкурентоспроможність харчової продукції.
У контексті дослідження інституціональне забезпечення аграрної сфери визначається
як сукупність інститутів (економічних,
правових, соціальних, фінансових, науковотехнічних, інформаційних), які підтримують зв’язки відповідно до визначених державою
конфігурацій з метою забезпечення її сталого розвитку. Інституціональна інфраструктура є
специфічним видом інфраструктурного забезпечення, яка спрямована на формування та
підтримання динамічного розвитку підприємств аграрного сектору та харчової
промисловості, забезпечення фінансової основи для розвитку соціальної інфраструктури. Її
базовими складовими повинні стати фінансово-кредитна система, об’єкти інвестиційної та
інноваційної інфраструктури, державне страхування, заклади науково-консультаційного
забезпечення.
В умовах глобалізації та входження до світових економічних систем від українських
підприємств вимагають трансформації у потужні транснаціональні промислові групи,
корпорації, об’єднання, міждержавні промислові й торговельні угруповання, створення
мережі холдингових та лізингових компаній, науково-технічних центрів, технополісів,
технопарків та інше. Тому на сучасному етапі розвитку аграрної сфери необхідно особливу
увагу приділити формуванню інформаційно-консультаційного і фінансово-кредитного
забезпечення, інноваційної та інвестиційної інфраструктури.
Необхідність формування дієвого інституційного забезпечення є базисом для
розширення фінансових можливостей аграрної сфери та обумовлена низкою чинників, що
мають системний характер: ускладненням у післякризовий період ситуації з розширенням
можливостей фінансування розвитку підприємств за рахунок власних коштів суб’єктів
господарювання; недосконалою практикою фінансування підприємств комерційними
фінансово-кредитними інституціями (банками, інвестиційними, лізинговими та трастовими
компаніями, фондами); низькою інституційною спроможністю фінансової підтримки
можливостей розвитку підприємств за рахунок бюджетних коштів; невідповідністю стану та
рівня інституційно-правового забезпечення розширення фінансових можливостей
підприємств; несистемністю державної політики стратегічного планування та реалізації
запланованих заходів; несформованістю стратегічних і навіть середньострокових програм
переходу до сталого розвитку підприємств, що відображає орієнтованість органів влади на
вирішення поточних соціально-економічних і політичних проблем галузі.
Доцільним є створення цільової комплексної програми моніторингу інституціональної
інфраструктури аграрної сфери, яка має орієнтуватися на аналіз зовнішнього середовища
розвитку території з погляду забезпечення сприятливих умов для роботи інвесторів, оцінку
сильних і слабких сторін галузі з позиції національних та регіональних стимулів, рівнів
системних ризиків та інфраструктурної забезпеченості.
При цьому дієву роль у створенні сприятливої ділової атмосфери в аграрній сфері
може відіграти моніторинг інституціонального середовища з позиції сприятливої дії на
базові умови відкриття та розвитку різних форм аграрної діяльності в напрямах: розробки
регулярного і достовірного регіонального прогнозу і статистики з номенклатури позицій
виробництва товарів і послуг, що вимагається для інвесторів; моніторинг стану ділового
клімату і рівня життя населення; надання бази даних щодо фактичної правової практики
вирішення господарських суперечок; оцінка перспективних для кожного конкретного
регіону галузей аграрної сфери, що базуються на можливостях та сильних сторонах ресурсів
галузі й регіонів, які створюють навколо себе мікроклімат зростання; оцінка розвиненості
сучасної інфраструктури з позиції сприяння господарській діяльності, безперебійності
роботи комунальних служб і транспортних комунікацій, стану екологічної захищеності
довкілля; забезпечення спадкоємності та безперервності планів розвитку на всіх рівнях.
Отже розвиток економіки аграрної сфери може стимулюватися або обмежуватися
інституціональним середовищем, системою інститутів, що сформувалася і розвивається в
цьому середовищі. Створення цілісної взаємодоповнюючої системи інституціональних
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індикаторів може виявити роль інституціонального середовища у формуванні соціально
орієнтованої економіки. Це дасть змогу зрозуміти ключову роль інститутів у вирішенні
проблем, пов'язаних із природокористуванням. Зокрема, саме інституціональні складові
зумовлюють необхідність здійснення ретельної експертизи чинного законодавчого поля з
позиції його відповідності міжнародним стандартам і вимогам сталого розвитку.
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МОНІТОРИНГ ПОТЕНЦІАЛУ ТВЕРДОЇ БІОМАСИ У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
The estimation of energy potential of biomass, which can be obtained from energy crops on the scale of the
South of Ukraine. In this article were determined the main energy crops, suitable for cultivation in the south of Ukraine.
On the basis of calculations, agricultural enterprises were considered as a possible manufacturer and supplier of
feedstock for bioenergy.
Key words: energy potential, energy crops, bio raw materials.
Проведено оцінку енергетичного потенціалу біосировини, що може бути отримана з енергетичних
культур в масштабах юга Украни. Визначено основні види енергетичних культур придатних для вирощування
на півдні України. На основі зроблених розрахунків розглянуто аграрні підприємства у якості можливого
виробника і постачальника біоенергетичної сировини.
Ключові слова: енергетичний потенціал, енергетичні культур, біосировина.

Україна завжди була країною з розвиненим сільським господарством. Однак, до тих
пір, поки ціни на енергоносії були низькими, а проблеми екології практично не піднімались,
на аграрний сектор економіки як на можливого постачальника паливних ресурсів не звертали
уваги.
В останні роки, у зв’язку зі світовою енергетичною кризою, продукцію і відходи
сільськогосподарського виробництва почали розглядати в якості паливних ресурсів.
Найбільший енергетичний потенціал серед продукції і відходів аграрного виробництва
припадає на тверду біомасу.
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Найбільші обсяги твердої біомаси утворюються в процесі сільськогосподарського
виробництва у великих аграрних підприємствах, саме вони і мають стати потенційними
постачальниками альтернативної сировини для вітчизняної біоенергетики.
Енергетичний потенціал твердої біомаси наявної у сільському господарстві України
являє собою суму потенціалів його чотирьох складових (рис. 1), кожна з яких потребує
окремого вивчення та оцінки.
Тверда біомаса

Деревна біомаса
після обрізання
плодових дерев та
виноградної лози

Первинні відходи
Вторинні відходи
рослинництва (ті
рослинництва
матеріали, які
(це специфічний вид
залишаються на полях
відходів, що включає
як побічні продукти
різноманітні види біомаси,
після збору врожаю
які з’явля-ються в процесі
первинних
підготовки продукції с/г до
сільськогосподар-ських
виробництва продуктів
культур (солома
харчування чи кормів (жом
злакових культур та
цукро-вих буряків,
ріпаку, стебела
лушпиння соняшнику,
соняшнику і
рису, горі-хова шкаралупа
кукурудзи).
та ін.)

Енергетичні культури (це
рос-лини, які спеціаль-но
вирощуються для
використання їх у якості
палива або ж для
виробництва на їх основі
біопа-лива (розділяються на
однолітні трави; багаторічні
трави; швидкоростучі дерева і
дерево-подібні рослини).

Рис. 1. Види твердої біомаси у сільськогосподарському виробництві

Південь України має унікальні погодно-кліматичні умови та є достатньо сприятливим
регіоном для вирощування великої кількості високопродуктивних енергонасичених рослин.
До південного регіону відносяться Херсонська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області.
Відходи сільськогосподарського виробництва є реальною складовою енергетичного
потенціалу, яка вже зараз використовується для виробництва енергії.
Найбільше пожнивних решток у сільському господарстві південного регіону
отримується при виробництві зернових культур (в середньому 48,5%) та соняшника (25,3%),
дещо менше – при виробництві зернобобових культур та кукурудзи на зерно (9,6%), що
пояснюється виробничою спеціалізацією регіону з огляду на природно-кліматичні умови
краю.
Розподілення енергетичного потенціалу первинних відходів сільського господарства
по областях залежить від ряду факторів, а саме від величини посівних площ та наявної
кількості худоби в області. В середньому за даними 2010-2015 рр., найбільш крупними
виробниками зернових та зернобобових культур є Полтавська, Вінницька, Черкаська,
Кіровоградська, Київська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Чернігівська області,
соняшника – Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Кіровоградська, Донецька та
Миколаївська, ріпаку – Хмельницька, Львівська, Вінницька, Одеська, Тернопільська та
Черкаська. При цьому найменше поголів’я великої рогатої худоби та свиней, які потребують
соломи, припадає на Луганську, Миколаївську, Чернівецьку та Херсонську.
В результаті співвідношення цих факторів, південний регіон є лідером по
економічному потенціалу соломи. Найбільші обсяги пожнивних решток формуються у
сільгосппідприємствах Одеської та Миколаївської області.
На південний регіон припадає 87-88% виноградників України (більше половини з
яких знаходяться в Одеській області) та 14-15% площ плодово-ягідних насаджень. Що
враховуючи обсяги відходів виноградної лози та гілля після обрізання дерев створює
енергетичний потенціал рівний 130-132 тис. т у. п. на рік. Тому такі види решток, безумовно,
повинні бути перероблені у прийнятні форми палива і використані як дешеве джерело
енергії.
Аналіз показує, що у порівнянні з економічним потенціалом первинних відходів
сільського господарства потенціал вторинних відходів є досить малим. Тим не менш, ці види
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біомаси є досить важливими. Так, наприклад, багато олієекстракційних заводів України
забезпечують себе енергією шляхом спалювання лушпиння соняшника в котлах.
Сучасний стан земельно-ресурсного потенціалу сільського господарства південного
регіону дає змогу на спеціально відведених низькопродуктивних або деградованих
сільськогосподарських угіддях, непридатних для вирощування сільськогосподарської
продукції закладати енергетичні плантації швидкого обороту.
За оцінками ряду вітчизняних вчених та науковців [1, 3] південний регіон займає
друге місце (після північного), серед регіонів України за природно-кліматичним потенціалом
для вирощування енергетичних культур. Найбільший потенціал припадає на Херсонську
область. Так, 2010-2012 рр. енергетичний потенціал вирощування біоенергетичних культур у
Херсонської області коливався у межах: теоретичний – 639-812 тис т у.п., технічно досяжний
та економічно доцільний – 543-690 тис т у.п.
Особливо сприятливі умови на півдні України для вирощування тополі, акації та
міскантуса.
Енергетичні культури представляють зараз «віртуальну» частину теплоенергетичного
потенціалу краю, оскільки їх вирощування в регіоні нині обмежується лише
експериментальними плантаціями на базі Херсонського державного аграрного університету
(ХДАУ). Досліди в якому ведуться на протязі останніх 7 років на дослідному полі ХДАУ
(без зрошення) та в умовах крапельного зрошення у розпліднику агрономічного факультету.
Аналогічні експерименти у співпраці з провідними інтродукційними підрозділами НААНУ
закладені у дослідному господарстві «Асканійське». Досліди проводяться за
загальноприйнятою методикою. Всього вивчається більше 70 видів рослин.
В результаті дослідів (проведених у 2006-2012 рр.) встановлено, що з біоенергетичних
культур краще в умовах зрошення півдня України проявили себе наступні представники
флори (табл.1).
Таблиця 1
Енергетична цінність досліджуваних культур в умовах півдня України
(середнє за 2006-2012рр.) [2, с.68]
Культури
Щавель кормовий, сорт Румекс
Мальва кормова, сорт Корнела
Мальва кормова, сорт Рада
Вайда красильна

Урожайність
зеленої маси, т/га
105,8
103,8
83,1
82,8

Нижча теплота
згоряння, ккал/кг
4437
4339
4339
4223

Вихід енергії с 1
га, Гкал
46,9
44,7
35,7
34,8

Рейтинг по виходу
енергії з 1 га
1
2
3
4

В результаті дослідів встановлено, що з біоенергетичних культур краще в умовах
зрошення півдня України проявили себе наступні представники флори, як: щавель кормовий
сорт Румекс, мальва кормова сорт Корнела, мальва гібридна сорт Рада, вайда красильна, які
характеризуються високим виходом енергії і можуть використовуватися для виробництва
біопалива.
На півдні України наявні значні площі сільськогосподарських угідь, при цьому
частина ріллі є вільною від виробництва сільськогосподарських культур. Саме ці землі
потенційно можуть бути використані для вирощування енергетичних культур. Згідно
статистичних даних про розподіл сільськогосподарських угідь та посівні площі культур у
2012 р., сумарна вільна площа ріллі у чотирьох південних областях становить 868,1 тис га
(табл. 2). Протягом останніх 10 років ця цифра коливалася не суттєво.
Вважаємо, що для вирощування енергетичних культур на Півдні України доцільно
задіяти половину вільної площі ріллі, що, як видно, з наведених розрахунків (табл. 2),
становить в середньому 420-465 тис га.
Виробництво енергетичних культур на промисловому (комерційному) рівні на півдні
України ще не розпочалось, але швидкого розвитку цього напрямку можна очікувати вже в
найближчому майбутньому.
Шляхом реалізації економічного потенціалу твердої біомаси, що щорічно
накопичується в процесі сільськогосподарського виробництва, південний регіон може
задовольнити до 9% загальної потреби в первинних енергоносіях. А за умови реалізації
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потенціалу енергетичних культур і всі 15%. З огляду на високу залежність української
економіки від дорогих імпортованих палив, очевидно, що використання твердої біомаси
сільськогосподарського походження є серйозним засобом підсилення енергетичної безпеки
країни.
Таблиця 2
Розподіл сільськогосподарських угідь на Півдні України, тис га
Землі

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Запорізька область
Площа ріллі

2132,4

2133,5

2133,7

Вся посівна площа

1599,8

1615,2

1609,6

Площа чистих парів

230,5

216,3

220,9

Вільна площа ріллі*

302,1

302

303,2

1786,3
1524
137,4
124,9

1784,8
1539,7
130,9
114,2

1785,3
1531,9
145,8
107,6

2217,6
1772,8
212,3
232,5

2216,4
1789,3
209,5
217,6

2217,2
1783,5
220,5
213,2

1777,2
1388,2
122,4
266,6

1776,8
1427,9
139,0
209,9

1776,6
1324,1
208,4
244,1

926,1

843,7

868,1

463,1

421,9

434,1

Миколаївська область
Площа ріллі
Вся посівна площа
Площа чистих парів
Вільна площа ріллі*
Одеська область
Площа ріллі
Вся посівна площа
Площа чистих парів
Вільна площа ріллі*
Херсонська область
Площа ріллі
Вся посівна площа
Площа чистих парів
Вільна площа ріллі*
Всього по Півдню України
Вільна площа ріллі
Потенційна площа для вирощування енергетичних культур (50% вільної)

* розраховується як різниця між площею ріллі та загальною посівною площею з урахуванням площі
чистих парів

У зв’язку з цим аграрні підприємства, як основні виробники рослинних відходів та
енергетичних культур, об’єктивно мають всі підстави одержувати максимум вигоди від
вирощування енергонасичених рослин через кооперацію та інтеграцію процесів виробництва
сировини, її переробки і реалізації продукції кінцевого споживання.
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Київський національний університет технологій та дизайну
СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОФОБІЗОВАНОГО ХУТРЯНОГО ВЕЛЮРУ З
ОВЧИНИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ВОЛОГОСТІ
Досліджено показники якості хутряного велюру з овчин гідрофобізованого алкен-малеїновою
композицією з використанням методу дощування. Показано, що гідрофобізований хутряний велюр з овчин має
суттєво вищі рівні показників експлуатаційних, гігієнічних та естетичних властивостей як у звичайних
умовах, так і в умовах підвищеної вологості. Найбільший ефект гідрофобізації структури хутряного велюру з
овчин підтверджено показниками сумарного теплового опору, водопромокання в динамічних умовах, паро- та
повітропроникності.
Ключові слова: хутряний велюр з овчини, показники споживних властивостей, алкен-малеїнова
композиція, метод дощування
Indicators of quality of water-repellent velour of sheepskin hydrophobe alkene-maleic composition using the
overhead irrigation method were researched. It is shown that hydrophobe fur suede lambskin has significantly higher
levels of operational performance, hygienic and aesthetic properties of both normal conditions and in conditions of
high humidity. The greatest effect of hydrophobic structure velour fur sheepskin indicators confirmed the total thermal
water resistance in dynamic conditions, steam and air permeability
Key words: velour fur sheepskin, consumer properties, alkene-maleїnova composition, overhead irrigation
method.

Вступ. Якість товару забезпечується, у першу чергу, його здатністю відповідати
потребам покупців, завдяки притаманним йому споживним властивостям, які обумовлюють
його споживну цінність, зокрема корисність. Споживна цінність одягових товарів,
виготовлених із хутряних матеріалів, історично поширених на території України, полягає в їх
здатності захищати від несприятливих зовнішніх впливів, відповідати певним естетичним і
соціальним потребам споживачів.
Враховуючи функціональне призначення виробів із хутряного велюру, що зазвичай
експлуатуються в умовах підвищеної вологості, серед важливих одиничних показників
якості визначальне місце належить показнику, що характеризує стійкість матеріалу до води
під час його експлуатації. А такі гігієнічні властивості як здатність матеріалу пропускати
пари води і повітря, що визначаються особливостями пористої структури напівфабрикату,
певним чином впливають на комфортність його використання. Кількісно і якісно виразити
зазначені властивості хутряного велюру можливо через показники його якості.
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З’ясування ефективності гідрофобізації хутряного велюру є важливим питанням та
потребує аналізу змін, що набувають показники якості гідрофобізованого хутряного велюру у
порівнянні з хутряним велюром, отриманим за існуючою технологією.
Аналіз літературних даних і постановка проблеми. У роботі [1] пропонується
жирувальний засіб з екотоксикологічною місткістю і поліпшеною пластифікуючою і
гідрофобізуючою дією, який містить катіонну четвертинну сіль ефіру триетаноламіна жирної
кислоти. Запропоновано жирувальний склад [2], що містить амідний компонент, до якого
включено 1 чи 2 розгалужених ненасичених залишки з С12-24(14-22). Цей засіб також включає
відомі гідрофобізуючі та/або імпрегнуючі жирувальні складові, та/або нейтральні олії і
застосовується для гідрофобізації шкіри і хутра.
Композиції на основі ангідриду малеїнової кислоти й алкілвінільного простого ефіру
C8-40 після сольволізу і часткової нейтралізації [3] можуть бути застосовані у вигляді водяної
дисперсії чи розчину. Вони наділені гарною гідрофобізуючою дією. Продукт взаємодії
ангідриду малеїнової кислоти і ненасичених жирних кислот С12-24 чи їх похідних [4]
придатний для жирування, наповнення і гідрофобізації.
Вплив гідрофобізуючої і олеофобізуючої обробки велюрових свинячих шкір (до чи
після фарбування) різними засобами, що модифікують, на основі полімерів та їхніх дисперсій
(у т.ч. фторованих поліакрилатів та ін. – усього >20 типів органічних з'єднань і їхніх
сполучень) на вологовбирання і паропроникність досліджуваних зразків оцінювали в роботі
[5]. Було відзначено розходження у механізмах дії гідрофобізаторів різної природи. Наведені
результати досліджень дозволяють підбирати необхідний склад і умови обробки велюрової
шкіри для надання їй визначених споживних властивостей.
Аналіз літературних джерел засвідчує, що на сьогодні питання гідрофобізації є
актуальним. Однак, не достатньо широким є асортимент засобів, що призначені для
гідрофобізації саме хутряних матеріалів, в т.ч. матеріалів зі шліфованою шкірною тканиною.
Залишається відкритим питання пошуку ефективних засобів гідрофобізації хутряного
велюру, зокрема, з овчин.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підтвердження ефективності
гідрофобізуючого впливу алкен-малеїнової композиції та з’ясування можливості
використання гідрофобізованого хутряного велюру для виробництва нагольних виробів, що
експлуатуються в умовах підвищеної вологості та динамічних навантажень.
Поставлені завдання:
 використати метод дощування, що моделює природні умови експлуатації хутряних
виробів в умовах підвищеної вологості, для виявлення ефективності гідрофобізації
хутряного велюру з овчини алкен-малеїновою композицією [6, 7];
 провести розрахунки абсолютних та відносних показників якості хутряного велюру з
овчин;
 здійснити порівняльний аналіз показників якості дослідних та контрольних зразків
хутряного велюру з овчини до та після дощування;
 рекомендувати гідрофобізований алкен-малеїновою композицією хутряний велюр з
овчин до використання у визначених умовах.
Матеріали і методи досліджень. Об’єктом дослідження обрано гідрофобізований
хутряний велюр зі шкур овець [8]. Для гідрофобізації хутряного велюру використано
композицію до складу якої входять -алкени С20-24 полімеризовані з малеїновим ангідридом і
ряд хімічних реагентів [9].
Контрольні зразки хутряного велюру з напівтонкорунної овчини мокросоленого
консервування оброблялися за єдиною технологією обробки [10], що відповідала вимогам
діючого стандарту [8].
Для отримання досліджуваних зразків хутряного велюру овчини була здійснена
гідрофобізація алкен-малеїновою композицією шляхом розпилення [11]. При цьому шкірну
тканину овчин послідовно обробляли 8 % розчином досліджуваної композиції і водним
розчином алюмокалієвих галунів концентрацією 100 г/л з витратою відповідно, 60 і 20 г/м2
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та наступним підсушуванням при температурі 40-45 С протягом 10-15 хв. до вологості 16-18
%. Фінішна обробка овчин проводилась на м’якшильній машині «Молліса».
Для досягнення мети в роботи використані ряд методів. Аналітичні методи
дослідження використані для вибору конкретного технологічного способу застосування
алкен-малеїнової композиції (розпилення) щодо дослідних зразків хутряного велюру з
овчини для надання покращених споживних властивостей. Аналізом нормативних
документів [6, 7] було обґрунтовано можливість застосування методу дощування для
моделювання комплексного впливу погодних умов підвищеної вологості на хутряний велюр.
Метод дає можливість виявити ефективність гідрофобізуючого впливу алкен-малеїнової
композиції на стійкість хутряного велюру до дії води. Суть цього методу полягає у
визначенні зростання маси зразка діаметром 175 мм, закріпленого в рамці, яка
розташовується під кутом 45° до напрямку струменя води за температури 25  1 °С, що
подається з розбризкувача на відстані 500 мм під тиском 98 кПа протягом 10 хв. Для
випробування використані стандартизовані зразки, витримані при вологості 65  2 % і
температурі 20  2 °С.
Вимірювальні методи застосовувались при визначенні зростання маси зразків
гідрофобізованого хутряного велюру шляхом їх зважування до і після дощування.
Теплозахисні властивості хутряного велюру досліджували за сумарним тепловим опором
[12], визначеним на основі заміру часу зниження перепаду температури від 55 до 50 °С між
поверхнею пластини приладу ПТС-225, ізольованої зразком хутряного велюру і оточуючим
повітрям. Зразки хутряного велюру випробовували без обдування і з обдуванням при напрямі
повітряного потоку з швидкістю 5 м/с під кутом 45° до поверхні зразка. Пластини приладу зі
зразком хутряного велюру нагрівали до різниці між температурами пластини і повітряного
потоку 60 °С, потім прилад виключали, очікували зниження перепаду температур до 55 °С
(для вирівнювання температурного поля) і фіксували час охолодження пластини на 5 °С. Для
визначення сумарного теплового опору нагрівання пластини зі зразком і вимірювання
виконували не менше чотирьох раз [13]. Якщо отримані значення часу охолодження
відрізнялись від середнього значення більше ніж на 3 %, то їх не враховували і проводили
додаткові випробування. Враховуючи подальше використання хутряного велюру в умовах
динамічних навантажень, на приладі ПВД-2 створювались динамічні умови деформації
зразків при зворотно-поступальних рухах затискача зі швидкістю 24 хода/хв. [14]. Здатність
хутряного велюру пропускати пари (ГОСТ 938.17-70 [15] ) води досліджували за
модифікованою методикою [16] з використанням спеціальних стаканчиків заповнених
сорбентом до 30 мм їх висоти. Здатність матеріалу пропускати повітря досліджували на
приладі для визначення повітропроникності за ГОСТ 938.18-70 [17] при різниці тиску з обох
сторін 100 мм вод.ст. При цьому зразки діаметром 55 мм орієнтували ворсовою поверхнею
назовні.
Для дослідження експлуатаційних властивостей гідрофобізованого хутряного велюру
використані фізико-механічні показники [18]. Навантаження при розриві та видовження повне
на початковому етапі досліджувались після кондиціювання протягом 12 год. при напруженні 4,9
МПа щодо ремінців та на заключних етапах - після кондиціювання протягом 48 год при
напруженні 9,8 МПа щодо цілих хутряних шкур з використанням спеціальних кільцевих
затискачів при цьому відстань між затискачами розривної машини становила 90 мм. Робочі
ділянки закріпляли точно посередині затискачів розривної машини лицьовою поверхнею до
дослідника.
Для оцінки окремих, а саме естетичних показників якості (колористичного
оформлення шкірної тканини і волосяного покриву та якості оздоблення шкірної тканини)
були використані органолептичні методи, що базувалися на розроблених нами шкалах
балової оцінки цих показників [19].
Наочність зібраної інформації, отриманої у ході проведення експериментів
забезпечена застосуванням графічного методу аналізу.
Розрахункові методи застосовувались для визначення показників:
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1. намокання хутряного велюру за формулою:

H

m  m0
,
S

(1)

де m0 i m  відповідно маса зразка до і після випробування, г; S  площа зразка, м2.
2. сумарного теплового опіру Rсум, (град*м2)/Вт, за формулою:
Rсум=E/[Ф*К*(m-В*Е)],
(2)
де m – темп охолодження пластини приладу, с-1;
Ф – фактор приладу, Дж/(м2*град);
К – коефіцієнт розсіювання теплового потоку по зразку хутряного велюру;
В – поправка на розсіювання теплового потоку в приладі, с–1;
Е – коефіцієнт, розрахований за формулою:
3С1*(3С1+С2),
(3)
де C1– повна теплоємність пластини, Дж/град;
С2 – повна теплоємність пластини зі зразком, розрахована за формулою:
С2 = 1,675103 qS,
(4)
3
де 1,675·10 – питома теплоємність матеріалу органічного походження, Дж/(кг*град); q –
поверхнева щільність зразка, кг/м2; S– площа пластини приладу, м2.
Результати досліджень. З метою виявлення комплексного покращання якості
хутряного велюру були проведені дослідження функціональних (фізико-механічних,
деформаційно-релаксаційних), гігієнічних (тепло-, волого-обмінних) та естетичних
властивостей гідрофобізованого хутряного в умовах підвищеної вологості та динамічних
навантажень.
Одним з показників, яким можливо охарактеризувати якість гідрофобізованого
хутряного велюру, що експлуатується в умовах підвищеної вологості, є показник намокання
зразків хутряного велюру, гідрофобізованих АМК, після дощування. Результати зміни маси
хутряного велюру при його дощуванні представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Зміна маси хутряного велюру з овчини при його дощуванні
Хутряний велюр
гідрофобізований АМК
контрольний

Маса 1 м2 матеріалу
до дощування
після дощування
523
549
518
934

Намокання, г/м2
26
416

Доведено [19], що найважливішими показниками якості хутряного велюру є фізикомеханічні, які під час експлуатації виробів визначають, в основному, їх стійкість до
механічних впливів. Водночас, структура матеріалу суттєво впливає на його гігієнічні
властивості, що визначають, в основному, стійкість виробів з хутряного велюру до
атмосферних впливів, зокрема, вологи та температури. Поряд з експлуатаційними
властивостями якість виробів з хутряного велюру, в значній мірі, залежить від естетичних
характеристик. Результати проведених досліджень за вищезазначеними показниками
наведені у табл. 2.
Обговорення результатів. Отримані результати свідчать про значно вищу
водостійкість зразків гідрофобізованого хутряного велюру з овчини після дощування,
порівняно з контрольними зразками, час намокання яких є меншим у 16 разів (табл. 1). Це
обумовлено впливом алкен-малеїнової композиції на структуру колагену дерми. Результати
дослідження наочно представлені на рис.1 (1-8).
В процесі намокання шкірної тканини хутряного велюру, його пориста структура
заповнюється водою, що різко збільшує теплопровідність матеріалу, а це позначається на
зниженні його теплозахисних властивостей. Це загальна тенденція. Але навіть у випадку
загального зниження теплозахисних властивостей гідрофобізований хутряний велюр після
дощування, таки зберігає ці властивості, вони залишаються майже на тому ж рівні.
Спостерігається незначна втрата теплозахисних властивостей – гідрофобізований хутряний
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велюр до дощування має вищі теплозахисні властивості порівняно з гідрофобізованим
хутряним велюром після дощування лише на 2%, в той час як сумарний тепловий опір (рис.
1.1) контрольних зразків хутряного велюру знижується у 3,2 рази.
Таблиця 2
Зміна показників якості хутряного велюру з овчини до та після дощування
Варіанти хутряного велюру
гідрофобізованого
контрольного
1
2
1
2
0,49
0,48
0,42
0,13

Показник

Сумарний тепловий опір хутрової шкурки, градм2/Вт
Відносне залишкове видовження шкірної тканини при
12
13
12
21
напруженні 9,8 МПа, %
Колористичне оформлення шкірної тканини і волосяного
1,00
0,90
0,95
0,61
покриву, бал
Водопромокання у динамічних умовах, с
1680
1360
60
0
Відносне пружне видовження шкірної тканини при напруженні
15
15
10
8
9,8 МПа, %
2
7,5
5,9
5,3
1,2
Паропроникність, кг/м с
3 2
0,27
0,19
0,15
0,04
Повітропроникність, м /м с
Межа міцності при розтягуванні шкірної тканини, МПа
1,32
1,27
1,14
1,02
Якість оздоблення шкірної тканини, бал
1,00
0,85
0,90
0,60
Відносне повне видовження шкірної тканини при напруженні 9,8
27
28
22
29
МПа, %
Примітка. Варіанти 1, 2  зразки хутряного велюру з овчини до дощування, а 1, 2 – після дощування

Спостерігаємо збереження теплозахисних властивостей гідрофобізованого хутряного
велюру за умов дощування, тож гідрофобізований хутряний велюр може експлуатуватися в
умовах підвищеної вологості.
Зразки гідрофобізованого хутряного велюру порівняно з контрольними зразками, які
не піддавалися впливу дощування, мають високу стійкість до водопромокання в динамічних
умовах, що виражається в зростанні тривалості їх промокання у 28 разів. Застосування АМК
для гідрофобізаціії хутряного велюру в умовах, які моделюють процес експлуатації
матеріалу за підвищеної вологості, забезпечило його стійкість до водопромокання в
динамічних умовах (1360 с до 0 с). Це дає можливість диференціювати ефект гідрофобізації
матеріалу в залежності від умов його експлуатації і беззаперечно доводить ефективність
гідрофобізації при експлуатації виробів в умовах підвищеної вологості та динамічних
навантажень (рис. 1.2).
Алкен-малеїнова композиція сприяє дифузії парів води у структуру шкірної тканини
хутряного велюру з овчини. Паропроникність гідрофобізованих зразків після дощування,
порівняно з гідрофобізованими зразками, що не були піддані дощуванню, є нижчою у 1,27
рази (рис.1.3). Але ця різниця не є значною у порівнянні із контрольними. Паропроникність
гідрофобізованих зразків після дощування, порівняно з контрольними зразками хутряного
велюру після дощування є в 4,92 рази вищою.
Повітропроникність, яка повністю залежить від особливостей пористої структури, має
щодо паропроникності схожу залежність. При цьому відмінність у значеннях показників
повітропроникності від значень показників паропроникності спостерігається у випадку
хутряного велюру після дощування (рис. 1.4).
Це обумовлено утворенням суцільної водної плівки на поверхні шкірної тканини
гідрофобізованого хутряного велюру після дощування, яка при визначенні паропроникності
впливає на дифузію парів води, в основному, лише на початковій стадії процесу.
Гідрофобізація шкірної тканини хутряного велюру супроводжується диспергуючим і
пластифікуючим впливами АМК на фібрилярну структуру колагену дерми, що полегшує
орієнтацію її структурних елементів і, відповідно, підвищується як межа міцності, так і
деформаційна здатність матеріалу. Межа міцності гідрофобізованої шкірної тканини
хутряного велюру овчини до дощування порівняно з контрольними зразками до дощування
на 16 % є більшою (рис.1.5), а після дощування різниця між ними зростає до 25 %. Це
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обумовлено оптимальним впливом АМК на деформаційні властивості та міцність шкірної
тканини.

1.1. - Сумарний тепловий опір

1.2 – Водопромокання в динамічних умовах

1.3 – Паропроникність

1.4 – Повітропроникність

1.5 – Межа міцності

1.6 – Відносне залишкове видовження при 9,8 МПа

1.7 – Відносне пружне видовження при 9,8 МПа

1.8 – Відносне повне видовження при 9,8 МПа

Рис. 1. Показник хутряного велюру з овчини: гідрофобізованого (1), контрольного (2)
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Крім того гідрофобізовані зразки після дощування щодо гідрофобізованих до
дощування втрачають міцність в меншій мірі (на 4%), ніж відповідні (після і до дощування)
контрольні зразки (на 12%). Тож, ефект гідрофобізації алкен-малеїновою композицією через
показник межі міцності шкірної тканини найбільш яскраво реалізуватиметься за умов
підвищеної вологості.
Як свідчать отримані дані відносного залишкового видовження при навантаженні 9,8
МПа (рис. 1.6), що визначає формостійкість виробів з хутряного велюру, гідрофобізований
велюр після дощування характеризується меншими значеннями деформацій порівняно з
контрольним на 38%.
Отримані дані відносного пружного видовження (рис.1.7) засвідчують, що зразки
гідрофобізованого хутряного велюру з овчини порівняно з контрольними мають більш
високу еластичність, як до дощування (у 1,5 рази ), так і після дощування (у 1,88 рази), і в
той же час, зразки гідрофобізованого хутряного велюру з овчини після дощування вказують
на більш високий рівень ефекту гідрофобізації на (1,88-1,5)*100%=33%. Зразки
гідрофобізованого хутряного велюру з овчини також характеризуються тим, що в той час, як
за стандартних умов (контрольні зразки) після дощування показник відносного пружного
видовження погіршується на 25%, застосування методу дощування щодо гідрофобізованих
зразків не погіршує показника відносного пружного видовження, зразки гідрофобізованого
хутряного велюру з овчини після дощування залишаються високоеластичними.
Незважаючи на деяке зростання показника відносного повного видовження після
дощування (рис. 1.8) зразків гідрофобізованого хутряного велюру, він залишається меншим
порівняно з показником відносного повного видовження після дощування контрольних
зразків хутряного велюру. Тобто, зразки гідрофобізованого хутряного велюру після
дощування утримують форму краще, ніж контрольні зразки хутряного велюру.
Оцінка рівня колористичного оформлення шкірної тканини і волосяного покриву
свідчить, що естетичні властивості гідрофобізованого хутряного велюру з овчини в цілому є
вищими порівняно з контрольними. Оцінені за розробленими шкалами [19] показники
колористичного оформлення шкірної тканини і волосяного покриву зразків, як
гідрофобізованого хутряного велюру, так і контрольних зразків до дощування є такими, що
відповідають відмінному рівню. Однак, якщо у випадку гідрофобізованого хутряного велюру
після дощування, їх якість так і продовжує характеризуватися відмінним рівнем (з незначним
його зниженням), то у випадку з контрольними зразками після дощування, показники
колористичного оформлення шкірної тканини та волосяного покриву знижуються до
задовільного рівня. Зміна рівня показника якості оздоблення шкірної тканини
гідрофобізованого хутряного велюру овчини аналогічна показнику колористичного
оформлення шкірної тканини і волосяного покриву. Менш суттєве зниження рівня якості
оздоблення шкірної тканини хутряного велюру з овчин гідрофобізованого АМК
композицією після дощування може бути зумовлено її позитивним впливом на орієнтацію
ворсу на поверхні велюру.
Висновки. Таким чином, у ході дослідження важливих показників хутряного велюру,
які визначають його якість, показано, що гідрофобізований АМК композицією хутряний
велюр овчини має суттєво вищі показники порівняно з контрольними зразками до і,
особливо, після дощування. Ефект гідрофобізації структури хутряного велюру в найбільшій
мірі проявляється через показники сумарного теплового опору, водопромокання в динамічних
умовах, паро- і повітряпроникності, які порівняно з контрольними зразками хутряного
велюру є суттєво вищими. Хутряний велюр з овчини, гідрофобізований АМК композицією
характеризується високим рівнем експлуатаційних, гігієнічних та естетичних властивостей
та може бути рекомендованим до виготовлення нагольних виробів, які експлуатуються в
умовах підвищеної вологості та динамічних навантажень.
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Висвітлено стан різних джерел фінансування регіонів України. Розглянуто поточні проблеми пошуку й
акумулювання регіонами інвестиційних, бюджетних, кредитних ресурсів та коштів, наданих у рамках
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Ресурсне забезпечення розвитку регіонів та громад в Україні є проблемою, яка з
різним успіхом, проте лише частково, вирішувалася упродовж тривалого часу. Система
надання фінансової підтримки територіям завжди перебувала у значній залежності від
рішень вищих органів влади, що не залишало місцевим органам влади та органам місцевого
самоврядування простору для дій та прояву ініціативності у пошуку ресурсів. Поєднання
дозвільних та рестриктивних інструментів при формуванні політики фінансової підтримки
регіонів призводить до подальшого розростання масштабів залежності місцевих органів
влади та самоврядування від рішень центральних органів влади. А пошук місцевою владою
ресурсів для розвитку полягає на даний час у намаганнях балансувати між необхідністю
фінансового забезпечення захищених статей видатків і акумулюванням коштів для
розбудови господарства та інфраструктури.
Питаннями пошуку позабюджетних ресурсів для регіонального розвитку займається
низка авторів: Федоренко А.В., Глущенко В.В., Левченко І.А., Буряченко А.Є., Сторонянська
І.З., Музика І.С. [1-4]. З огляду на актуальність теми подальшого дослідження потребують
питання залучення позикових та інвестиційних ресурсів до фінансування регіонального
розвитку. Метою даного дослідження є пошук достатніх ресурсів для забезпечення
регіонального розвитку. Досягнення мети базується на виконання завдань: висвітлити стан
джерел фінансування регіонів України та поточні проблеми пошуку й акумулювання
регіонами інвестиційних, бюджетних, кредитних ресурсів та коштів, наданих у рамках
міжнародної допомоги; сформулювати низку рекомендацій щодо оптимізації наявних та
мобілізації потенційних джерел фінансових ресурсів для регіонального розвитку.
Недостатність фінансових ресурсів для розвитку регіонів зумовлена низкою
чинників: більшість регіонів не мають достатньої податкової бази, є непривабливими для
інвесторів, мають недостатньо потенційних можливостей та об’єктів для залучення коштів
міжнародних організацій на реалізацію різних проектів. Відповідно, такі регіони більше за
інших потерпають від нестачі ресурсів і тому потребують використання різноманітних
механізмів та інструментів фінансової підтримки свого розвитку.
Стан забезпечення регіонів фінансовими ресурсами має свої проблеми. Зокрема, це
непривабливість господарської системи окремих регіонів для інвесторів, про що може
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свідчити обсяги інвестиційних ресурсів (як внутрішніх, так і прямих іноземних інвестицій),
залучених у регіони. Так, у січні-вересні 2014 р. до економіки чотирьох регіонів було
залучено більше половини – 55,4 % – обсягу капітальних інвестицій, з них 30,0% – до
підприємств м. Києва, інша частина – до Дніпропетровської, Донецької, Київської областей.
До економіки чотирьох регіонів також надходить і понад дві третини – 76,2 % – прямих
іноземних інвестицій, з них понад половину (50,0 %) – до м. Києва, інша частина – до
Дніпропетровської, Донецької, та Харківської областей [5]. Такий стан зумовлений
недостатньою кількістю об’єктів капіталовкладень та несприятливим інвестиційним
кліматом у регіонах.
Варто вказати і на обмежену можливість кредитування проектів місцевого розвитку,
недоступність кредитних ресурсів. Значним ресурсом для регіонів могли б стати кошти,
отримані від емісії облігацій місцевої позики - муніципальних цінних паперів (МЦП), та
ресурси кредитних установ – інститутів спільного інвестування (ІСІ) та недержавних
пенсійних фондів (НПФ). Проте поки що до емісії муніципальних цінних паперів вдається
незначна кількість міських рад, а діяльність ІСІ та НФП не поширена на всі регіони.
Муніципальні цінні папери мають низку переваг перед іншими видами боргових
зобов’язань: відсутність застави, встановлення безпосередніх відносин з інвесторами та ін.
Це обумовлює поступове зростання їх привабливості, зацікавленість органів місцевого
самоврядування інструментами фондового ринку для залучення інвестицій у розвиток
регіонів та їх інфраструктури і має наслідком поступове відновлення ринку муніципальних
облігацій. До негативних тенденцій на цьому ринку слід віднести збільшення місцевого
боргу: за даними Міністерства фінансів України, на кінець вересня 2013 р. місцевий борг
становив 21,4 млрд грн., з них внутрішній – 16,8 млрд грн., зовнішній – 4,5 млрд грн., і його
обсяг зріс на 4,6 млрд грн. (на 27,8 %) за 9 місяців 2013 р.
ІСІ та НПФ здатні акумулювати вільні грошові кошти та використовувати їх в якості
інвестицій, вкладаючи у різні проекти комерційної або соціальної спрямованості. Економічні
переваги ІСІ – це простіше управління інвестиціями, можливість диверсифікації інвестицій,
відсутність мінімального терміну інвестицій у випадку вкладання коштів у відкриті
інвестиційні фонди, можливість оперативного вилучення вкладених коштів у випадку
необхідності, високий рівень доходності цінних паперів.
Сфера діяльності ІСІ у регіональному розрізі поступово розширюється, а сума
накопичених активів зростає. Зокрема, станом на кінець 2011 р. 1090 одиниць ІСІ провадили
свою діяльність у 16 областях України, найбільша кількість з яких – 755 – була зосереджена
в м. Києві. Загальна сума діючих активів ІСІ становила 130,34 млрд грн. Станом на кінець
2012 р. 1177 одиниць ІСІ діяли у 15 регіонах, найбільша кількість – 841 – у м. Києві. Загальна
сума діючих активів складала 160,42 млрд грн. Станом на кінець 2013 р. 1171 одиниця ІСІ
діяли у 14 регіонах, найбільша кількість – 829 – у м. Києві. Загальна сума діючих активів
складала 183,39 млрд грн. [6].
Діяльність НПФ [7] характеризується тенденцією до щорічного збільшення за
показниками залучених коштів та збільшення кількості зацікавлених громадян. Незважаючи
на значні темпи приросту пенсійних активів протягом останніх років, вони досить невеликі,
якщо порівняти їх з обсягами активів інших банківських та небанківських установ.
Нагромадження недержавних пенсійних фондів за 5 років діяльності становлять менше 1 %
річного обсягу бюджету Пенсійного фонду України.
Упродовж 2012 року, як і впродовж попередніх років, загальна вартість активів НПФ
демонструвала тенденцію до збільшення, а саме: зростання склало 20,3 %, і станом на кінець
2012 р. цей показник становив 1,66 млрд грн. НПФ загальною кількістю 84 одиниці
провадили свою діяльність у 10 регіонах України. Для порівняння: на кінець 2011 р. загальна
вартість активів 88 одиниць НПФ становила 1,38 млрд грн. НПФ провадили свою діяльність
у 11 регіонах України. Упродовж 2013 року НФП провадили діяльність у 9 регіонах України,
найбільше – 54 одиниці – було сконцентровано у м. Києві. Загальна вартість активів на
кінець 2013 року складала 2,1 у млрд. грн., зростання за рік склало 28,31 % [8].
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Проблемою є також і низький рівень залучення регіонів до міжнародних фінансових
проектів. На рівні регіонів в Україні реалізуються різні проекти за рахунок фінансових
інструментів ЄС. У 2007-2013 рр. допомога надавалася з декількох джерел, найперше – з
коштів Національної індикативної програми для України Європейського інструменту
сусідства та партнерства (бюджет на період 2011 – 2013 рр. становив 470,1 млн. євро) [9]. У
цій програмі брали участь Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Львівська,
Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. Інші регіони незначною мірою охоплені
проектами міжнародної технічної та фінансової допомоги і тому позбавлені значного обсягу
ресурсів.
Кошти транскордонних, міжрегіональних та регіональних програм Інструменту
європейського сусідства та партнерства не мають національного розподілу, а виділяються на
реалізацію багатосторонніх проектів, які відбираються на конкурсній основі. Основними
програмами, які були поширені в Україні, в цьому контексті є програми прикордонного
співробітництва на вказаний період. У цей час Україна мала доступ до трьох програм
прикордонного співробітництва: «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» (бюджет
програми 68,6 млн. євро), «Україна-Польща-Білорусь» (бюджет програми 186,2 млн. євро),
«Україна-Румунія-Молдова» (бюджет програми 126,7 млн євро). Крім цього, українські
заявники брали участь у конкурсах на фінансування проектів в рамках регіональної програми
«Чорне море» (бюджет програми 21,3 млн євро), а також міжрегіональних програмах
«Центральна Європа» та «Південно-Східна Європа» [10].
Окремі міжнародні проекти – зокрема, EUROPEAID та USAID – допомагають
вирішувати нагальні проблеми розвитку економіки окремого регіону. Їхні кошти надаються
на вирішення окремих критичних проблем – наприклад, житлово-комунального
господарства. Зокрема, в Україні започатковано відбір міст до участі в проекті
«Муніципальна енергетична реформа» Агентства США з міжнародного розвитку. Особлива
увага за цим напрямом приділяється реалізації проектів, спрямованих на енергозбереження
та економію природного газу.
Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Муніципальна
енергетична реформа» (МЕР) розрахований на 4 роки. Його загальна вартість складає 14,5
млн дол. США. У його рамках провідні міжнародні експерти надаватимуть містам фахову
допомогу в розробці конкретних планів дій по енергозбереженню та залученню для їх
реалізації фінансів міжнародних фінансових організацій. Для участі в проекті приймаються
заявки від міст-потенційних учасників, з яких буде відібрано 15 учасників (міста з
населенням від 100 тис до 1 млн). Мета проекту – підвищення енергетичної безпеки України,
збільшення енергоефективності, зокрема, впровадження енергозберігаючих технологій,
скорочення викидів парникових газів в атмосферу та залучення в галузь приватних
інвестицій [11].
Участь місцевої влади у проектах, які фінансуються за кошти фондів та програм
різних країн, зокрема, країн ЄС, могло б стати вагомим фінансовим додатком до вирішення
місцевих питань. Проте на заваді цьому стоять відсутність доступної інформації щодо
проектів – часто місцеві ради не володіють інформацією про існування проектів взагалі, або
не знають, де потрібно знаходити інформацію про них. А також, проблемою є технічна
складність подання заявки на участь у проекті, необхідність у стислий строк підготувати
великий за обсягом, розгорнутий, економічно обґрунтований та достовірний бізнес-план
проекту, економічна потреба у якому ще має бути підтверджена фахівцями і який має бути
представлений англійською/французькою мовою.
Досягти ефективного і достатнього рівня фінансового забезпечення регіонів можливо
на основі наступних кроків.
З метою сприяння надходженню інвестиційних ресурсів до регіонів, які відчувають їх
нестачу, варто сприяти надходженню інвестицій у регіони за допомогою використання
інструменту державного замовлення на виготовлення необхідної продукції; застосовувати
норми прискореної амортизації до основних фондів підприємств реального сектора, у які
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було вкладено іноземний капітал, з метою спрямування амортизаційних відрахувань на
подальші інвестиційні потреби підприємств; створити сприятливі умови для формування
промислових (індустріальних) парків у регіонах, які мають нижчі темпи розвитку порівняно
з іншими, шляхом пошуку та виділення земельних ділянок і вирішення питань
землевідведення для розміщення інфраструктури і виробничих об’єктів таких парків,
поширення інформації про такі парки з метою залучення фахівців до роботи у них, сприяння
пошуку учасниками промислового парку ринку збуту продукції та контрагентів. Доцільно
поширювати різні механізми взаємодії між підприємствами та органами влади і
самоврядування, зокрема такі, як державно-приватне партнерство і міжрегіональне
співробітництво, за допомогою пропагування економічних (прибуток) і іміджевих (участь у
фінансуванні проектів соціальної сфери, збереження довкілля та ін.) переваг такої взаємодії –
при реалізації проектів у будівництві, розбудові шляхів сполучення, у розробці родовищ
корисних копалин, формуванні систем енергопостачання, прокладанні мережі
водозабезпечення, проектів високого соціального значення – наприклад, розбудова
соціальної інфраструктури. У кожній середньостроковій стратегії соціально-економічного
розвитку регіонів та щорічних програмах розвитку регіонів слід передбачити заходи щодо
залучення інвестицій на започаткування нового виробництва, яке матиме попит, або
перепрофілювання існуючого з метою насичення внутрішнього ринку і подальшого
збільшення притоку інвестицій. А покращенню інвестиційного клімату сприятиме створення
мережі інвестиційної інфраструктури – консультативних, посередницьких організацій та
установ, Агентств регіонального розвитку, які формуватимуть привабливий імідж територій
та надаватимуть потенційним інвесторам інформацію про об’єкти інвестування.
З метою збільшення можливостей кредитування проектів місцевого розвитку та
збільшення доступності кредитних ресурсів доцільно сприяти розширенню сфери
застосування облігацій місцевих позик та сфери дії інститутів спільного інвестування і
недержавних пенсійних фондів, створенню умов для зацікавлення громадян у вкладанні
коштів в ІСІ та участі в НПФ шляхом вжиття заходів щодо зменшення місцевого боргу за
рахунок законодавчого визначення частки доходів загального фонду місцевого бюджету,
необхідної для погашення та обслуговування місцевих боргів, чіткого визначення
повноважень органів місцевого самоврядування щодо обслуговування боргу; зниження
«прохідного бар’єру» для міст, що можуть здійснювати місцеві запозичення, по чисельності
населення із 300 тис. до 200 тис. мешканців; забезпечення вирівнювання дохідності МЦП з
дохідністю за облігаціями внутрішньої державної позики, заохочення різних суб’єктів
господарювання та фізичних осіб до придбання МЦП шляхом встановлення вигідних ставок;
підвищення інтересу місцевих рад та інвесторів до випуску і придбання МЦП шляхом
збільшення їх ліквідності, збільшення строку дії МЦП; сприяння формуванню
міжрегіонального комунального банку як елементу інфраструктури ринку МЦП з метою
підвищення якості управління ринком МЦП; завданнями такого банку можуть бути:
проведення операцій із заставою позики, рейтингова оцінка облігаційних позик,
акумулювання фінансових ресурсів міських рад декількох регіонів.
З метою розширення масштабів діяльності ІСІ та НПФ доцільно запроваджувати
пільгове оподаткування інвесторів, які вкладають кошти в ІСІ на довгий термін, або
зменшувати ставки оподаткування інвестиційного доходу, отриманого від інвестицій в цінні
папери, здійснених на термін більше одного року, з метою підвищення інвестиційної
активності фізичних осіб; розширювати інструменти для інвестування за рахунок
упровадження похідних цінних паперів; посилювати контроль за емітентами, цінні папери
яких торгуються на організованому ринку, з метою підвищення якості активів; сприяти
залученню громадян до участі у НПФ шляхом проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи про вигідність НПФ і вжиття заходів щодо захисту коштів громадян у НФП від
ризиків знецінення та невиплати.
Для підвищення рівня залучення регіонів до міжнародних фінансових проектів варто
вживати заходи щодо участі України в реалізації окремих стратегічних завдань ЄС,
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наприклад, щодо входження до складу учасників (member state) реалізації Стратегії ЄС для
Дунайського регіону [12]; на основі інформації про реалізацію проектів ЄС за рахунок
фінансових інструментів ЄС (у рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства,
за рахунок Європейського інвестиційного банку, Інвестиційного інструменту політики
сусідства) та Пілотної програми регіонального розвитку Східного партнерства місцевим
радам доцільно готувати документи для участі у таких проектах; активізувати діяльність
щодо вступу до числа учасників європейських регіональних асоціацій – Асамблеї
європейських регіонів, Ради європейських муніципалітетів та регіонів, Конференції
європейських законодавчих асамблей, Асоціації європейських прикордонних регіонів,
Конференції периферійних морських регіонів, Конференції президентів регіонів із
законодавчими повноваженнями, Європейської асоціації представників місцевого
самоврядування гірських регіонів та Європейських міст та ін.
Таким чином, зміна системи фінансового забезпечення регіонів має ґрунтуватися на
усвідомленні необхідності надання регіонам достатньої кількості повноважень у соціальноекономічній сфері щодо залучення, акумулювання й розпорядження фінансовими ресурсами
для власних потреб з метою досягнення цілей стабільного розвитку. Стратегічними
напрямками реформування системи фінансового забезпечення регіонів мають стати:
формування сприятливого інвестиційного середовища у регіонах та забезпечення
інвестиційними ресурсами регіонів України; розширення переліку міських рад, які мають
право здійснювати емісію муніципальних цінних паперів; залучення заощаджень населення
до обігу у фінансовій сфері та трансформація їх у кредитні та інвестиційні ресурси;
залучення до проектів у рамках міжнародного співробітництва якомога більшого числа
регіонів.
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На сьогоднішній день очевидно, що потреба застосування інформаційних технологій в
регіональній економіці є незаперечною. Про це засвідчують глобалізація сучасного
інформаційного простору, стрімкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій,
зокрема мережі Інтернет, які відкривають людству нові можливості для розвитку та
господарювання, постійне зростання обсягів інформації, необхідність якнайшвидшої
обробки якої вже давно стало передумовою для підвищення прибутковості та нарощення
конкурентних переваг будь-якого підприємства як на регіональному, так і національному й
світовому ринках, підвищення рівня складності управління соціально-економічними
процесами у регіонах, здійснення низки заходів влади щодо інформатизації українського
суспільства та переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.
Систематизацією накопичених знань і зарубіжного досвіду в теорії та практиці
застосування сучасних інформаційних технологій у різних сферах діяльності займалися такі
вітчизняні та зарубіжні вчені як О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук
[2], А. В. Шевчук [8], П. С. Клімушин, О. В. Орлов, А. О. Серенок [4], О. В. Грицунов [8], М.
А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова, Д. В. Дубов [3] та ін. Однак, в їх наукових
напрацюваннях недостатньо уваги приділено застосуванню інформаційних технологій для
поглиблення регіональних досліджень, у практиці регіонального управління,
територіального планування.
Зважаючи на те, що поняття «інформаційна технологія» (ІТ) поширюється на всі
області діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання,
інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи – є невід’ємною частиною
сьогодення [2], то доцільним є розгляд інформаційних технологій як ефективного
інструменту забезпечення прогресивного функціонування економіки країни в цілому та її
регіонів.
У цьому контексті, під інформаційною технологією слід розуміти сукупність методів,
процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних в технологічний ланцюжок, що
забезпечує збір, обробку, зберігання і відображення інформації з метою зниження
трудомісткості процесів дослідження розвитку та функціонування регіональної економіки
під дією різних чинників [8, с. 43-46], активізації її розвитку, розширення сфери діяльності
регіональної політики, підвищення ефективності проектів регіонального соціально66

економічного розвитку, забезпечення стійкості та цілісності суспільних відносин, що
склались в межах різних регіонів.
До можливих точок прикладання інформаційних технологій і областей їх впливу у на
регіональну економіку можна віднести: інформаційне управління в цілому, технічне
забезпечення, мережі зв'язку, загальні й електронні обчислювальні засоби, методи й моделі,
програмне забезпечення й пакети прикладних програм.
Під впливом використання ІТ істотно змінюється характер регіональних досліджень.
При цьому міняється не тільки характер цих процесів, але й відповідні їм організаційні
структури.
Процес управління економічними процесами на регіональному рівні насамперед є
інформаційним процесом, який пов’язаний із збиранням та опрацюванням інформації. Тому
інформаційні технології безпосередньо впливають на ефективність управління, вони
змінюють умови праці, зокрема, управлінської і залучають інформацію як предмет праці.
Інформаційні технології мають ряд властивостей, що дозволяє розглядати їх як однин
із найважливіший каталізаторів соціально-економічного розвитку регіонів, що прискорює
підвищення ефективності роботи різних секторів регіональної економіки та економічне
зростання, досягнення конкретних цілей соціального розвитку, а також розширення участі
громадян у політичному житті суспільства й досягнення якісного рівня управління
регіональним розвитком та територіальним плануванням.
Концептуальні засади застосування інформаційних технологій в регіональній
економіці повинні базуватись на систематизації низки теорій. Хоча інформатизація
суспільства передбачає розмиття як таких границь між територіями, проте регіональна
економіка окреслюється певними територіальними межами, що зумовлює необхідність
розробки методологічних засад використання та впровадження ІТ за теоріями регіонального
розвитку. Основними теоріями регіоналістики, положення яких є визначальними для
розвитку регіональної економіки на засадах становлення та розбудови національного
інформаційного суспільства, на нашу думку, є:
− теорії розміщення (І. Тюнена, А. Вебера, В. Крісталера, Б. Бері, М. Кастельє, У.
Ізард та ін), які дозволяють визначити оптимальне розміщення осередків створення
інформаційних продуктів та інформаційних технологій у регіоні (ІТ-компанії, компанії ITаутсорсингу і т.п.) з врахуванням низки факторів та умов (наявність ІТ-фахівців, навчальних
закладів, які готують спеціалістів ІТ-сфери, належного рівня якості та розвитку ІТінфраструктури, знання мов, модернізовані мережі зв’язку з високою пропускною
спроможністю і якістю обслуговування тощо), що дозволить вивести економіку регіону на
новий щабель розвитку. Лідерами за наявністю ІТ-компаній та кількістю працюючих в них
фахівців є міста Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк та Луганськ;
− теорія полюсів росту (Ф. Перру, Ж. Будавіль, П. Потьє та ін.), за якою ІТ-сфера
може розглядатися одна з найбільш перспективних галузей не лише регіональної економіки,
а й національної (індустрія програмного забезпечення). Розвиток даного сектору економіки
генеруватиме значний соціальний та економічний ефекти для регіону (прибутковість
підприємств, високий рівень доходів населення, наявність робочих місць, здатність до
самореалізації населення, сплачені податки до бюджету тощо). У свою чергу, використання
ІТ створює умови для змін у сфері ринкових стратегій, способів ведення бізнесу і
виробничих можливостей підприємств та організацій. Крім того, виникатимуть стимули до
розвитку суміжних сфер: освітня (необхідно збільшувати підготовку IT-фахівців), банківська
(підтримка освітніх проектів в IT, зростання обсягу банківських операцій) тощо;
− теорія дифузії нововведень (Г. Мюрдаль, Т. Хагерстранд) передбачає необхідність
впровадження та використання інформаційних технологій суб’єктами регіональних ринків,
для яких вони ще донедавна були інноваціями, а для більшості залишаються і на
сьогоднішній день. Це може доволі суттєво підвищити рівень інноваційної активності в
регіоні шляхом реалізації по-новому надання послуг, трансформації робочих процесів у
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локальну чи глобальну мережу, розширення можливостей управління великими компаніями
та їх філіями за межами регіону;
− теорія геомаркетингу (А. Шоу, Л. Уелд та ін.), згідно якої можливості застосування
інформаційних технологій в економіці повинні досліджуватись у просторовому аспекті.
Тобто дослідження повинні проводитись з позиції оцінювання рівня конкуренції між
підприємствами сфери ІТ або аналізу конкурентних позицій підприємств інших сфер
господарювання досягнутих завдяки ІТ, рівня розвитку територіальної організації ІТ-сфери,
оцінювання рівня попиту і пропозиції на ІТ-послуги в регіоні та вивчення їх територіальної
структури, прогнозування розвитку регіональних ринків, сегментації ІТ-ринку в регіоні
(ринок послуг з підтримки продуктів (підтримка апаратного та програмного забезпечення),
ринок професійних послуг (послуги з розробки ПЗ, ІТ-навчання, ІТ-консалтинг, управління
ІТ та управління бізнес-процесами)) і т.п.
Разом з тим, окрім теорій регіоналістики, підґрунтям для перспективного
застосування ІТ в регіональній економіці та регіональному управлінні є теорії на яких
базувались становлення та розвиток інформаційного суспільства, зокрема це [7]:
− теорія постіндустріального суспільства (Д. Белл, О. Тоффлер), відповідно до якої
базовими інструментами влади є сила, багатство і знання. Якщо в минулому домінували сила
й багатство, то в сучасному суспільстві – знання або інформація отримані завдяки
використанню інформаційних технологій;
− теорія постмодернізму (Ж. Бодрійяр, М. Постер), згідно з якою розв’язання проблем
розвитку регіону пов’язані із становленням економіки орієнтованої на інформаційнотехнологічні процеси та задоволення проблем інформаційної людини;
− теорія гнучкої спеціалізації (М. Пайор, Ч. Сейбл, Л. Хіршхорн) передбачає розвиток
регіональної економіки не лише через кількісне зростання виробництва, але ще через якісні
зміни у галузевій регіональній структурі, зокрема у домінуванні інформаційної економіки та
інформаційної галузі. Крім того, відбувається перехід від мінімізації витрат і цінової
конкуренції до конкуренції, заснованої інформаційних технологіях, диференціації послуг та
продукції;
− інформаційного способу розвитку (М. Кастельс, М. Порат, І. Масуда, І. Стоуньєр,
Р. Кац та ін.), відповідно до якої революційні зміни у розвитку суспільства спричинили такі
винаходи людства як мова, писемність, друкування, новітні інформаційні технології та
Інтернет. Інформацію слід розглядати як головний економічний ресурс, а інформаційний
сектор економіки є одним із тих секторів економіки, що може вийти на перше місце за
темпами розвитку. Отож основним об’єктом людської діяльності стає обмін інформацією, а її
вільне циркулювання в суспільстві дозволяє їй стати найважливішим фактором
економічного, національного та особистого розвитку;
− теорія масових комунікацій (М. Маклюен), згідно якої широке використання
електронних засобів комунікацій приводить до формування електронного суспільства.
Комунікаційні мережі забезпечують зростання активності ринкових суб’єктів у регіоні та
частоти ділових контактів. Інтернет зводить у просторі і часі виробників та споживачів
інформаційних послуг та товарів.
Однією із найважливіших складових механізму функціонування регіональної
економіки є конкуренція, яка призводить до кращого використання потенціалу суспільства,
раціоналізації поведінки суб’єктів господарювання та є ключовим елементом системи
ринкових відносин. Тому процеси впровадження та використання інформаційних технологій
в регіональній економіці повинні забезпечувати ще й положеннях теорій конкуренції [5] як
основи для вироблення стратегії і тактики поведінки в ринкових умовах господарювання. Від
ступеня розвитку конкуренції залежать можливості удосконалення регіональної економіки,
економічне зростання регіону, ступінь входження в національну економічну систему. До
таких теорій належать:
− теорія абсолютних переваг (А. Сміт), яка обґрунтовує розвиток підприємств в
регіоні на основі використаннях унікальних переваг від впровадження сучасних
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інформаційних систем та технологій (покращення і розширення можливостей
обслуговування клієнтів; своєчасне забезпечення керівників оперативною інформацією для
планування, управління та прийняття рішень; підвищення престижу за рахунок зменшення
кількості помилок, обумовлених неточністю інформації; можливість оперативної взаємодії
між співробітниками; збільшення прибутковості бізнесу [6, с. 81-84]). Передбачає
регіональне економічне зростання завдяки експортуванню інформаційних продуктів та
послуг, створених висококваліфікованими фахівцями ІТ-сфери з рівнем оплати нижчим, ніж
розвинених країнах. Тобто ті регіони, в яких розвинена ІТ-індустрія, отримують набуті
переваги у розвитку над іншими регіонами;
− теорія порівняльних переваг (Д. Рікардо) визначає розвиток регіональних економік
на основі використання конкурентних переваг регіону порівняно з іншими. Інформатизація
пріоритетних галузей економіки регіону та набуття нею ознак інформаційної економіки
(наявність месседжменту, інноваційного підприємництва, інформаційного інжинірингу та
автоформалізації економічних процесів) є вигідними для кожного регіону навіть в тому
випадку, коди жоден з них на має абсолютних переваг по виробництві товарів чи послуг з
використанням ІТ або здійсненні будь-якої інформаційної діяльності. При цьому, до
конкурентних переваг регіону можуть відноситись: співвідношення рівня цін на
інформаційні послуги та товари, рівня якості надання інформаційних послуг, рівня
охоплення населення, суб’єктів господарювання та органів влади процесами інформатизації,
рівня фахівців ІТ-сфери, рівня інформаційного забезпечення органів державної влади
регіонального рівня, здатність до акумулювання та розповсюдження інформації про регіон
тощо. Беручи за основу положення даної теорії ІТ-сфера може стати полюсом росту для
регіональної економіки;
− теорія конкурентних переваг (М. Портер) доводить, що успіх у зростанні
регіональних економік багато в чому буде зумовлений сучасними конкурентними
перевагами суб’єктів господарювання, які ґрунтуються на постійно здійснюваних інноваціях
та інформаційних технологіях. Кожен регіон завдяки впровадженню та використанню ІТ в
різних сферах господарювання здатен нарощувати потенціал до розвитку, що в кінцевому
результаті зміцнюватиме його конкурентні позиції та покращуватиме його позиціювання у
національному та міжнародному економічному просторах. Положення даної теорії дозволять
підтримувати стійку тенденцію регіонального розвитку;
− теорія співвідношення факторів виробництва (Е. Хекшер, Б. Олін) наголошує на
тому, що у задоволенні потреб людей починають все більшу і більшу роль відігравати
науково-технічні досягнення, зокрема сучасні ІТ, які здатні суттєвим чином підвищувати
продуктивність праці та ефективність виробництва. Адже вони забезпечують кращий та
дешевий доступ до знань та інформації, а це в свою чергу прискорює здійснення операцій і
бізнес-процесів, знижує їх вартість. Усе це збільшує вигоди для громадян і споживачів. Крім
того, положення теорії характеризують рух вхідних та вихідних інформаційних потоків у
регіоні, що залежать від інтенсивності впровадження та ефективності застосування ІТ у всіх
сферах людської діяльності. Іншими словами, при наявності інформаційних,
телекомунікаційних, технічних та кваліфікованих людських ресурсів у регіоні розвиток
регіональної економіки виходитиме на національний, а згодом і на міжнародний рівень. При
наявності такого потенціалу в іншому регіоні все відбуватиметься навпаки.
Підсумовуючи все вищесказане, слід наголосити на тому, що для активізації
впровадження і використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення
соціально-економічного зростання регіону необхідно орієнтуватися на зазначені економічні
доктрини та теорії. Адже, вони в кінцевому результаті забезпечуватимуть перспективність у
розвитку регіональної економіки та дадуть можливість «перескочити» через численні етапи у
реалізації даного процесу.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
КЛАСТЕРІВ
Стаття присвячена визначенню сутності фінансового механізму формування та функціонування
кластерів. Проаналізовано основні дефініції поняття «фінансовий механізм» та сформовано визначення
поняття «фінансовий механізм кластера».
Ключові слова: фінансовий механізм, кластеризація, кластер.
The article is devoted to defining the nature of the financial mechanism of formation and functioning of
clusters. The author analyzed the main definition of the concept of "financial mechanism" and formed the definition of
"financial mechanism of the cluster."
Key words: financial mechanism, clusterisation, cluster.

Останні роки характеризуються поширенням процесів глобалізації, інтеграції та
інтернаціоналізації, що відбувається за рахунок активізації розвитку мережевих структур
(наприклад, кластерів), які об’єднують представників бізнесу, органів самоврядування,
освітніх інституцій тощо задля поєднання їх зусиль на шляху підвищення
конкурентоспроможності та інноваційності окремих галузей чи регіонів.
На сьогодні ж питання підвищення конкурентоспроможності економіки України, її
ефективності, інноваційності обумовлюють необхідність розробки та впровадження
економічних, фінансових, правових засад функціонування кластерних об’єднань. Також це
формує необхідність поглибленого вивчення теоретичних моментів із створення та
функціонування кластерів, а особливо це стосується питань фінансового механізму
формування та функціонування кластерних структур.
Багато вітчизняних, а також зарубіжних вчених приділяли увагу до вивчення поняття
«кластерів», основ їх функціонування в цілому й окремо фінансові аспекти. До них належать
М. Войнаренко, Ж. Мінгальова, М. Портер, С.Соколенко, Дж. Сорос, І. Ткачук та багато
інших. Але сутність фінансового механізму формування та функціонування кластерів в
Україні ще не достатньо досліджена в економічних працях науковців. На сьогодні виникає
необхідність розробки та впровадження ефективних методів управління фінансами на рівні
кластерних структур.
Як зазначалось вище, поняття «фінансовий механізм» досліджується багатьма
вченими. У працях російських вчених фінансовий механізм зазначається як поєднання різних
форм та методів організації фінансових відносин, також визначається як система фінансових
методів, фінансових інструментів, правове, нормативне, інформаційне та організаційне
забезпечення. Фінансовий механізм як сукупність методів фінансового впливу на соціальноекономічний розвиток та систему фінансових індикаторів та інструментів, за допомогою
яких визначається цей вплив визначають М.Александрова та С. Маслова. Поняття
«фінансовий механізм» за В. Венгером дуже схоже, відмінність лише у наявності окрім
фінансових інструментів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства ще й
фінансових важелів.
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Фінансовий механізм як сукупність форм та методів створення й використання фондів
фінансових ресурсів задля забезпечення різних державних структур, господарських суб’єктів
та населення визначає О.Василик. Це поняття є більш конкретним, як і поняття В. Опаріна:
фінансовий механізм – це «сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів
впливу на соціально-економічний розвиток суспільства» [1, 3].
На думку Л. Дробозиної, фінансовий механізм – це система встановлених державою
форм, видів та методів організації фінансових відносин. Також вона визначає даний механізм
як сукупність організаційних форм фінансових відносин у народному господарстві, порядок
формування та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових
коштів, методи фінансового планування, форми управління фінансами та фінансовою
системою, фінансове законодавство. Фінансовий механізм, за Н. Колчиною, визначається як
система керування фінансами підприємства з метою досягнення максимального прибутку. Р.
Яблукова дає наступне визначення фінансового механізму: система керування фінансами
підприємства, запропонована для організації взаємодії на кінцеві результати виробництва [2].
Таким чином, фінансовий механізм – це сукупність наступних основних складових:
−
фінансових методів (способів впливу фінансових відносин на господарський
процес – фінансове планування та забезпечення, фінансовий контроль та регулювання,
оперативне управління);
−
фінансових інструментів або важелів (засобів, що застосовуються для
виконання завдань фінансової політики. Наприклад, збори, податки, санкції, дохід, прибуток,
інвестиції, кредити, форми розрахунків тощо);
−
правового забезпечення функціонування фінансового механізму (законодавчі
акти, постанови та декрети Кабінету Міністрів України, інструкції накази міністерств, укази
Президента України,міжнародні договори, які ратифіковані Верховною Радою України
тощо);
−
нормативного забезпечення функціонування даного механізму (інструкції,
нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки чи пояснення тощо);
−
інформаційного забезпечення (отримання різної економічної та комерційної
інформації, наприклад, відомості о фінансовій стійкості та платоспроможності партнерів або
конкурентів, рівень цін, курсів на різних ринках, відомості про положення справ на
біржовому та поза біржовому ринках, про фінансову та комерційну діяльність підприємств,
компаній, макроекономічні показники, що характеризують стан розвитку країни, регіону чи
галузі тощо) [3].
Отже, за допомогою саме фінансового механізму здійснюється управління
фінансовими потоками (формування фондів грошових коштів, їх використання та контроль
за цими потоками). У сучасних умовах розвитку економіки фінансовий механізм повинен
стимулювати збільшення частки кінцевого продукту кожного власника певного фактору
(капітал, інформація, жива праця тощо), вкладеного у суспільне виробництво. Також
фінансовий механізм повинен забезпечувати реалізацію суспільних інтересів та інтересів
приватних власників за рахунок забезпечення еквівалентного обміну кінцевим продуктом.
Фінансовий механізм як система керування фінансовими потоками та організації
фінансових відносин спрямований на забезпечення реалізації фінансової політики за рахунок
створення відповідної системи фінансових органів та інституцій задля досягнення
координації дій усіх суб’єктів.
Що стосується фінансового механізму формування та функціонування саме
кластерних структур, то треба відмітити, що це є відображенням синтезу фінансових
механізмів підприємств, компаній, інституцій, організацій, що виступають суб’єктами
кластеру. Сфера діяльності суб’єктів кластера, їх характер впливають на організацію
фінансів кластерних структур, що виявляється у процесі формування статутного фонду та
грошових фондів, розподілу прибутку та засобів виробництва тощо.
Організація фінансів кластерної структури і взагалі окремої системи відображає
специфіку виробництва, технологічність процесів, склад і структуру витрат, рівень
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забезпеченості ресурсами тощо. В середині кластера фінансові відносини будуються на
основі грошових потоків, які втілюються в реальному грошовому обігу, а також кластерна
форма організації бізнесу передбачає властиві їй джерела фінансування. Так, до внутрішніх
джерел відносять власні ресурси:
юридичних осіб (кошти статутного та амортизаційного фондів, нерозподілений
−
прибуток);
фізичних осіб – підприємців (власні кошти);
−
координаційного центру кластера (ресурси кредитних спілок, які були створені
−
суб’єктами кластерних об’єднань).
До зовнішніх джерел фінансування формування та функціонування кластеру можна
віднести наступні:
кошти суб’єктів підприємницької діяльності, які не є членами кластеру, але
−
можуть бути його учасниками;
кошти населення;
−
іноземні інвестиції;
−
бюджетні кошти згідно з регіональними програмами реалізації впровадження
−
кластерних структур;
кошти банків;
−
кошти страхових компаній, пенсійних фондів тощо [3].
−
Таким чином, фінансовий механізм формування та функціонування кластерних
структур організації бізнесу передбачає складну систему керування фінансовими потоками в
середині кластера, велику кількість інструментів і важелів впливу на організацію фінансових
відносин між учасниками об’єднання, а також велику кількість джерел фінансування. Але
сучасні умови розвитку економіки України, а також активізація процесів кластеризації
господарювання передбачає вирішення наступних проблем:
розробка наукового обґрунтування фінансового планування, розподілу та
−
використання обсягів централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів як
кластерних структур, так і економіки країни;
підвищення результативності здійснення фінансового контролю як одного з
−
елементів фінансового механізму;
розробка адекватного нормативно-правового та інформаційного забезпечення
−
функціонування фінансового механізму кластерів та в цілому економіки, тощо.
Отже, стан фінансового механізму формування та функціонування кластерів, в першу
чергу, залежить від стану фінансового механізму країни в цілому (рівень розвитку та
доцільність нормативно-правових засад діяльності суб’єктів господарювання, рівень
інформаційного та організаційного забезпечення, адекватність застосування фінансових
важелів та інструментів впливу на фінансові відносини тощо), а також від стану
довершеності господарського механізму.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ БАНКА КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
The article explains the importance of competitive information are highlighted features determine the quality
of competitive information, examines the effectiveness of client-bank specified goals that can be achieved with the help
of orientation preferences of bank customers. It is proposed to consider the basis for customer-oriented approach
information interaction with clients, during which the bank receives a natural and reliable information can adjust the
strategy the best way.
Keywords: bank, competition, client, information.
В статье раскрывается значение конкурентной информации, выделены признаки определяющие
качество конкурентной информации, рассматривается эффективность клиентоориентированности банка,
указаны цели, которые могут быть достигнуты с помощью ориентированности на предпочтения банковских
клиентов. Предлагается считать основой клиентоориентированного подхода информационное
взаимодействие банка с клиентами, в процессе которого банк получает естественную достоверную
информацию и может корректировать стратегию наилучшим способом.
Ключевые слова: банк, конкуренция, клиент, информация.

Согласно широко распространенной в экономической литературе точки зрения,
информация и ее доступность экономическим агентам являются обязательным условием
существования конкуренции. Одним из первых на значение знания рынка (информации)
указал А. Смит, который в своем знаменитом труде «Исследование о природе и причинах
богатства народов» обосновал концепцию «невидимой руки», представляющей собой «не
что иное, как автоматический равновесный механизм конкурентного рынка», эффективное
функционирование которого невозможно без обладания участниками рынка определенным
объемом информации о рыночной ситуации [1]. Позднее важную роль информации отвел в
своих исследованиях конкуренции представитель австрийской неолиберальной школы Ф.
Хайек. Являясь сторонником свободной экономики без вмешательства государства, Хайек
полагал, что конкуренция сама устанавливает порядок и создает необходимое равновесие, а
побеждает в конкурентной борьбе тот, кто узнал, изобрел, создал нечто новое, кто сумел
уловить и понять рассеянное в обществе знание [7]. Именно поэтому он называет
конкуренцию процедурой открытия. По мнению исследователя, рынок, как институт по
сбору и передаче информации, позволяет использовать это рассеянное знание. Более того,
Хайек был убежден, что помимо явного профессионального знания человек наделен
знаниями и умениями, переданными ему генетически, о которых он может и не подозревать
до возникновения каких-то особых обстоятельств в реальной конкуренции.
В основе принятия любого решения лежит информация. На банковском рынке
владение своевременной и достоверной информацией является залогом успеха в
конкурентной борьбе. Информация, способствующая повышению конкурентоспособности ее
владельца, называется конкурентной информацией. Такая информация может быть
приобретена участником рынка в результате сбора, оценки, анализа, обработки данных из
различных источников и должна соответствовать одному или более запрашиваемым
критериям и иметь потенциально важный для принятия решений смысл. При этом,
отсутствие у конкурентной информации таких признаков, как законность и этичность
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получения не делает информацию неконкурентной, но в этом случае ее целесообразно
отнести к коммерческому шпионажу. Получение качественной конкурентной информации
позволяет заполучить перспективное конкурентное преимущество, что, в свою очередь,
позволяет достичь лучших результатов по сравнению с конкурентами.
В соответствии с вышеизложенным, представляется целесообразным выделить 10
признаков качественной конкурентной информации:
1. Эффективность владения;
2. Издержки приобретения и владения;
3. Актуальность;
4. Правовой статус получения;
5. Этичность получения;
6. Открытость, доступность, сроки получения;
7. Объем, структура;
8. Технологичность;
9. Достоверность;
10. Внутренний или внешний источник получения.
Проанализировав предложенные признаки, можно сделать вывод о качестве
конкурентной информации для организации в текущий момент.
Всемирная глобализация, универсализация деятельности крупных банков, рост
доходов широких слоев населения и одновременное повышение банковской культуры
вывели современную банковскую конкуренцию на новый уровень. Очевидно,
распространенная ранее вертикально ориентированная модель управления банками не
способна обеспечить эффективной адаптивности к происходящим в мире явлениям.
Устойчивый развивающийся банк должен иметь надежные коммуникативные каналы с
окружающей средой, быть открытым для обмена релевантной информацией с внешними
источниками и оперативно корректировать собственное поведение на рынке. При таком
подходе к формированию информационной базы управленческих решений обеспечивается
укрепление деловых и клиентских связей банка, снижение рисков, совершенствуется
продуктовая линейка, повышается конкурентоспособность и прибыльность бизнеса.
В современной научной литературе, посвященной банковскому делу, часто
встречается упоминание такого термина как «клиентоориентированность банка». Под этим
термином, понимают разработку и реализацию такой стратегии банка, приоритетами
которой являются следующие основные цели:
Привлечение новых клиентов.
1.
Достижение лояльности имеющихся клиентов.
2.
Повышение качества обслуживания.
3.
В процессе достижения вышеуказанных целей банк ориентируется, прежде всего, на
мнение и пожелания клиентов. Как показывают данные различных опросов, высокое
качество обслуживания является для клиентов в известных пределах более
предпочтительным фактором при выборе кредитной организации, чем низкие процентные
ставки конкурентов. Для того, чтобы повысить качество обслуживания клиентов
коммерческие банки совершенствуют: скорость обслуживания, уровень консультирования,
развитие личностных отношений между персоналом и клиентами, компетентность
сотрудников банка и так далее. Разнообразные ухищрения банков могут быть поделены в
зависимости от того, насколько профессионально они выполнены, но еще важнее - как
воспримет клиент новое усовершенствование обслуживания или новый банковский продукт.
Возможны ситуации как недостаточной проработанности или глубины предоставления
услуг, так и чрезмерное усложнение и даже информационная перегрузка клиентов.
Оптимальное соотношение цены и воспринимаемого качества услуг достигается
исключительно в результате сбора и обработки информации от клиентов, что обуславливает
необходимость дополнительной открытости информационных коммуникаций банка,
реализуемой в виде опросов, конференций, общения с клиентами, экспериментальных
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сервисов и другого. Таким образом, реализация банком взаимовыгодного
клиентоориентированного подхода, основанного на поиске, сборе и обработке конкурентной
информации - является эффективным инструментом ведения конкурентной борьбы.
Современный банковский рынок можно охарактеризовать как рынок, достигший в
некоторой степени своего количественного наполнения. Рост количества банков и их
клиентов, географическое покрытие банковскими услугами, стандартизация операций
привели к необходимости применения новых, более эффективных методов ведения
конкурентной борьбы. Как приводилось выше, Ф. Хайек называл конкуренцию процедурой
открытия, подразумевая под этим поиск, открытие рассеянной на рынке информации и
создание на основе полученного знания - нового предложения на рынке. Представлению
ученого
о
конкуренции
наиболее
точно
соответствует
современный
клиентоориентированный метод управления предприятием. Аргументом в пользу этого
утверждения можно считать тот факт, что клиентоориентированный подход является
наиболее открытым и интегрированным в окружающую рыночную действительность
способом получения и передачи конкурентной информации. Принятие решений при этом
происходит не «сверху вниз», а на основе горизонтальных отношений, складывающихся
между банком и клиентами. Если позволить себе немного абстрагироваться, то можно
представить, что клиенты, которые обращаются в банки и выбирают полезные для себя
банковские продукты и сервисы – тем самым участвуют в общем рыночном «голосовании».
Часть банков или отдельных банковских продуктов, представленных на рынке, получив
клиентские предпочтения, будут признаны победителями. Основу этого процесса
«голосования» составляет информационное взаимодействие, в ходе которого клиенты
своими действиями или бездействием сообщают банку информацию о том, какие условия
продажи или особенности продуктов востребованы, а какие требуют корректировок.
Претендующий на успешность банк, в свою очередь, стремится отреагировать на
полученную информацию и сообщить как имеющимся, так и потенциальным клиентам, о
максимальном соответствии своих новых предложений пожеланиям клиентов. Внедряются
инновационные сервисы и адаптированные к спросу банковские продукты, а реклама
способствует доведению информации до адресатов.
До глобализации и усиления конкуренции достаточно было обладать конкурентными
преимуществами, находясь в нужное время и в нужном месте. Географические и
социополитические барьеры служили естественной преградой для конкурентов на многих
рынках. Сегодня большинство этих барьеров рушатся или уже рухнули в свете огромного
прогресса в области связи, торговой политики, технологии и транспорта. Информационные
технологии шагнули далеко вперед. Оперативный доступ к необходимым информационным
ресурсам позволяет эффективно изменять деятельность компаний, реагировать на рыночные
события, повышая их конкурентоспособность. Изменились формы ведения бизнеса,
конкуренция непрерывно подталкивает предпринимателей к созданию принципиально
новых товаров и услуг. На большинстве развитых рынков сегодня сняты барьеры для
появления новых конкурентов, которые, обладая необходимым опытом и инструментарием
ведения конкурентной борьбы, несут в себе не только полезный стимулирующий эффект
конкуренции, но и могут нанести ощутимый вред отдельным экономическим субъектам. В
этих условиях российским предпринимателям необходима помощь в создании
инфраструктуры ведения бизнеса. Особенно актуальным представляется создание
информационной инфраструктуры российского банковского рынка. Необходимо развитие
новых коммуникаций, тематических массивов данных, различных бюро историй, создание
информационно-консультационных агентств, создание благоприятных правовых условий.
Таким образом, в современных условиях, когда уровень конкуренции на глобальных
рынках неизменно возрастает - условия ведения бизнеса претерпевают значительные
изменения, одно из которых можно определить как усиление роли конкурентной
информации. Наиболее эффективным и естественным для рынка источником получения
конкурентной информации является клиентоориентированный подход банка. Качественная
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конкурентная информация способствует разработке надежной стратегии действий на рынке
и принятию решений, адекватных рыночной ситуации.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2 т.-М.; Л.: Госсоцэкгиз, 1935. Т.1.371 с. Т.2.-475с.
Банковское дело: учебник / под ред. д.э.н., проф. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Магистр, 2009.-590с.
Неретина Е.А., Солдатова Е.В. Клиентоориентированный подход к управлению коммерческим банком.
Финансы и кредит. 2012 г. №7.
Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в
бизнесе. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 541.
Хайек Ф. Конкуренция как
процедура открытия// Мировая экономика и международные
отношения.1989. №12.
www.bank06.ru

Myskiv G.
PhD, Associate Professor,
PVNZ "European University" Lviv Branch, Lviv, Ukraine

CREDIT EFFICIENCY OF UKRAINE’S COMMERCIAL BANKS
Миськів Г.В.
кандидат економічних наук, доцент,
ПВНЗ «Європейський університет» Львівська філія, м. Львів, Україна
ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
В статті розглянуто сутність ефективності кредитної діяльності комерційних банків. Автор
дослідив ефективність кредитної діяльності комерційних банків України через розрахунок низки показників,
зокрема кредитної активності банку, показників дохідності, рентабельності та прибутковості кредитних
операцій.
Ключові слова: ефективність, кредитна діяльність, комерційний банк, кредитна активність,
дохідність, рентабельність, прибутковість.
The paper considers the essence of commercial banks’ credit efficiency. The author investigated the Ukraine’s
commercial banks credit efficiency through calculation of indicators, such as: bank credit activity, profitability and
return of lending operations.
Keywords: efficiency, credit activities, commercial bank credit activity, profitability, return of lending
operations.

Ефективна кредитна діяльність комерційного банку є свідченням вірно обраного
напрямку та професійної реалізації банківської кредитної політики із врахуванням чинників
внутрішнього та зовнішнього середовища банку.
Ефективність кредитної діяльності комерційного банку можна визначити,
ґрунтуючись на розрахунках показників, основними з яких є: кредитна активність банку,
показники дохідності, рентабельності та прибутковості кредитних операцій.
Кредитна активність банку – це відношення кредитних вкладень до загальних активів.
Оптимальне значення частки кредитних вкладень у загальних активах — 65-75 %. Значення
кредитної активності вище 75 % свідчить про агресивну ризиковану кредитну політику банку
та недостатню диверсифікацію активів [1].
Проаналізуємо кредитну активність комерційних банків України у 2006-2014 рр.
Розраховані показники наведемо у табл. 1.
Ґрунтуючись на даних табл.1 ми визначили, що середнє значення кредитної
активності комерційних банків України у 2009-2014рр. становило 76,7%. Водночас
прослідковуються відмінності за групами банків. Так, середня частка кредитного портфеля у
активах банків групи І (найбільші банки) за досліджуваний період становить 76,8%; банків
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групи ІІ (великі банки) – 72,2%; банків групи ІІІ (середні банки) – 67,5%; банків групи ІV
(малі банки) – 66,5%.
Таблиця 1
Кредитна активність банків України у 2009-2014 рр., на початок періоду
Показник
Загальний
обсяг
кредитного
портфеля банків, млн. грн.
Усього активів банків, млн. грн.
Кредитна активність,%
в тому числі:
Кредитна активність,%
Кредитний портфель банків,
Усього активів, млн. грн.
Кредитна активність,%
Кредитний портфель банків
Усього активів, млн. грн.
Кредитна активність,%
Кредитний портфель банків
Усього активів, млн. грн.
Кредитна активність,%
Кредитний портфель банків
Усього активів, млн. грн.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

734022

723295

732822

801809

815142

911402

926086,5
79,4

880302
82,0

942088
78,1

1054280
76,1

1127192
72,7

1278095
71,9

81,3
570967,3
705449,0

62,0
444253,9
716233,4

63,8
514165,2
821585,5

77,7
120459,4
155635,8

63,0
123619,4
194678,7

66,1
146189,1
221891,2

63,1
52051,7
81974,1

55,6
56241
101505,5

61,4
62804,7
103306,4

63,3
70385,4
111213,4

63,8
70266,7
111476,2

58,4
76060,0
130725,6

Група І (найбільші банки)
83,3
87,5
83,1
521997,1
526177,1
524602,5
629543,0
606250,0
628785,6
Група ІІ (великі банки)
75,7
74,0
76,5
115958,0
102695
128895,5
154115,6
138333,8
170328,6
Група ІІІ (середні банки)
73,5
77,2
74,0
49334,0
43813,7
44167,5
68003,3
57033,3
59 806,0
Група ІV (малі банки)
73,0
75,8
64,5
54526,9
53609,9
52870,9
74424,6
71832,6
83 163,7

Джерело: розроблено автором на основі [3,4 ]

Як свідчать дані табл.1. лише найбільші банки України реалізовували e 2009-2012 рр.
агресивну кредитну політику. Решта банків мали середнє значення кредитної активності в
оптимальних межах 65-75%.
Упродовж 2007-2012 рр. частка кредитного портфеля у активах банків групи І
коливалася від найменшого значення - 75,5% у 2008 р. до найвищого значення - 87,5% у 2010
р. Відповідно у цей період банки найбільше піддавалися кредитному ризику, найбільше
ризикували своєю ліквідністю з метою отримання вищих процентних доходів. Однак вже у
2012-2013рр. показники кредитної активності банків групи І значно скоротилися та мали
значення нижче оптимальних - 62,0% та 63,8% відповідно.
Варто зазначити, що кредитна активність усіх інших груп банків у 2012-2013рр. також
сповільнилася, що відобразилося на значеннях розрахованих показників за цей період. Так, у
банків групи ІІ станом на 01.01.2013р. кредитна активність становила 63%, а у банків групи
ІІІ – 55,6%, що стало найнижчими значеннями для цих груп банків за досліджуваний період.
Кредитна активність банків групи ІV станом на 01.01.2013р. становила 63,8% і до початку
2014р. зменшилася до 58,4%. У інших груп банків із початку 2014 р. почалося певне
пожвавлення кредитної діяльності, що відобразилося на незначному зростанні коефіцієнтів
кредитної активності: у банків групи І – до 63,8%; у банків групи ІІ – до 66,1%; у банків
групи ІІІ – до 61,4%.
Такі значення показників кредитної активності свідчать про коригування кредитної
політики банків у бік виваженості через складну економічну та політичну ситуацію та
зростання частки державних цінних паперів у активах банків.
Динаміка кредитної активності груп комерційних банків у 2009-2014 рр. зображена на
рис. 1. Отож, динаміка кредитної активності банків відображає їх діяльність на кредитному
ринку України. Зростання кредитної активності банківських установ України у перші роки
після кризи стало результатом певної безвихідності банків у боротьбі за позитивні фінансові
результати на тлі зниження доходів економічних суб’єктів, фінансової нестабільності та
зниженні довіри до банківської системи. Зворотною стороною агресивної кредитної політики
стало погіршення якості кредитних портфелів та зростання проблемної заборгованості.
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Рис. 1. Кредитна активність банків І-ІV групи у 2009-2014 рр., на початок періоду, %
Джерело: розроблено автором на основі даних табл. 1.

Наступними показниками, з допомогою яких визначається ефективність банківського
кредитування, є показники дохідності, рентабельності та прибутковості кредитних операцій
комерційних банків.
Дохідність кредитних вкладень характеризує ефективність вкладень у кредитні
операції та показує, скільки банк отримує доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредитні
операції за досліджуваний період. Даний показник розраховується за формулою [ 2]:
(1)
Рентабельність кредитних операцій характеризує ефективність обраної кредитної
політики щодо регулювання співвідношення між ціною ресурсної бази та ціною розміщення
ресурсів та розраховується за формулою:
(2)
Прибутковість кредитних операцій показує скільки отримано прибутку від кредитних
операцій на кожну гривню, вкладену в кредитні операції та визначається як:
(3)
Зростання показника прибутковості кредитних операцій вищими темпами порівняно
зі зростанням показника дохідності кредитних операцій свідчить про підвищення
ефективності кредитних вкладень [1].
На основі офіційних статистичних даних НБУ та звітності банків України, розрахуємо
визначені коефіцієнти ефективності кредитної діяльності комерційних банків. Результати
розрахунків наведено у табл. 2.
Як свідчать дані табл. 2, середня дохідність кредитних операцій банків України
впродовж 2009-2014 рр. становила 13,1%. Це показує рівень віддачі 1 гривні вкладеного
капіталу у кредитні операції та означає, що на 1 грн. наданого кредиту, банк отримав 13,1
коп. доходу.
Найвищий рівень дохідності кредитних операцій банків - 16,46% був отриманий за
результатами діяльності банків у 2009р., коли процентний дохід банків станом на 01.01.2010
р. становив 119083,1 млн. та збільшився порівняно із попереднім роком на 30712,8 млн. грн.
або на 134,81%. Найменший показник дохідності за кредитними операціями був отриманий
станом на 01.01.2009р. та становив 12,04%.
Оскільки показник дохідності прямо пропорційно залежить від обсягу процентного
доходу та обсягу кредитного портфеля банків, то, відповідно, зростання процентного доходу
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банків при незначному зростанні обсягів кредитування є позитивним аспектом реалізації
кредитної політики банку.
Таблиця 2
Ефективність кредитних операцій комерційних банків України у 2009-2014 рр., на
початок періоду
ПОКАЗНИКИ
Дохідність кредитних вкладень, %
Рентабельність кредитних операцій, %
Прибутковість кредитних операцій, грн.
в тому числі:

2009
12,04
73,90
0,0512

2010
16,46
82,20
0,0743

2011
15,5
84,56
0,0709

2012
14,14
90,49
0,0672

2013
14,63
74,79
0,0626

2014
14,52
63,63
0,0565

Дохідність кредитних вкладень, %

Група І (найбільші банки)
11,19
16,24
14,7

13,83

17,16

16,66

Рентабельність кредитних операцій, %

76,68

87,15

86,46

97,61

80,94

68,52

Прибутковість кредитних операцій, грн.

0,0486

0,0757

0,0680

0,0683

0,0768

0,0678

Дохідність кредитних вкладень, %

Група ІІ (великі банки)
12,71
15,57
15,92

12,97

15,53

14,58

Рентабельність кредитних операцій, %

67,38

67,32

88,55

80,63

61,13

52,34

Прибутковість кредитних операцій, грн.

0,0512

0,0626

0,0748

0,0583

0,0589

0,0501

15,22
70,67
0,0630

19,78
74,80
0,0847

17,78
59,14
0,0661

15,26
73,30
0,0646

18,09
62,51
0,0696

18,65
57,02
0,0677

Дохідність кредитних вкладень, %
Рентабельність кредитних операцій, %
Прибутковість кредитних операцій, грн.
Дохідність кредитних вкладень, %
Рентабельність кредитних операцій, %
Прибутковість кредитних операцій, грн.

Група ІІІ (середні банки)
13,23
17,75
15,2
76,84
81,04
69,32
0,0575
0,0794
0,0623
Група ІV (малі банки)
15,92
18,32
17,31
65,25
68,68
72,95
0,0629
0,0746
0,0731

Джерело: розроблено автором на основі [3,4 ]

Варто зазначити, що для банків усіх груп показник дохідності кредитних операцій був
найнижчим на початок 2009 р., коли у 2008 р. банки здійснювали кредитування під
надзвичайно низькі відсотки; та на початок 2012 р., що було пов’язано із значним зростанням
вартості залучених кредитних ресурсів у 2010 р. через недоступність зовнішніх джерел
кредитного забезпечення.
Найбільш дохідним для банків групи І та ІІІ виявився 2012 рік (17,16% та 15,78%
відповідно), для банків групи ІІ – 2010 рік (15,92%); для банків групи ІV – 2013 рік (18,65%).
Показники рентабельності кредитної діяльності банків за період 2009-2014 рр.
свідчать про достатньо високий рівень прибутків банківської кредитної діяльності на
кредитному ринку. Найвищий рівень рентабельності було досягнуто за результатами
діяльності 2011 р. - 90,49%. Однак вже у наступний 2012 р. рівень рентабельності кредитної
діяльності комерційних банків знизився на 15,7 п.п. – до 74,79%, а за результатами 2013 р. –
знизився ще на 11,2, п.п., досягнувши станом на початок 2014 р. рівня у 63,63%, що стало
найнижчим значенням за весь досліджуваний період.
Динаміка розрахованих коефіцієнтів рентабельності кредитної діяльності
комерційних банків впродовж 2009-2014 рр. фактично віддзеркалює динаміку кредитної
активності банків: досягнення найвищих показників у посткризовий період – період
піднесення кредитної активності.
Дослідимо відмінність між рентабельністю кредитних операцій у розрізі груп банків.
Так, середній рівень рентабельності за досліджуваний період 2009-2014 рр. найбільших
банків України (група І) становив 82,14% при середньому показнику рентабельності усіх
банків України – 78,26%. Середня рентабельність банків групи ІІ за період 2009-2014 рр.
становила 69,84%; банків групи ІІІ – 74,06%; а банків групи ІV – 69,30%.
Таким чином, найвищий обсяг отриманого прибутку на одиницю витрачених ресурсів
отримали банки групи І, а найнижчий – банки групи ІV. Однак, загалом, рівень
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рентабельності кредитних операцій комерційних банків є достатньо високим в межах
національної економіки.
Прибутковість кредитних операцій відображає обсяг отриманого прибутку від
кредитних операцій на кожну гривню, вкладену у кредитну діяльність.
Найвищий рівень прибутковості кредитної діяльності банків мав місце за
результатами 2009 р. і станом на 01.01.2010р становив: для банків групи І – 0,0757 грн., для
банків групи ІІ – 0,0626 грн., для банків групи ІІІ – 0,0794 грн., та для банків групи ІV –
0,0746 грн.
Однак у наступні роки рівень прибутковості кредитних операцій банків постійно
знижувався. За 2013 р. цей показник становив 0,0565 грн. та відповідав рівню прибутковості
початку 2006 р. (0,0566 грн.).
Таким чином, проаналізувавши ефективність кредитної діяльності комерційних банків
України у 2009-2014 рр. за сукупністю показників, можемо зробити такі висновки.
Найвища ефективність кредитних операцій комерційних банків спостерігалася у 2009
р., коли на початок 2010 р. дохідність кредитних операцій становила 16,46%, рентабельність
- 82,20%, а прибутковість - 0,0743грн.
Зважаючи на постійне зростання процентних витрат та зниження чистих процентних
доходів комерційних банків упродовж останніх років досліджуваного періоду 2009-2014рр.,
ефективність кредитної діяльності комерційних банків України знижується, про що свідчить
динаміка розрахованих показників дохідності, рентабельності та прибутковості кредитних
операцій. На початок 2014 р. дохідність кредитних операцій банків України становила
14,52%, рентабельність - 63,63%, а прибутковості кредитних операцій - 0,0565 грн., які
зменшилися порівняно із попереднім 2013 р. на 0,11 п.п., 11,16 п.п. та 0,0061грн. відповідно.
Тобто ефективність кредитної діяльності банків України в останні роки має спаду тенденцію.
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Рассмотрена значимость центров финансового аутсорсинга в инвестиционном и инновационном
развитии регионов
Ключевые слова: финансовый аутсорсинг, центры коллективных услуг
Meaningfulness of centers of financial is considered in investment and innovative development of regions
Keywords: financial , centers of collective services

В международной практике передача внутренних функций на контрактной основе
внешнему исполнителю, т.е. на аутсорсинг (оutsourcing) имеет широкое распространение и
продолжает эффективно и быстро развиваться, особенно в сфере финансов и бухгалтерского
учета. Первые публикации о применении международного фиансового аутсорсинга
промышленными компаниями США относятся к 1997-1998 гг.
Уже в 2002 году по оценкам специалистов 25 000 личных налоговых деклараций
работающих в компаниях США были выполнены бухгалтерами аутсорсинговых компаний
отдельных регионов Индии. В 2003 г. число личных налоговых деклараций, обрабатываемых
аутсорсерами Индии увеличилось почти в четыре раза, а в 2004 г. их количество было уже
около 200 000. Это было возможно благодаря тому, что исполнители аутсорсинговых услуг в
Индии владели английским языком.
Для осуществления операций учета и других услуг финансового аутсорсинга (далее
F&A) при государственной поддержке были подготовлены специалисты - дипломированные
бухгалтеры, финансисты, прошедшие специальное обучение в области американского
бухгалтерского и налогового законодательства, оформления налоговых деклараций, ведения
учета, составления отчетности и других финансовых услуг. Одна из таких компаний
SurePrep сообщала, что уже в 2004 году были осуществлены операции учета и составления
отчетности более чем для 150 американских, как небольших местных так и крупных
национальных фирм, передавших ей учет.
Результаты кластерного анализа показали, что США, Великобритания, Канада и
индустриальные Европейские страны (Франция, Германия) самые развитые пользователи –
страны заказчики деловых услуг F&A [1] (табл. 1).
Таблица 1
Развитые страны - оффшорные пользователи услуг F&A в порядке уменьшения
Страны
Model profile
(cluster centers)
США
Франция
Германия
Великобритания
Канада
Австралия
Ирландия
Испания
Сингапур

Financial structure
score (1–4)

People/skills availability
score (1–3)

0.79

1.89

Business
environment score
(1–3)
2.25

Distance from overall
cluster center

0.54
0.40

2.74
2.24

2.22
2.05

0.00000
0.54635

0.50
0.46
1.10
0.97
0.42

2.10
2.12
2.03
1.66
1.41

2.23
2.41
2.40
2.29
2.25

0.64133
0.65338
0.92201
1.16456
1.33574

0.96
1.62

1.50
1.44

1.67
2.67

1.42004
1.74897

Где: финансовая оценка структуры(1-4); люди, квалификация, навыки (1-3); оценка
бизнеса (1-3); расстояние от общего центра кластера.
Индия, Китай, и Малайзия, были классифицированы как самые активные и
подготовленные оффшорные исполнители деловых услуг, в т.ч. услуг F&A [1] (табл. 2).
Правительства стран стремятся повысить свою привлекательность для существующих и
новых оффшорных рынков. Абсолютное лидерство по государственному стимулированию
развития экспорта аутсорсинговых услуг, в т.ч. F&A занимала Индия, однако ее
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привлекательность, как оффшорного исполнителя услуг, уменьшается в настоящее время по
причине инфляции, роста заработной платы.
Таблица 2
Самые активные страны - исполнители услуг F&A
Country

Financial structure
score (1–4)

People/skills
availability score (1–3)

3.36
3.47
3.21
3.58
3.51
3.55
3.27
2.95

1.30
2.14
1.76
1.16
1.06
0.95
0.94
1.12

Model profile
Индия
Китай
Филлипины
Индонезия
Египит
Тайланд
Малазия

Business
environment
score(1–3)
1.27
1.26
1.17
1.05
0.89
0.98
1.51
2.00

Distance from overall
cluster center
0.00000
0.46915
1.00827
1.14232
1.22511
1.24197
1.36323

Привлекательность Китая увеличивается за счет умения работать с людьми,
улучшения инфраструктуры. Филиппины, несмотря на некоторые слабые места в
инфраструктуре, продолжают получать выгоды от политической стабильности, от улучшения
в сфере образования, знания языка. Индонезия привлекательна низким уровнем оплаты
труда, низкими налогами, большими затратами на улучшение инфраструктуры, несмотря на
имеющиеся проблемы в образовании. Таиланд продолжает конкурировать почти
исключительно на ценовом преимуществе. Государственная политика в Малайзии
направлена на увеличение инвестиций в инфраструктуру, совершенствование квалификации
и улучшение знаний языков.
В табл. 3 представлены страны, недавно проявившие интерес как исполнители услуг
F&A [1]. Необходимо отметить, что именно услуги на бухгалтерский учет, экономический и
финансовый анализ, финансовую оценку объектов набирают тенденцию к увеличению,
несмотря на то, что относятся к услугам, требующим высокие профессиональные навыки.
Таблица 3
Страны, недавно проявившие интерес к исполнению услуг F&A

Model profile (cluster centers)
Турция
Южная Африка
Польша

2.72
2.14
2.76

People/skills
availability score
(1–3)
0.95
0.91
0.81

2.67

Россия

2.83
2.61
2.72
1.86
3.07

Country

Болгария
Словакия
Израиль
Румыния

Financial structure
score (1–4)

Business
environment score (1–3)

Distance from
overall cluster
center

1.36
0.92
1.24

0,0000
0.70484

1.06

1.44

0.75750

1.31
0.88
0.96
1.22
0.92

0.85
1.63
1.55
1.67
1.05

0.80062
0.85200
0.85779
0.85849
0.93910

На ранних стадиях аутсорсинговых услуг для клиентов оказывают услуги по ведению
бухгалтерского учета, впоследствии предоставляют дополнительные услуги, такие как
диагностика, экономический и финансовый анализ, которые являются важными при
принятии управленческих решений руководством заказчика.
В настоящее время не существует определений, понятий, единой классификации
аутсорсинговых финансовых и бухгалтерских услуг как в международной, так и в
отечественной практике. Отсутствие единой классификации, стандартов качества услуг F&A
и определение их сущности тормозит внедрение этих услуг в отечественную практику,
затрудняет поиск фирм исполнителей и заказчиков. На мировом рынке аутсорсинговых
финансовых услуг Украина занимает крайне низкое место. Проблемы, препятствующие
развитию рынка аутсорсинговых деловых, в т.ч. финансовых слуг в Украине такие же,как, и
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в России [2]:несовершенство законодательной базы; проблемы, сдерживающие рост
внутреннего рынка; проблемы, сдерживающие рост экспорта; институциональные проблемы.
Несовершенство законодательной базы для аутсорсинга в целом и для аутсор-синга
финансовых услуг, тормозит развитие, как спроса, так и предложения этих услуг.
Неразработанный механизм в области защиты прав интеллектуальной собственности
приводит к потере доходов экспортеров и мешает привлечению крупных финансовых
компаний.
Для максимального использования преимуществ F&A и наиболее эффективного
преодоления проблем, необходимо осуществление государством четкой, последо-вательной
программы мероприятий, нацеленных на поддержку и развитие современных финансовых
технологий, в т.ч. аутсорсинговых финансовых услуг.
Отсутствие формулировок, касающихся наукоемких технологий, в т.ч. отсутствие и
отнесение финансовых услуг к наукоемким в налоговом законодательстве, как это принято в
международной практике, приводит к неопределенности в вопросах начисления налоговых
преференций и др.
Поэтому практическое применение финансового аутсорсинга в управлении финансами
субъектов хозяйствования, а также развитие и применение услуг F&A в национальной
экономике и на международном рынке финансовых услуг требует дальнейшего развития
теории, методологии, методик, а также повышения уровня подготовки специалистов в
области управления финансами.
Основным преимуществом деятельности фирм по оказанию услуг аутсорсинга в т.ч.
международного F&A является снижение затрат на ведение операций. Так, например,
уровень жизни и базовой заработной платы в Индии гораздо ниже, чем в Соединенных
Штатах. Затраты на рабочую силу для подготовки профессиональных бухгалтеров,
финансистов также значительно ниже. Это позволяет как внешним поставщикам,
аутсорсинговым фирмам – исполнителям, так и заказчикам значительно снижать затраты.
Один из поставщиков, компания Prosystem FX сообщила, что цена ее услуг
определяется в зависимости от количества обрабатываемых первичных документов. Так,
стоимость оформления документов и возврата их клиенту составляет $ 50 - $ 150, что
существенно меньше, чем стоимость найма, оплаты и содержание квалифицированного
персонала фирмой.
Появление цифровых безбумажных технологий и быстрое возвращение
подготовленных документов способствовало развитию аутсорсинговых услуг учета и
управления финансами (F&A). К преимуществам такой организации документооборота
можно отнести и возможность сосредотачиваться на других более наукоемких услугах,
например, налоговом планировании, бюджетировании.
Аутсорсинг обслуживающих функций в зарубежной практике пошел по пути создания
так называемых общих центров обслуживания (SSC –shared service centre), которые явились
новыми рыночными структурами. Аутсорсинговые центры общих услуг, в т.ч. по оказанию
бухгалтерских и других финансовых услуг («центры общих услуг - SSC)», работали по
модели «один – многим (one – to many model)» и размещались в привлекательных
географических точках, обеспечивающих эффективное функционирование по затратам. Эти
центры, что очень важно, создавались при непосредственной государственной поддержке с
целью оказания услуг, в т.ч. финансового аутсорсинга для субъектов предпринимательской
деятельности
(особенно
инновационно
активных).
Такими
благоприятными
географическими точками стали развивающиеся страны: Индия, Китай, а также страны
Европы – Венгрия, Молдова.
В международной практике удельный вес услуг по обработке бухгалтерской и
финансовой информации в общем объеме деловых услуг в 2010г. составлял 38%, а
среднегодовые темпы роста продаж этих услуг составляли 10-12% [3,с.15].
Учитывая, поставленные перед субъектами хозяйствования Украины задачи по
инвестиционному и инновационному развитию регионов, считаем актуальным и
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целесообразным создание аутсорсинговых коллективных центров (SSC) по оказанию
учетно-аналитических и финансовых услуг (управление финансовым потоками, финансовое
сопровождение инновационных проектов и др.) за счет средств местных бюджетов.
Организация таких высокоэффективных SSC, на наш взгляд, будет экономически выгодна
для регионов. В пользу развития аутсорсинга финансовых услуг важнейшими аргументами
являются: экономия средств, гарантии надежности и высокого качества предоставляемых
услуг в силу того, что (аутсорсер) имеет возможность специализироваться в узкой области
услуг, сосредотачивая у себя лучших специалистов, используя наиболее современные ITтехнологии и постоянно накапливаемый опыт обслуживания клиентов. Обслуживая многих
заказчиков, аутсорсер имеет возможность снижать цены на оказываемые финансовые услуги
при одновременном повышении их качества за счет перераспределения накладных расходов
и оптимизации технологии в процессе ведения учетно-аналитических и финансовых
функций. В качестве рисков использования аутсорсинга финансовых услуг можно назвать
следующие: потеря контроля над частью собственных ресурсов, функций; риск утечки
информации, в том числе конфиденциальной; отсутствие проработанной законодательной
базы и др. Договор аутсорсинга дает право заказчику получить желаемую услугу,
оказываемую на высоком профессиональном уровне и во многих случаях с обеспечением
материальной ответственности аутсорсера за качество ее выполнения. Являясь юридическим
лицом, SSC располагает активами, которые могут быть востребованы в качестве
компенсации возможного ущерба. Кроме того, аутсорсинговая деятельность является
предметом страхования и поэтому ответственность за свою работу аутсорсер делит со
страховщиком.
Можно утверждать, что эффективно организованные аутсорсинговые центры
финансовых услуг, позволят экономно использовать финансовые средства и повысить
инновационную активность регионов.
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БІЗНЕС-АНГЕЛИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ФІНАНСУВАННЯ:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
In the article trends in venture capital investment are considered as a new form of financing. Advantages and
disadvantages of informal sector venture capital market are detected. The main aspects of business angels and their
differences from venture capital funds are characterized. The international experience of informal venture capitalists ia
analyzed and the current state of the market of venture financing in Ukraine is highlighted. The further development of
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the informal venture capital market to finance innovative projects is summarized; reasons that hinder the creation and
development of business angelic sector of the national economy are singled.
Keywords: venture capital, formal venture capital market, the informal venture capital market, business
angels, startups, investments.
У статті висвітлено тенденції венчурного інвестування як нової форми фінансування. Визначено
переваги та недоліки неформального сектору ринку венчурного капіталу. Охарактеризовано основні аспекти
діяльності бізнес-ангелів та їх відмінності від венчурних фондів. Проаналізовано світовий досвід діяльності
неформальних венчурних капіталістів та висвітлено сучасний стан ринку венчурного фінансування в Україні.
Зроблено висновки щодо подальшого розвитку неформального ринку венчурного капіталу як джерела
фінансування інноваційних проектів; виокремлено причини, що гальмують створення та розвиток бізнесангельського сектору вітчизняної економіки.
Ключові слова: венчурне фінансування, формальний ринок венчурного капіталу, неформальний ринок
венчурного капіталу, бізнес-ангели, стартапи, інвестиції.

Пропозиція венчурного капіталу виникає з боку формального та неформального
секторів ринку венчурного капіталу. Формальний сектор представлений фондами
венчурного капіталу (в тому числі транснаціональними), що акумулюють кошти таких
інвесторів, як: пенсійних, страхових та інвестиційних компаній, не фінансових корпорацій,
фінансово-промислових груп та банків. Неформальний сектор, який нині є найважливішою
складовою інвестування, представлений переважно бізнес-ангелами.
Одним з відносно нових в Україні джерел залучення інвестицій у реалізацію
інноваційних проектів є неформальний ринок венчурного капіталу, учасників якого
прийнято називати неформальними інвесторами або бізнес-ангелами. Таку назву вони
отримали тому, що мало хто, крім них, зважується вкладати кошти у ризиковані проекти, які
не мають достатнього забезпечення (табл. 1).
Таблиця 1
Переваги та недоліки неформального сектора ринку венчурного капіталу [1, c. 55]
Переваги
Фінансування проектів на ранніх стадіях їх розробки –
вкладення «посівного капіталу» (seed finance)
Залучені кошти є дешевшими порівняно з коштами фондів
венчурного капіталу
Можливість використання досвіду інвесторів

Недоліки
Невеликий обсяг фінансування
Важкість у знаходженні інвестора: бізнес-ангели не
афішують свою діяльність та надають перевагу
анонімності (хоча нині спостерігається підвищений рівень
розвиненості мережі бізнес-ангелів)
Участь бізнес-ангелів в управлінні компанією (приблизно
у 80% випадків бізнес-ангели активно беруть участь в
управлінні проінвестованими компаніями)

Але в цих роботах в основному приділяється увага проблемам застосування
зарубіжного венчурного капіталу, а також напрямки його розвитку в Україні. Також в даних
дослідженнях приділяється недостатньо уваги неформальному ринку інвестицій, а основний
акцент робиться на діяльність венчурних фондів і комерційних банків.
Метою даної статті є вивчення особливостей діяльності та суті бізнес-ангелів як
альтернативної форми фінансування у світі та можливості їх розвитку в Україні,
проаналізувати умови та способи їхньої дії.
Бізнес-ангел (business angel) – це приватний інвестор, який вкладає частину своїх
фінансових активів, а також свій час та досвід в компанії на їх початковій стадії розвитку
(seed and start-up stages) або на стадії, коли додаткові інвестиції можуть сприяти швидкому
зростанню бізнесу [2]. Їх ще називають приватними інвесторами, неформальними
інвесторами, неформальними венчурними капіталістами.
Вперше назва «бізнес-ангели» з’явилась у США, в Силіконовій Долині. Сталося це
тоді, коли Юджин Кляйнер вирішив заснувати власне виробництво кремнієвих мікросхем. У
цьому йому допомогли приватні інвестори від яких він отримав 1,5 млн. доларів США
інвестицій. Вони отримали таку назву тому, що крім них, ніхто не наважується вкласти
гроші в ризиковані проекти. Можна стверджувати, що бізнес-ангели рятують молодих
підприємців та їх компанії, які перебувають у важкому фінансовому становищі. Окрім
фінансів, вони діляться досвідом та управлінськими навичками, яких, як правило, бракує
86

компаніям на початкових стадіях, а також своїми зв’язками. Бізнес-ангели корисні й тим, що
додатково до безпосереднього фінансування можуть забезпечити підприємству кредитні
гарантії [3, с. 150].
Бізнес-ангели (неформальні інвестори) є основою неорганізованого ринку венчурного
капіталу та, на відміну від венчурних фондів, використовують для інвестування власні
фінансові ресурси (табл. 2).
Таблиця 2
Відмінності бізнес-ангелів від венчурних фондів
Ознаки відмінності
Поведінка
Інвестовані кошти
Фірми-клієнти
Перевірка
Розташування проекту
Контракт
Моніторинг
Участь в управлінні
Маршрути виходу
Повернення інвестицій

Бізнес-ангели
Підприємці
Власні
Малі, ранні стадії
Мінімальна
Важливо
Простий
Активний, детальний
Важливо
Не дуже важливо
Не дуже важливо

Фірми венчурного капіталу
Менеджер фінансів
Чужі
Середні та крупні, пізні стадії
Екстенсивна
Не дуже важливо
Вичерпний
Стратегічний
Не дуже важливо
Дуже важливо
Дуже важливо

Метою функціонування бізнес-ангела є максимально наростити свої прибутки шляхом
збільшення вартості вирощуваної компанії і після закінчення обумовленого терміну
(зазвичай від трьох до семи років) продати свою частку, щоб зайнятися наступним проектом,
який потребує інвестицій .
Незважаючи на те, що в цілому роль і цілі бізнес-ангелів та венчурних фірм схожі,
співробітництво з неформальними інвесторами має ряд переваг, а саме:
– залучення інвестицій на початкових етапах життєвого циклу інноваційного
проекту при наявності великих інвестиційних ризиків(при цьому інвесторів практично не
цікавлять застави, поручительства та інші гарантії платоспроможності підприємця);
– можливі обсяги інвестицій бізнес-ангелів зазвичай на порядок перевищують
обсяги фінансування венчурних фондів;
– частка неформального інвестора в капіталі фірми складає не більше мінори
тарного блокую чого пакету, що дає підприємцю достатньо свободи для прийняття рішень
щодо управління своєю компанією;
– менш формальний підхід у прийнятті рішень щодо здійснення фінансування
проекту в порівнянні з іншими інвесторами (основним критерієм прийняття рішення є
впевненість бізнес-ангела у спроможності підприємця реалізувати проект;
– вкладення бізнес-ангелів підвищують привабливість підприємства для залучення
інших джерел фінансування (імідж інвестора сприяє отриманню кредитних гарантій у
випадку виникнення необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів);
– окрім фактичного фінансування та контролю діяльності, підприємство-реципієнт
забезпечується співпрацею з досвідченим управлінцем, адже близько 80% бізнес-ангелів
беруть активну участь в управлінні профінансованими компаніями.
Неформальними інвесторами стають успішні підприємці, які, по суті, заповнюють
власними фінансовими ресурсами пробіл між першочерговим вкладенням капіталу
власниками компанії та наступним фінансуванням (залучення банківського кредиту,
розміщення акцій на біржі тощо).
Як правило, бізнес-ангели купують міноритарний пакет акцій, а щоб забезпечити
контроль над своїми інвестиціями – блокуючий пакет акцій. Основним сектором
інвестування виступають інформаційні технології, сфера послуг, промислове виробництво,
фінанси та страхування (табл. 3).
Венчурний капітал, що надається бізнес-ангелами, прийнято називати «терпеливим»
капіталом (patient capital), а відповідно венчурні інвестиції неліквідні та для них характерні
тривалі строки «визрівання».
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Сума, яку бізнес-ангел вкладає в один проект, коливається від 20 тисяч доларів до
декількох мільйонів. В обмін на інвестиції бізнес-ангели вимагають значної частки в капіталі
компанії-розробника (від 25 до 75%).
Таблиця 3
Приклади вдалих інвестицій бізнес-ангелів
Назва фірми

Бізнес-ангел

Вид бізнесу

Купив акції за:

Продав акції за:

Прибуток (рази)

Apple Computer

Mike Markkula

Комп’ютерне
обладнання

91, 000 дол.
США (1/3 фірми)

154 млн. дол.
США

1,692

Amazon.com

Thomas Alberg

Інтернет-магазин

100, 000 дол.
США

26 млн. дол.
США

260

Blue Rhino

Andrew
Filipowski

Заміна
пропанових
циліндрів

500, 000 дол.
США

24 млн. дол.
США

48

Lifeminders.com

Frans Kok

Інтернет e-mail
послуга
нагадування

100, 000 дол.
США

3 млн. дол. США

30

Body Shop

Ian McGlinn

Продукти
догляду за тілом

4, 000 фунтів
стерлінгів

42 млн. фунтів
стерлінгів

10,500

ML Laboratories

Kevin Leech

Лікування
ниркових хвороб

50, 000 фунтів
стерлінгів

71 млн. фунтів
стерлінгів

1,420

Matcon

Ivan Semenenko

Вантажні
контейнери

15, 000 фунтів
стерлінгів

2,5 млн. фунтів
стерлінгів
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Щодо українських бізнес-ангелів, то вони готові ризикнути своїми грошима в обмін
на 80-90% акцій, обґрунтовуючи це тим, що більше 40% проектів закінчуються повною або
частковою втратою вкладених грошей [7].
Бізнес-ангели зазвичай найбільш зацікавлені у таких сферах бізнесу, як:
Інтернет – та інформаційні технології;
–
енергозбереження та екологія;
–
маркетинг та реклама;
–
туризм, готельний та ресторанний бізнес;
–
роздрібна торгівля;
–
медицина та фармакологія.
–
Кількість активних бізнес-ангелів у Європі оцінюється експертами у 125 тис. чоловік,
а кількість потенційних перевищує цей показник у 10 разів, середній вік бізнес-ангелів від 45
до 65 років, 99% бізнес-ангелів – чоловіки, кожен п’ятий є мільйонером. Більшість з них є
успішними підприємцями, які мають значний досвід розвитку власного бізнесу. У ролі
бізнес-ангелів часто виступають високооплачувані фахівці у великих компаніях, а саме: топменеджери, консультанти, адвокати, бухгалтери та інші [8].
Виділяють таки види бізнес-ангелів:
– ангели-підприємці – вони вкладають найбільші суми, зазвичай 200-500 тис.
доларів США. Вони не займають жодної посади в інвестованій компанії;
– ангели-ентузіасти – вони вкладають менші суми, десь від 10 до кількох тис.
доларів США, це переважно старші бізнесмени, які розглядають свої інвестиції як хобі;
– ангели-мікроменеджери – зазвичай беруть участь в управлінні компанією і
жорстко контролюють свої інвестиції;
– ангели-професіонали – інвестують від 25 до 200 тис. доларів США в декілька
проектів, але разом із іншими ангелами.
Класичні венчурні капіталісти, з їх терпінням, були та залишаються гарними
партнерами для підприємств з обмеженими грошовими ресурсами, які працюють у сфері
нових технологій. Хоч венчурний капітал є не одним з головних джерел капіталу для
стартапів, але він відіграє позитивну роль у їх житті та сприяє підвищенню кількості
патентованих винаходів в країні.
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Ангельські інвестиції є головним джерелом фінансування стартапів у Європі. У 2013
році бізнес-ангели інвестували 5,5 млрд. євро у проекти на ранніх стадіях, що на 8,7% більше
порівняно з 2012 роком, тоді як венчурні фонди - лише 2 млрд. євро.
Європейськими інвесторами, яких у 2013 році нараховувалось 261430 бізнес-ангелів,
було закрито 33430 угод: середня інвестиція на бізнес-ангела коливалась у межах 20 437
євро, а у підприємство – 165787 євро.
За обсягами ангельських інвестицій у Європі лідирує Великобританія – 84,4 млн.
євро, Іспанія – 57,6 млн. євро та Росія – 41,8 млн. євро [9]. Загалом кількість стартапів по
країнах подано у табл. 4 [10].
Таблиця 4
Рейтинг країн світу за кількістю стартапів у 2014 році
Місце у рейтингу
1
2
3
4
5
6
7
35
36
37

Країна
США
Індія
Великобританія
Бразилія
Індонезія
Іспанія
Канада
ПАР
Швеція
Україна

Кількість стартапів
3687
991
556
405
401
397
358
103
98
79

Таблиця 5
Клуб світових «стартапів на мільярд доларів»
Країна

Назва

Загальна сума
інвестицій,
млрд. дол.
США

Оцінка
млрд.
дол.
США

США

Uber

1,60

18,2

США

Airbnb

0,80

10,0

США

Dropbox

0,51

10,0

США

Snapcat

0,15

10,0

Китай

Xiaomi

0,35

10,0

США

Palantier
Technologies

0,90

9,3

Китай

Jingdong

2,20

7,3

США

Square

0,50

6,0

США

Pinterest

0,80

5.0

США

SpaceX

0,12

4,8

США

Cloudera

1,20

4,1

Березень
2014 р.

2008

Швеція

Spolity

0,52

4,0

Листопад
2013 р.

2006

Музичний онлайн сервіс

США

Lending
Club

0,16

3,8

Квітень
2014 р.

2006

Провідна американська Інтернет
площадка для залучення позик,
кредитів, інвестування

Дата
останньої
оцінки

Рік
заснування

Коротка характеристика

2009

Додаток для виклику таксі

Червень
2014 р.
Квітень
2014 р.
Січень 2014
р.
Листопад
2014 р.
Серпень
2013 р.

2008

Сайт оренди житла

2007

Онлайн сховище даних

Вересень
2013 р.

2004

Листопад
2014 р.
Жовтень
2014 р.
Травень
2014 р.
Грудень
2012 р.
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2012
2010

2004
2009
2008
2002

Мобільний месенджер
Бюджетні мобільні телефони
Софт для обробки масивів
інформації, що використовує ЦРУ
ТА ФБР
Найбільший онлайн рітейлер
Китаю по трансляції
Мобільний рідер банківських
карток, партнер Starbuks
Соціальна мережа на базі фото та
зображень
Космічна транспортна компанія,
запускає комерційні супутники
ПО для обробки даних. Що працює
за принципом open source,
головний інвестор Intel

У 2013 році найбільші інвестиції отримали проекти в галузі електронної комерції, а у
2014 році – продуктові ІТ-компанії, що приваблюють інвесторів наявними технологіями та
продуктами (табл. 5), а саме: Consumer Web (продаж товарів та послуг через інтернет),
Інтернет речей (Internet of things, IoT – коли усі предмети об’єднуються в мережу), Big Data
(робота з великими даними) тощо.
Для українського ринку венчурних інвестицій 2014 рік був непростим. Якщо на
початку року єдиним новим ризиком була лише політична криза, то посеред року додалося
ще два: військові дії на сході України та економічний спад. У 2013 році загальний обсяг
інвестицій у вітчизняні проекти становив 80 млн. доларів США, то у 2014 році ця цифра, як
прогнозують експерти, буде вдвічі меншою (рис. 1) [10].
Незважаючи на окремі труднощі, Україна має ряд «ангельських» компаній, які
успішно працюють у технологічному секторі, це такі, як: Techinvest, Technocom, Foyill
Corporate Finance. На заході – це Sequoia Capital, BlueRun Ventures, Charies River Ventures,
Ycombinator, BVCA, EVCA, Brentwood Venture Capital, VCMP, First Round Capital та багато
інших.
На пострадянському просторі, як і у всьому світі, існують об’єднання бізнес-ангелів у
вигляді спілок та асоціацій. Це сприяє зниженню ризиків при інвестуванні, а також
залученню більшої кількості проектів, які потребують фінансування.

Рис. 1. Обсяг ринку венчурного інвестування в Україні, млн. дол. США

Першою українською некомерційною організацією, що отримала статус
неформального інвестора стала асоціація «Приватні інвестори України», яка з 2008 року є
повноправним членом «Європейської мережі бізнес-ангелів» (European Business Angel
Network, EBAN). Асоціація поєднує більш 50 приватних інвесторів та активно співпрацює з
німецькими та російськими мережами бізнес-ангелів.
Нині у венчурному бізнесі України працює 4 бізнес-інкубатори, три з яких EastLabs,
Happy та Farm, WannaBiz були запущені у 2012 році та надають командам-творцям стартапів
повний набір послуг: коучинг, бізнес-девелопмент, навчання і розвиток, юридичне,
фінансове, HR-супровід, просування стартапів, офіс зі всіма умовами для роботи. На
початку 2014 року у Львові розпочав роботу бізнес-інкубатор «Startup Depot», який стане
місцем, де ідеї технологічних проектів перетворюються у бізнес. Ці бізнес-інкубатори
генерують потік нових компаній на рівні 50 стартапів в рік. Проте після бізнес-інкубатора
більшість проектів «вмирає» через відсутність подальшого профільного інвестування.
Спільнота бізнес-ангелів в нашій країні лише починає розвиватись. Зокрема, влітку
2014 року офіційно розпочало свою роботу українське товариство бізнес-ангелів UAngel,
метою якого є створення платформи для пошуку привабливих для інвестицій проектів на
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ранніх стадіях, та яке має стати зв’язуючою ланкою української екосистеми венчурного
інвестування [9].
Серед факторів, що гальмують створення та розвиток бізнес-ангельського сектора
української економіки, варто виділити:
невизначений в межах сучасного вітчизняного законодавства статус бізнес–
ангелів;
відсутність ефективного бізнес-планування: бізнес плани добре розкривають
–
технічну сторону, проте комерційна вимагає вдосконалення;
небажання передачі частини функцій щодо управління організацією з боку
–
реципієнтів інвестицій;
недостатня інформаційна підтримка венчурної діяльності в Україні, зокрема
–
недостатній обсяг інформації про діяльність бізнес-ангелів у засобах масової інформації;
відсутність достатньої кількості спеціальних навчальних структур з венчурного
–
інвестування та нерозвиненість системи підтримки та розвитку інноваційної діяльності тощо.
Україні доцільно створити потужну мережу бізнес-ангелів для залучення інвестицій у
всі види бізнесу, що допоможе вивести країну з кризи та підняти вітчизняну економіку на
рівень розвитку з провідними країнами світу. Залучення капіталу бізнес-ангелів є
альтернативою стандартним формам інвестування. Для того, щоб бізнес-ангелів в Україні
ставало більше необхідно створювати для них сприятливий клімат, насамперед необхідно
стабілізувати економіку, удосконалити законодавство та перевести спрямування українських
інвестицій з харчової та будівельної промисловості на ІТ-послуги, інноваційні технології та
ноу-хау.
Враховуючи зарубіжний досвід, варто зазначити, що формування неформального
ринку венчурного капіталу – це не лише завдання бізнесу, але й влади. Крім консолідації
підприємницьких структур необхідним є розгортання програм державно-приватного
партнерства, реалізації державних програм щодо міжнародної співпраці у бізнесангельському секторі. Адже від його розвитку виграють не лише окремі підприємства, але й
весь інноваційний сектор держави.
Одним із завдань венчурного капіталу можна вважати комерціалізацію інноваційної
діяльності. Ми вважаємо, що це завдання сприяє стійкому розвитку новостворених
інноваційних підприємств, розвитку малого підприємництва в цілому, підвищенню їх
конкурентоспроможності, скороченню часу від ідеї до впровадження нового продукту або
технології на ринок.
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В умовах руху вітчизняної економіки до ринкових стандартів проведення пенсійної
реформи є одним з основних напрямів удосконалення загальної системи соціального захисту
населення України.
Для України сьогодні пенсійне забезпечення громадян стало надзвичайно важливою
соціально-економічною проблемою. Пенсійна система України є неефективною та дорогою –
ставки соціальних податків високі, а рівень пенсій низький. Основними причинами
необхідності модернізації старої пенсійної системи є наростаючий процес старіння
населення, який створює безпрецедентні фінансові проблеми, робить неможливим
фінансування в колишніх масштабах пенсійного забезпечення з державних бюджетів;
високий рівень тіньової економіки; ріст неофіційної імміграції та зміна соціальних
цінностей.
Несприятлива демографічна ситуація в Україні, яка характеризується високими
темпами скорочення та старіння населення, а також значний дефіцит Пенсійного фонду
України приводить до того, що уряду доводиться приймати важкі рішення про зменшення
державних пенсійних виплат, збільшення пенсійного віку та підвищення розміру платежів. З
огляду на це уряд повинен заохочувати нинішнє покоління молодих людей планувати
заздалегідь свій вихід на пенсію, враховуючи при цьому, що держава не зможе гарантувати
їм високого доходу в старості.
В основу вітчизняної пенсійної реформи покладено запропоновану Світовим банком
модель трьохрівневої пенсійної системи, яка об’єднує державну пенсію, обов’язкову
накопичувальну пенсія з фіксованим внеском та недержавне пенсійне забезпечення.
Пенсійна реформа, що почалася в січні 2004 року в Україні, передбачає заміну старої
солідарної системи пенсійного забезпечення на сучасну трирівневу пенсійну систему.
Сутність змішаної системи полягає в тому, що вона дозволить зробити пенсійну
систему країни фінансово збалансованою та стійкою. В такій системі ризики, пов'язані з
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демографічною та економічною ситуаціями, будуть розподілені між трьома її рівнями, що
дозволить захистити майбутніх пенсіонерів від зниження загального рівня доходів.
Після прийняття Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9
липня 2003 року послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення надаються
пенсійними фондами, створеними відповідно до норм цього закону, і пенсійними фондами,
які створено на початку 90-х років, і які зараз знаходяться на стадії реорганізації.
Система недержавного пенсійного забезпечення – один із найважливіших елементів
соціальної системи держави, що дозволяє успішно вирішувати багато суспільних потреб,
зокрема стимулювати ріст заощаджень населення, а також задовольнити потреби юридичних
чи фізичних осіб в забезпеченні стійких гарантій захисту їх економічних інтересів,
збереженням визначеного рівня добробуту і здоров’я. В цій ситуації саме недержавний
рівень пенсійної системи, який представлений недержавними пенсійними фондами, банками
та страховими компаніями може вирішити існуючі проблеми. Наявність такого рівня
забезпечує не тільки додатковий соціально-економічний захист громадян, але водночас
створює передумови для формування в економіці країни значного обсягу довгострокових
інвестиційних ресурсів. Специфіка НПФ як економічної категорії полягає в тому, що в
системі економічних відносин суб'єктів недержавного пенсійного фонду відбувається процес
перетворення частини заробітної плати працівника та валових витрат роботодавця на
інвестиційний ресурс.
Недержавний пенсійний фонд – (НПФ) це фінансова установа, призначена для
накопичення коштів на додаткову недержавну пенсію та здійснення пенсійних виплат
учасникам фонду. НПФ має статус неприбуткової установи, тобто не має на меті одержання
прибутку для його подальшого розподілу між засновниками фонду. Весь отриманий фондом
інвестиційний дохід розподіляють тільки між його учасниками.
Будь-який НПФ створюється з єдиною метою: накопичення пенсії для своїх
учасників, і ніякої іншої мети мати не може. Але відмінності між ними існують.
Всі НПФ поділяються на три види:
- відкриті – недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути будь-які одна
або кілька юридичних осіб (крім установ, фінансованих з державного бюджету), а
учасниками – будь-які фізичні особи незалежно від місця і характеру їхньої роботи;
- корпоративні – недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути
юридичні особи-роботодавці і до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники.
Учасниками таких фондів можуть бути винятково фізичні особи, що перебувають у трудових
відносинах з роботодавцями-засновниками і роботодавцями - платниками цього фонду;
- професійні – недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути
об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні
союзи (об'єднання професійних союзів), або фізичні особи, пов'язані за родом їхньої
професійної діяльності. Учасниками такого фонду можуть бути винятково фізичні особи,
пов'язані за родом їхньої професійної діяльності, визначеної в статуті фонду.
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості НПФ України в Державному реєстрі фінансових
установ в 2005-2014 рр.
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Система недержавного пенсійного забезпечення України в останні роки розвивається
досить динамічно і має потенціал для подальшого розвитку пенсійного забезпечення.
Складено за даними звітів Національної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України за 2005-2014 рр. [4]
Згідно звітів Нацфінпослуг з початку розвитку НПФ України в Державному реєстрі
фінансових установ кількість НПФ зазнала значних змін (рис.1). Так, з початку розвитку
НПФ в Україні, їх кількість була найбільшою в 2011 р. – 110 НПФ. З 2012 р. кількість НПФ
має тенденцію до зменшення і в 2014 р. в Державному реєстрі фінансових установ України
зареєстровано 80 НПФ.
Основні показники діяльності НПФ та темпи їх приросту наведені в табл. 1. Як видно
з таблиці, значення переважної більшості основних показників НПФ демонстрували
позитивну динаміку, але одночасно у зв'язку з розірванням частини пенсійних контрактів
учасниками НПФ в 2012 році відбулося істотне зменшення їх кількості та кількості
укладених пенсійних контрактів на 1,7% і на 18,1% відповідно. Але вже в 2013 р. кількість
учасників за укладеними пенсійними контрактами зросла проти рівня 2012 р. на 43,7%,
кількість контрактів при цьому не змінилась.
Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів України
в 2010-2014 рр.[4]
Недержавні пенсійні фонди

2010

2011

2012

2013

1 півріччя
2014

Загальна кількість укладених пенсійних контрактів
(тис. шт.)
Кількість учасників за укладеними пенсійними
контрактами (тис. осіб)

69,7

75,0

61,4

61,4

56,5

569,2

594,6

584,8

840,6

837,7

Загальні активи НПФ (млн. грн.)

1144,3

1386,9

1660,1

2089,8

2381,3

Пенсійні внески (млн. грн.)

925,4

1102,0

1313,7

1587,5

1722,8

Пенсійні виплати (млн. грн.)

158,2

208,9

251,9

300,2

339,7

Кількість осіб, що отримали/ отримують пенсійні
виплати (тис. осіб)
Сума інвестиційного доходу (млн. грн.)

47,8

63,1

66,2

69,0

71,0

433,0

559,9

620,3

953,3

1167,6

Сума витрат, що відшкодовуються за рахунок
пенсійних активів (млн. грн.)

64,6

86,6

106,6

135,3

154,2

У 1 півріччі 2014 р. загальна кількість учасників НПФ становила 837,7 тис. осіб, але
ця кількість зменшилась проти початку року на 0,3%, що повязано із зменшенням кількості
жінок майже на 1% (3,4 тис.осіб) від загальної кількості жінок-учасників НПФ. При цьому
кількість чоловіків збільшилась на 0,4 тис.осіб чи 0,1% загальної кількості чоловіківучасників НПФ.
Разом із зростанням учасників НПФ зростають і обсяги сплачених пенсійних внесків.
Так, станом на кінець 2013 року всіма вкладниками недержавних пенсійних фондів було
сплачено 1587,5 млн. грн. пенсійних внесків, за 1 півріччя 2014 р. -1722,8 млн.грн.,
збільшившись протягом 2014 року на 8,5%.
Аналізуючи динаміку сплачених пенсійних
внесків,
слід
зазначити,
що
надходження пенсійних внесків протягом 2005 р. до 2014 р. зросла в 47,7 рази. У
загальный сумі пенсійних внесків у 1 півріччі 2014 р. основну частину (93,4%) становять
пенсійны внески від юридичних осіб, на які припадає 1608,3 млн.грн. Середній розмір
пенсійного внеску в 2014 р. на одного вкладника складає:
- юридичну особу – 680,9 тис.грн.
- фізичну особу – 2,4 тис.грн.
Пенсійні виплати НПФ за період з 2005 р. зросли майже в 200 разів – з 1,7 млн.грн. до
339,7 млн.грн. Тільки за 1 півріччя 2014 р. проти 2013 р. зростання виплат склало 13,5%
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За даними табл. 1 показники пенсійних виплат учасникам за період, що
проаналізовано зросли в 2014 р. проти 2010 р. на 114,7%, що можна пояснити тим, що все
більше коло учасників НПФ досягли пенсійного віку і отримали право на ці виплати.
Кількість осіб, які отримали пенсійні виплати зросла на 48,5%, а середня пенсійна виплата на
одного учасника НПФ зросла за період 2010-2014 рр. на 44,8 %.
Результатом перетворень в пенсійній системі країни має стати отримання її
учасниками загального розміру пенсійних виплат на рівні 60-70% середньої заробітної плати,
що відповідатиме світовим стандартам соціального забезпечення. Близько половини цих
виплат складатимуть кошти, що накопичуватимуться не тільки в Пенсійному фонді України,
а й у недержавних пенсійних фондах. З огляду на перспективи пенсійного реформування,
роль НПФ в Україні з кожним роком зростатиме.
Загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фондами, станом на 30.07.14
становить 2 381,3 млн. грн. Всього за 2014 рік активи НПФ зросли на 13,9% (на 291,5
млн. грн.). Можна зробити висновок, що розмір загальних активів НПФ у цілому
збільшився протягом 2010 – 2014 р.р, за аналізуємий період активи НПФ зросли в 2,1 рази.
Інвестиційний доход НПФ України зростає значними темпами. Так, цей доход зріс в 1
півріччі 2014 р. проти 2010 р. в 2,7 рази. Такими ж значними темпами зростає й прибуток від
інвестування активів НПФ, який тільки за півріччя 2014 р. збільшився проти початку року на
23,8%. Зменшення в період фінансово-економічної кризи обсягів виробництва основних
видів промислової продукції та послуг значно погіршили умови інвестиційної діяльності,
у тому числі недержавних пенсійних фондів, що негативно вплинуло на рівень
дохідності пенсійних активів.
На сьогодні актуальною проблемою для недержавних пенсійних фондів є
забезпечення дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції.
За результатами 2014 року, переважними напрямами інвестування пенсійних
активів є депозити в банках (38,2% інвестованих активів), акції українських емітентів
(12,4%), облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (30,1%), цінні
папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (12,1%) [4].
Поки що суттєвим фактором, що стримує зростання інвестиційного доходу НПФ,
є незначний обсяг залучених пенсійних внесків для забезпечення можливості здійснення
диверсифікації пенсійних активів у дохідні фінансові інструменти. Середня дохідність
активів недержавних пенсійних фондів від інвестування у звітному періоді була на рівні
17,2% річних при інфляції на рівні 9,1% річних. [6].
При визначенні інвестиційних цілей недержавного пенсійного фонду надзвичайно
актуальним є дотримання двох умов. Перша – майбутніх надходжень і приросту пенсійних
активів має бути достатньо для забезпечення поточних фінансових зобов’язань фонду перед
своїми учасниками. Тобто на будь-який момент керуючий активами повинен прогнозувати
фінансові потоки таким чином, щоб у учасника фонду не було проблеми з отриманням
пенсійної виплати.
Можна сказати як про загальне зростання інвестицій НПФ так і зростання їх частки в
ВВП та капітальних інвестиціях. Так, частка інвестицій НПФ складала за 2010 та 2011 рік –
0,1% від номінального ВВП, в 2012 цей показник зріс та складав уже 0,12% від номінального
ВВП, в 2013 р. – 0,14% . Частка інвестицій НПФ в усіх капітальних інвестиціях в 2010 році
складала 0,59%, а в 2011 скоротилася до 0,52% капітальних інвестицій України. У 2012 році
цей показник зріс, але не перевищив результату 2010 року та становив 0,56% від капітальних
інвестицій України. В 2013 р. ця частка зросла до 0,78% капітальних інвестицій України, але
за рахунок зменшення ВВП країни на 8,85% [6].
Таким чином, ми бачимо, що інвестиції недержавних пенсійних фондів займають
незначну частку як в ВВП, так і в загальних капітальних інвестиціях України, що
характеризує початковий етап розвитку недержавного пенсійного забезпечення і можливості
розвитку в майбутньому. Якщо порівняти частку інвестицій НПФ України та інвестиції НПФ
з країн в яких розвинута недержавна пенсійна система, то однозначно можна сказати, що
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частка інвестицій українських НПФ до ВВП України є мізерною.
Отже становлення системи недержавного пенсійногозабезпечення в Україні
відбувається під впливом багатьох факторів, які стримують її розвиток. Основними, на нашу
думку, є: низька інформованість громадян щодо пенсійної реформи; низька довіра громадян
до фінансових інститутів; низький розвиток фондового ринку; відсутність фінансової
підтримки з боку держави; низька зацікавленість більшості підприємців створювати
корпоративні пенсійні фонди через великі відрахування до НПФ; низькі доходи громадян.
Незважаючи на це, система недержавного пенсійного страхування має великі
перспективи. За оцінками експертів, населення України володіє значним інвестиційним
потенціалом. Тобто йдеться про створення конкурентоспроможного фінансового сектора,
який у змозі мобілізувати та надавати економіці України через систему НПФ значні
інвестиційні ресурси. За умови 30% охоплення працездатного населення України
пропонованою системою відрахувань щорічне збільшення пенсійних активів (без врахування
інвестиційного доходу) складе 4 млрд.грн.
Для розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні важливо в короткий час вести
в дію другий рівень пенсійної системи. Створення другого рівня пенсійної системи
означатиме запровадження в нашій країні системи загальнообов’язкового накопичувального
пенсійного страхування. Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов’язкових
внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних відрахувань залишиться
незмінним) накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному фонді і обліковуватиметься
на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та на користь яких)
сплачуватимуть такі внески.
На нашу думку, для створення ефективної та надійної системи недержавного
пенсійного забезпечення необхідно провести ряд заходів на державному рівні:
- розширити напрями інвестування пенсійних активів;
- уніфікувати порядок оцінки пенсійних активів та визначення розміру пенсійних
накопичень;
- запровадити міжнародні стандарти інвестиційної діяльності та звітності для
суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення;
- реалізувати додаткові заходи у сфері захисту коштів учасників системи
накопичувального пенсійного забезпечення від знецінення та інших ризиків.
Необхідно також поширювати серед населення, роботодавців, профспілок, об'єднань
громадян та юридичних осіб за допомогою ЗМІ інформацію про переваги недержавних
пенсійних фондів та їх участі в системі добровільного пенсійного страхування.
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ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ
В статті аналізуються питання вдосконалення механізмів надання державних гарантій.
Розглядаються підходи щодо вдосконалення процедур управління ризиками на етапі аналізу інвестиційноінноваційних проектів при наданні державних гарантій. Запропоновано напрямки удосконалення процедури
надання державних гарантій інноваційним підприємствам.
Ключові слова. Державні гарантії, гарантії інвестиційно-інноваційної діяльності, управління
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The article is analyzes the issue of improving the mechanisms of government guarantees. Approaches for
improving risk management procedures at the analysis stage of investment and innovation in the provision of
government guarantees. Directions improving procedures for granting government guarantees innovative enterprises.
Keywords. Government guarantees, risk management, warranties investment and innovation activities.

Постановка проблеми. Механізм надання держаних гарантій має значні недоліки.
Підтвердженням цього є накопичення великих обсягів простроченої та безнадійної
заборгованості за кредитами, наданими під державні гарантії. Не рідко таку заборгованість
списують через ліквідацію підприємства-боржника, натомість держава несе додаткові
втрати, як гарант. Найбільше проблем виникає на етапі оцінки ризиків потенційного
позичальника, саме цей етап є основним з позиції обґрунтування можливості або ж
неможливості, у майбутньому повернути запозичені кошти, отримані під державні гарантії.
Недосконалість та занизька ефективність діючого на сьогодні механізму надання державних
гарантій визначили актуальність та необхідність дослідження даної проблематики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективності надання держаних
гарантій розглядали ряд вітчизняних науковців, зокрема: Васильєва Т.А., Єршова С.І.,
Захарченко В.І., Кудряшов В.П., Кузнєцова А.Я., Кузьмін О.Є. та інші. Сам механізм надання
державних гарантій регламентується численними нормативно-правовими актами. Поряд з
тим, аналізуючи в цілому негативний стан погашення кредитів, виданих під державні
гарантії, можна констатувати, що, як в оцінці ризиків щодо потенційних підприємствпозичальник, так і в самому механізмі надання держаних гарантій, є досить багато недоліків
та прогалин.
Постановка завдання. Комплексно дослідити сучасний стан оцінки ризиків
потенційних підприємств-одержувачів кредитних коштів, наданих під державні гарантії та
запропонувати підходи щодо покращення цього процесу.
Виклад основного матеріалу. Значну роль у оцінці запропонованого для надання
державної гарантії інвестиційного проекту має займати процедура оцінки його
ризикованості. Оцінка ризиків проектів, що отримують державні гарантії, проводиться як на
етапі перевірки інвестиційно-інноваційного проекту, так і після прийняття рішення щодо її
надання. У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року
№ 131 «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням
державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами та
позичальниками», управління ризиками здійснюється на основі:
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1. Проведення аналізу доцільності реалізації проекту, рівня його самоокупності та
фінансового стану позичальника;
2. Визначення частки боргових зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності, на
реалізацію інвестиційно-інноваційного проекту якого було надано державні гарантії, а
також, вид і розмір забезпечення, у випадку не виконання взятих на себе позичальником
зобов’язань;
3. Здійснення моніторингу етапів реалізації інвестиційно-інноваційного проекту,
фінансового стану підприємства, що його реалізує та стану розрахунків за наданими
державними гарантіями [1].
Управління ризиками при наданні державної гарантії інвестиційно-інноваційним
підприємствам повинно здійснюватись за наступними принципами:
- безперервності, тобто ідентифікація та оцінка ризиків має відбуватись безперервно;
- економності та максимальної ефективності;
- управління ризиками за наданими державними гарантіями повинне корегуватись із
завданнями управління гарантованим державним боргом;
- недопущення виникнення конфлікту інтересів, що може завдати збитків державі;
- виявлення та зменшення ризиків має здійснюватись усіма учасниками механізму
надання державних гарантій;
- проведення постійного моніторингу щодо визначення рівня ризиків;
- різнобічного аналізу явищ, що пов’язані з управлінням ризиками;
- управління ризиками повинне здійснюватись шляхом проведення порівняльноісторичного аналізу;
- прийнятності ризику;
- системності управління [1].
Можна виділити три основних стадії контролю управління ризиками: попередній,
поточний та заключний контроль.
Основою управління ризиками при наданні державних гарантій є попередній
контроль. Саме для цього проводиться глибинне дослідження стану інвестиційноінноваційного підприємства та самого проекту, під реалізацію якого держава надає гарантії.
З метою мінімізації ризиків, у кожному окремому випадку, визначається частка боргових
зобов’язань, які будуть погашені державною гарантією. Також визначається її вид, розмір,
умови забезпечення виконання, розмір плати та умови здійснення такої плати.
У випадку, коли за всіма проаналізованими факторами виявляється, що надання
державної гарантії супроводжується неприйнятним рівнем ризику, інвестиційно-інноваційне
підприємство отримує відмову.
Окремої деталізації потребують розміри визначення плати за користування
державною гарантією. Державні гарантії інвестиційно-інноваційним підприємствам можуть
надаватись у різних розмірах при різних рівнях ризиків і, в тому числі, залежать від
характеристики забезпечення, за позикою, що надається підприємством. А тому, плата за
державну гарантію є індивідуальною для кожного окремого випадку і встановлюється для
різних підприємств по-різному. Таке, певним чином, довільне встановлення плати за
використання державної гарантії є полем для певних зловживань, тому, на нашу думку,
обов’язковим є розробка та затвердження загальної методики розрахунку плати за надання
державної гарантії, яка, в тому числі, враховувала б всі характеристики поданого на
експертизу інвестиційно-інноваційного проекту.
Ще одним питанням, що призводить до певних зловживань, є рівень відшкодування за
одержаним підприємством-позичальником кредитом. Так у всіх розвинутих країнах існує
чітко визначений розмір гарантування, який є обмеженим. Максимальний рівень
відшкодування в абсолютній більшості країн встановлений на рівні, не більше 90%. Дане
обмеження є принциповим, адже тільки так можливо забезпечити відповідальність усіх
сторін гарантійної угоди. У вітчизняному законодавстві подібні обмеження не передбачені, а
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тому, досить часто відповідальність за виконання гарантійної угоди повністю переходить до
держави [2].
На нашу думку, в ситуації наявного постійного бюджетного дефіциту, рівень
забезпечення державних гарантій необхідно встановити на максимальній межі 80%.
Перекладання значної частини ризиків на фінансового посередника-кредитора дасть
можливість підвищити якість аналізу інвестиційних проектів, адже, на етапі оцінки проекту,
у поверненні кредиту буде зацікавлена не лише держава, а й кредитор. Тобто кредитор буде
приймати більш активну роль в аналізі запропонованого позичальником проекту. Також, у
його інтересах буде проводити ефективний моніторинг поточного стану реалізації проекту та
більш активно діяти при стягнені заборгованості з позичальника. Таким чином, обмеження
дадуть можливість задіяти ефективний ринковий механізм, який існує в усіх розвинутих
країнах.
Слід відмітити, що існує певна неврегульованість питань відбору конкурсних
проектів. Зокрема, відбір зобов’язань, з одного боку здійснюється під контролем Верховної
Ради України (через прийняття Закону про Державний бюджет на відповідний рік), а з
іншого – Кабінетом Міністрів України (через прийняття відповідних постанов). Така
недосконалість процедури обрання зобов’язання повинна бути ліквідована. Для цього, на
нашу думку, у Законі про Державний бюджету на відповідний рік, необхідно затверджувати
лише граничний обсяг надання державних гарантій, що передбачається надати у наступному
році, з метою забезпечення конкретних зобов’язань інвестиційно-інноваційного
підприємства [3, c. 95].
Поточний контроль за наданими державними гарантіями здійснюється
уповноваженими органами влади, в залежності від рівня бюджету, яким було видано
гарантію (на рівні державного або місцевих бюджетів). Протягом всього періоду дії
державної гарантії здійснюється поточний контроль за етапами реалізації інвестиційноінноваційного проекту, використанням за цільовим призначенням кредитних коштів, а також
зміною фінансового стану та кредитного рейтингу підприємства-позичальника. У випадку,
якщо за одним з наведених напрямків відбувається погіршення, уповноважений орган,
повідомляє про це Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів України. У повідомлені
зазначаються причини, які можуть призвести до зриву виконання проекту і стати причиною
подальшого звернення фінансового посередника до держави задля реалізації наданої
гарантії. Також уповноважений орган готує пропозиції щодо можливих варіантів усунення
або покращення ситуації, що склалась.
Основний перелік утримувачів державної гарантії має бути обов’язково передбачений
Програмою надання державних гарантій, яка розробляється Кабінетом Міністрів
безпосередньо при підготовці проекту Державного бюджету на наступний рік.
Якщо, незважаючи на всі заходи, гарантійний випадок все ж таки відбувся,
враховуються такі види зобов’язань підприємця-позичальника: погашення основної суми
заборгованості; виплата пені за невчасне повернення суми боргу; виплата комісійної
винагороди за користування гарантією; сплата відсотків за одержані позики від Міністерства
фінансів або за користування кредитами міжнародних організацій.
У випадку, коли господарюючий суб’єкт не в змозі розрахуватись за кредитом,
держава виконує перед кредитором взяте на себе зобов’язання шляхом перерахунку з
Державного бюджету України (місцевого бюджету) коштів на користь кредитора. Також
передбачені можливості реструктуризації заборгованості, що виникла після неможливості
сплати господарюючим суб’єктом необхідних для покриття боргу коштів. З моменту
виконання гарантійного зобов’язання, у суб’єкта інвестиційно-інноваційної діяльності,
виникає прострочена заборгованість перед державою, крім того, до держави переходять
права кредитора, і вона може вимагати погашення заборгованості у повній сумі, відповідно
до умов раніше укладеного договору. Прострочена заборгованість, права на стягнення якої
перейшли до держави (включно з загальним розміром кредиту, відсотками за ним та пенею),
стягуються з суб’єкта господарювання податковими органами у відповідності до
99

Податкового кодексу України [4]. Погашення заборгованості, що виникла, може бути
здійснено шляхом реалізації заставного майна суб’єкта інвестиційно-інноваційної діяльності.
Державні органи влади, що здійснюють бюджетну політику, мають право на відкритих
аукціонах через 3 роки здійснювати продаж права вимоги погашення заборгованості за
кредитами, виданими під державні гарантії. Щодо гарантій, наданих місцевими органами
влади, то вони можуть самостійно встановлювати порядок продажу прав вимоги за
простроченими кредитами, строк давності яких перевищує 3 роки.
Заборонене списання або реструктуризація заборгованості суб’єктів інвестиційноінноваційної діяльності перед державою за раніше залученими кредитами або за позиками,
отриманими під державні чи місцеві гарантії, за кредитами з бюджету, крім розстрочки у
випадку проведення процедури санації чи банкрутства. Санація підприємства-боржника
проводиться за участю інвестора, який зобов’язується взяти на себе солідарну
відповідальність по виплаті боргу не більш ніж через 3 роки. У випадку банкрутства суб’єкта
господарювання, його заборгованість може бути погашена не в повному обсязі, зокрема
через недостатність активів або у випадку, коли судове рішення щодо стягнення певної суми
заборгованості прийнято не на користь держави. За таких умов порядок списання
заборгованості встановлюється Кабінетом Міністрів.
Взагалі, державними органами влади передбачено три основні способи повернення
коштів, у випадку настання гарантійного випадку (більше детально на Рис. 1.):
1. Реструктуризація заборгованості позичальника;
2. Примусове відшкодування державою витрат на неповернену позику та відсотки на
обслуговування державної гарантії;
3. Оформлення заборгованості у вигляді векселя, з подальшим його продажем через
фондовий ринок [5, c. 367].
Відшкодування витрат при реалізації гарантійного випадку здійснюється будь-яким
передбаченим законодавством шляхом, через: поручительство, заставу тощо. Кожен із
зазначених у законодавстві способів може реалізовуватись в сукупності чи окремо.
Методи повернення коштів, у разі настання гарантійного випадку
Реструктуризація
заборгованості підприємства боржника
Зміна строків
погашення
позики

Зниження
відсотків за
позикою

Відшкодування витрат у
примусовому порядку

Продаж майна
боржника

Банкрутство
підприємцяпозичальника

Переоформлення
заборгованості за допомогою
використання векселя

Емісія
векселів

Продаж
векселів

Рис. 1. Методи повернення коштів по державним гарантіям, у випадку настання
гарантійного випадку

Державним та місцевими бюджетами на кожен рік встановлюється граничні розміри,
в межах яких вони можуть надавати гарантій. У відповідності до положень Бюджетного
кодексу, загальний розмір державного боргу, а також державного гарантованого боргу за рік,
не може бути більшим ніж 60% обсягу номінального ВВП за цей же період. Щодо місцевого
боргу та місцевого гарантованого боргу, то на кінець року, його розмір не повинен
перевищувати 200% середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень
бюджету розвитку відповідного регіону [6].
Значною проблемою до 1999 року, було те, що державні гарантії видавались без
зустрічних безумовних гарантій з боку фінансового посередника (банка). Дана проблема
була ліквідована і згідно з новими правилами надання державних гарантій, вони почали
видаватись лише при наявності зустрічних безумовних гарантій. Така поправка була
надзвичайно важлива, адже великі обсяги заборгованості, в тому числі, перед зарубіжним
інвесторами, негативно позначились на зростанні дефіциту державного бюджету. А до 2000
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року заборгованість бюджету по сплаті гарантій перед зарубіжними інвесторами сягала 1
млрд. дол. Крім того, змінився і порядок надання державних гарантій. Після 1999 року,
договори застави підприємство-позичальник оформлює не з урядом, а з фінансовим
посередником (банком). При такому порядку оформленні договору, фінансовий посередник
(банк) несе безпосередню відповідальність за кредитами, що видаються під державні
гарантії.
Висновки. Підводячи підсумки, слід відмітити, що основною метою перебудови
існуючого механізму надання державних гарантій має бути негайна зміна процедури їх
надання. Для цього, насамперед необхідно, з одного боку – оптимізувати громіздку і занадто
бюрократично обтяжену процедуру отримання державних гарантій, а з іншого – значно
підвищити якість аналізу проекту та чітко встановити осіб, які у випадку майбутнього
порушення умов договорів і банкрутства підприємства-позичальника, будуть нести пряму
відповідальність.
Обов’язковим має стати закріплене на законодавчому рівні обмеження щодо
максимального рівня надання державної гарантії. На нашу думку, таке обмеження має
становити 80%. Саме цей рівень дозволить диверсифікувати ризики від надання позики і
покласти відповідальність за контролем над підприємством-позичальником не тільки на
державу, але й фінансового посередника-кредитора.
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ОЦІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЦІНИ НАФТИ МАРКИ BRENT НА ТОРГАХ НЬЮЙОРКСЬКОЇ БІРЖИ
Розглянуто оцінки волатильності ціни нафти марки Brent на торгах Нью-Йоркської біржі.
Ключові слова: ціна нафти, коливання, статистичні характеристики, торги
We consider estimation of the volatility of oil prices of Brent at auction in New York Bourget.
Keywords: oil prices, fluctuations, statistical characteristics auction
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В умовах сучасної фінансово-економічної кризи, а також існування ризиків
погіршення економічної ситуації у світі, в Україні триває процес ринкових перетворень.
Оскільки керівництвом країни обрано європейський вектор розвитку, то це дозволить їй у
перспективі вийти на світову арену гідним партнером. Проте, кризові явища, які негативно
відбились на розвиткові більшості країн світу, засвідчили, що незалежно від рівня розвитку
країни, для кожної з них оцінка сильних і вразливих місць фінансових корпоративних систем
є важливою частиною підготовки і проведення реформ, спрямованих на їх зміцнення.
Оскільки ціна нафти на світовому ринку є основою для планування бюджету країн, то
оцінювання характеристик коливань ціни на нафту в реальному часі з метою її
прогнозування є особливо актуальною науково-прикладною проблемою. Проблема
коливання ціни на нафту дедалі частіше привертає увагу вітчизняних і закордонних
науковців.
Проте, у вітчизняній науковій літературі майже не обговорюються методичні підходи
до аналізу статистичних характеристик коливань ціни нафти, а також можливості
використання цих характеристик в інтелектуальних технологіях прогнозування її ціни.
Визначення оцінок статистичних характеристик випадкового процесу зміни ціни нафти є
актуальною науково-прикладною проблемою, оскільки цей процес є нелінійним
стохастично-хаотичним процесом, що розвивається в часі, здійснюється за умов апріорної та
поточної невизначеності і перебуває під впливом зовнішнього ринкового середовища зі
своїми кон’юнктурними збуреннями.
Тому, метою дослідження є - визначення оцінок статистичних характеристик процесу
зміни ціни нафти марки Brent на торгах Нью-Йоркської біржі 3÷14 жовтня 2014 року.
Відомо [1], що фінансова система є сукупністю окремих, але взаємопов’язаних між
собою сфер фінансових відносин, котрі мають особливості в мобілізації та використанні
фінансових ресурсів, відповідний апарат управління та правове забезпечення. Структура
фінансової системи України є динамічною та містить державні фінанси, фінанси суб’єктів
господарювання, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, фінанси страхування. Щодо
фінансової системи з позиції ієрархії внутрішньо-зовнішніх відносин, то вона може бути
представлена у відповідності з рівнями економіки (рис. 1): світової економіки,
макроекономіки та мікроекономіки.

Рис. 1. Вкладність складових фінансової системи
Джерело: побудовано автором за даними [2]

Важливу роль у світовій економіці грає такий основний постачальник енергетичних
ресурсів як OPEC (the Organization of the Petroleum Exporting Countries) – організація країнекспортерів нафти [3].
В ОРЕС входять дванадцять країн: Венесуела, Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт,
Об’єднані Арабські Емірати, Лівія, Нігерія, Катар, Алжир, Ангола, Еквадор. На країни-члени
ОРЕС приходиться більше ніж 80,1 % світових розвіданих запасів нафти, зокрема на
Близькому Сході зосереджено 66,58 % загальних запасів ОРЕС (млрд.). На сьогодні доведені
запаси нафти ОРЕС дорівнюють 1206,170 млрд. барель [3, стор. 22]. Слід відзначити, що
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метою ОРЕС є координація й уніфікація нафтової політики між державами-членами ОРЕС
для забезпечення: стабільного доходу в країнах, що видобувають нафту; ефективних і
регулярних поставок нафти країнам-споживачам; справедливого прибутку, інвесторам
нафтової промисловості [4, стор. 576]. Члени ОРЕС відіграють головну роль у питаннях
видобутку і перерозподілу нафти, які є визначаючими факторами в формуванні, світових цін
на продукти і товари повсякденного використання, світових котировок курсу валют, а також
темпів зростання або падіння економіки окремих регіонів.
Відомості про експорт нафти країнами ОРЕС наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Відомості про експорт нафти країнами ОРЕС (млрд. дол.)
Країна
Алжир
Ангола
Еквадор
Іран
Ірак
Кувейт
Лівія
Нігерія
Катар
Саудівська Аравія
Об’єднані Арабські Емірати
Венесуела
ОРЕС
Джерело: Бюлетень ОРЕС [3]

2009
30,584
39,833
6,965
55,746
39,307
48,914
35,600
42,205
28,748
161,613
67,876
54,201
611,591

2010
38,211
49,351
9,673
72,228
51,589
61,754
47,245
66,923
43,369
214,897
74,638
62,317
792,195

2011
51,409
65,591
12,913
114,751
79,043
96,724
18,615
87,130
62,680
319,123
111,607
88,131
1,107,716

2012
48,271
69,716
13,750
101,468
94,103
112,934
60,188
94,642
65,065
336,124
118,080
93,569
1,207,909

2013
44,458
67,829
14,103
61,923
89,402
108,482
40,163
89,314
62,519
321,723
126,307
85,861
1,112,085

Враховуючи, що країни ОРЕС видобувають нафти ≈ 43,4 % у світі і майже 60% нафти
надходить у міжнародну торгівлю, будь-які рішення країн ОРЕС стосовно збільшення або
скорочення видобутку нафти, можуть знизити або підвищити ціну на сиру нафту. Ціна нафти
на ринках складається із вартості сирої нафти, підготовленої нафти і податків, але у різних
країнах вони різні.
Отже, коливання цін на нафту пов’язані не тільки з цінами на сиру нафту, але й в
рівнем оподаткування, яке в кожній країни різне. Наприклад, в ціні 1 літра нафти частка
податків складає: в Німеччині і Італії – 66,3 %, Франції – 63,7 %, Японії – 49,6 %, Канаді –
33,3 %, США – 16 % [4, 5]. Відзначимо, що економіки країн ОРЕС є сильно залежними від
загальносвітових економічних тенденцій. Найбільш складний для країн ОРЕС був 2009 рік,
коли основні імпортери нафти знизили її споживання: Німеччина – на 7 %, Італія – на 8 %,
Японія – на 12 %, Франція – на 14 %, а весь світ у середньому – на 4 %. Це викликало
падіння ВВП країн-членів ОРЕС на 40 %. На початку 2011 року економіка цих країн
оновилась до рівня 2008 року [4, с. 583].
У 2011 році на нафтові ринки вплинули військові дії на Півночі Африки та Близькому
Сході, а також землетрус, цунамі і ядерна катастрофа в Японії та інші. Проте, нафтовий
ринок швидко пристосувався до цих ситуацій і в 2012 році ціна нафти збільшилася до 110,67
доларів за барель [6]. Отже економіка провідних країн ОРЕС протягом 2012 року
демонструвала зростання.
На період до 2035 року експерти ОРЕС прогнозують зростання комерційного попиту
на первинну енергію на 51 %. При цьому, якщо споживання мінерального палива на разі
складає 87 % від основного енергопостачання, то до 2035 року воно складе приблизно 82 %.
Для більшості економік нафта залишиться основним джерелом енергії, а використання
природного газу буде зростати більш високими темпами, ніж вугілля або нафти. В
процентному співвідношенні зростання цих обсягів складе від 23 % до 25 % [7], що приведе
до подальшого підсилення ролі країн ОРЕС у світовій економіці.
У жовтні 2014 року Саудівська Аравія знизила вартість своєї нафти до рівня 2008 року
і готова утримувати ціну на рівні 80-90 доларів за барель ще два роки – або ослабити
конкурентів. Кувейт також готовий продавати нафту по 76-77 доларів. Збивають ціни і
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повернення на ринок Лівії та збільшення видобутку сланцевих вуглеводнів у США. У
результаті на торгах Лондонської біржі ціна нафти марки Brent оновила мінімум з 2010 року
– 88,08 доларів за барель, а у Нью-Йорку знизилась до 84,99 долара за барель, хоча ще в
середині червня 2014 року ціна трималася вище 110 доларів за барель. Графік зміни ціни на
нафту марки Brent за 03 жовтня по 14 жовтня 2014 року наведено в [9].
Перед визначенням статистичних характеристик процесу зміни ціни нафти
марки Brent була проведена кластеризація досліджуваних даних. Центром кластеру є вектор
поточного стану процесу – ціна нафти Х. Два елементи цього кластеру Х1 та Х2 використані
для одержання автокореляційних функцій і законів розподілу.
Вектори спостереження:
(07.10.2014 – 09.10.2014)
Х1=[92.7 92.6 92.8 92.5 92.0 92.5 92.0 91.9 91.8 92.2 92.0 92.0 91.8 91.7 91.3 91.0
91.4 91.5 91.4 91.0 91.5 91.6 91.7 91.8 91.8 91.6 91.7 91.8 91.0 91.2];
(10.10.2014 – 13.10.2014)
Х2=[89 89.1 89.2 89 89.2 89.1 89.2 89.1 89.2 89.0 89.1 89.2 89.1 89.2 89.3 89.0 89.0 89.2 8
9.1 89.2 89.1 89.0 89.1 89.2 89.3 89.1 89.4 89.2 89.1 89.15 89.2 89.3 88.3 88.9 88.0 89.0 89.0 88.2
88.5 87.9 87.8].
Вибрані дані максимально можливо наближені до стаціонарного процесу. Інтервал
квантування вибрано [8, с.25], виходячи із властивостей випадкового процесу Х(t):
(1)
Δt ≤ 0,5Tвч ,
де Tвч – період найвищої гармонічної складової випадкового сигналу Х(t), що
визначається на основі графіка.
Для знаходження статистичних характеристик для двох векторів спостережень Х1 та Х2
скористалися програмним пакетом MatLab та відповідними операторами. Отримані
статистичні характеристики досліджуваних векторів спостереження наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Статистичні характеристики досліджуваних даних векторів спостереження Х1 та Х2
№

Досліджуваний параметр

1

Розмах вибірки

2

Середнє арифметичне

3

Дисперсія:

5

Середньоквадратичне
відхилення
Медіана

6

Мода

7

Ексцес

8

Асиметрія
Кількість інтервалів за
формулою Стерджеса

4

9
10

Формула

R  x max x min

xmean 

1
X
n j 1 j

1 n
 ( X  xmean) 2
n s 1 j
stdev ( X )

Значення
другий
перший елемент
елемент кластеру Х2
кластеру Х1
1,8
1,6
91,793

88,982

0,23

0,147

0,48

0,383

91,8

89,1

91,8

89,2

median ( X )
mod e( X )
kurt ( X )
skew( X )

0,266

3,151

0,345

-2,01

k  1  3.322 log( n )

5,858

6,322

0,3

0,3

Ширина інтервалу

h

R
k

Джерело: авторська розробка
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а) автоклреляційна функція Rx1x1(τ)

б) автоклреляційна функція Rx2x2(τ)
Рис. 2. Графіки нормованих автокореляційних функцій Rx1x1(τ) і Rx2x2(τ) для ціни нафти
на двох різних інтервалах спостережень
Джерело: авторська розробка

Автокореляційні функції було визначено [8, с.41] за формулою:
N 1 

R xx ( ) 

  X (t )  xmean  X (t   )  xmean 

t 0

N 1

,

(2)

де τ – кореляційний зсув (лаг).
Вони дають змогу оцінити характер протікання випадкового процессу Х(t) в часі.
Графіки автокореляційних функцій Rx1x1(τ) і Rx2x2(τ), що наведені на рис.3 підтверджують, що
досліджуваний процес зміни ціни нафти в часі є стаціонарним і має властивість
ергодичності, оскільки функції Rx1x1(τ) і Rx2x2(τ) прямують до 0.
Для одержання рівнянь автокореляційних функцій скористалися програмою Curve
Expert. Під час апроксимації отримали декілька кривих і обрали з них найкращі. Найкращий
результат отримали при апроксимації кривих експонентою.
Отже, встановлено що і перша, і друга крива добре описуються рівнянням Exponential
Models/ Exponential:
(3)
R xx ( )  a  exp( b ) .
0,025.
0,117.

Для Rx1x1(τ): а = 0,986, b = - 0,294; коефіцієнт кореляції 0,997, стандартна похибка
Для Rx2x2(τ): а = 0,894, b = - 0,327; коефіцієнт кореляції 0,928, стандартна похибка
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Оскільки досліджуваний процес зміни ціни нафти є ергодичним.то це дає змогу
обгрунтовано використовувати для його аналізу методи статистичного аналізу
експериментальних даних і визначити закон розподілу.
Для того, щоб визначити закони розподілу на інтервалі Х1, за допомогою програми
MatLab опрацювали кожну вибірку даних і побудували гістограми, а також теоретичні
закони розподілу (рис. 3).

Рис. 3. Емпіричні і теоретичні закони розподілу для ціни нафти на інтервалі Х1
Джерело: авторська розробка

За допомогою критерію узгодженості Колмогорова встановлено, що найкраще
підходить логнормальний розподіл, для якого критичний рівень значимости = 0.62228.
Аналогічні операції здійснено для вибірки даних Х2 (рис. 4).

Рис. 4. Емпіричні і теоретичні закони розподілу для ціни нафти на інтервалі Х2
Джерело: авторська розробка

За допомогою критерію узгодженості Колмогорова встановлено, що найкраще
підходить розподіл Вейбула.
Отже, встановлено, що закони розподілу коливань ціни нафти двох вибірок Х1 і Х2
різні: по першому інтервалі часу – логнормальний, а по другому – Вейбула. Фактично це
означає неможливість побудувати єдину математичну модель для прогнозування ціни нафти
на короткострокову перспективу, користуючись екстраполяційними формулами. Проте, це
дає змогу обгрунтовано вибирати функцію належності під час створення системи
прогнозування ціни нафти на засадах інтелектуальних методів, зокрема теорії Fuzzy Logic,
штучних нейронних мереж, генетичних алгоритмів.
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
The necessity of development and application of mechanism of providing of financial firmness of insurance
companies is considered from life-insurance.
Keywords: life-insurance, financial firmness, mechanism
Розглянуто необхідність розроблення та застосування механізму забезпечення фінансової стійкості
страхових компаній зі страхування життя.
Ключові слова: страхування життя, фінансова стійкість, механізм

Страхування є життя є одним з найважливіших елементів соціальної політики кожної
держави, що дозволяє успішно вирішувати суспільні проблеми та задовольняти потреби
громадян у забезпеченні гарантій захисту їх економічних інтересів, пов’язаних зі
збереженням визначеного рівня добробуту і здоров’я. З огляду на те, що страхування життя
сприяє стимулюванню зростанню заощаджень населення, убезпеченню його матеріальних
витрат та слугує джерелом довгострокових фінансових інвестицій в економіку країни,
визначальним завданням державної політики України в галузі страхування на сьогодні є
забезпечення умов для його ефективного розвитку. Однак, специфіка функціонування
страхового бізнесу зумовлює потребу в актуалізації питань забезпечення фінансової
стійкості страхових компаній зі страхування життя, оскільки рівень фінансової стійкості є
головним індикатором життєздатності страховика та його спроможності виконувати
зобов’язання перед страхувальниками в умовах негативного впливу зовнішніх і внутрішніх
чинників.
На теперішній час вкрай важливим завданням є створення ринкового механізму
забезпечення фінансової стійкості страховиків зі страхування життя з метою захисту та
реалізації інтересів споживачів страхових послуг. Необхідністю є й здійснення заходів,
спрямованих на підвищення ролі страхувальників у створенні цивілізованих «правил гри» на
страховому ринку. Фінансова стійкість страхових компаній зі страхування життя є основною
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умовою, за допомогою якої інститут накопичувального страхування може повноцінно
виконувати свою роль у процесі суспільного відтворення. Оскільки, кошти що залучаються у
цей сектор, є коштами переважно приватних та корпоративних клієнтів, то вагомим
фактором вкладення цих ресурсів є фінансова стійкість страхової компанії, а саме методи та
механізми її забезпечення, підтримки та постійного моніторингу задля формування
надійного інвестиційного іміджу, гарантування їх безпеки та контроль за ефективним
використанням та інвестуванням [1].
Фінансова стійкість страхових компаній зі страхування життя вимагає урахування
багатьох чинників. Сформований у необхідному обсязі статутний капітал, страхові резерви,
що забезпечують реалізацію майбутніх страхових зобов’язань страховиків, обґрунтовані
перестрахові відносини – все це є підґрунтям створення механізму забезпечення фінансової
стійкості страховиків [2].
Механізм забезпечення фінансової стійкості є сукупністю форм і методів створення та
використання капіталу страхових компаній зі страхування життя з метою задоволення
потреб держави у інвестиційних ресурсах, а громадян – у компенсації можливих
матеріальних збитків за рахунок здійснених заощаджень. Поняття механізму забезпечення
фінансової стійкості зумовлює наявність устаткованої та налагодженої сукупності певних
складових, пов’язаних між собою та функціонуючих для досягнення певної конкретно
визначеної мети страховика зі страхування життя, як правило, це – отримання прибутку. Для
страховика це також шлях до втілення місії його функціонування, наприклад, для страхової
компанії зі страхування життя – це надання допомоги особам у непередбачуваних складних
ситуаціях, що виникають у їх сьогоденні, а також створення відчуття впевненості у
майбутньому та захищеності [3].
Фінансовий механізм забезпечення фінансової стійкості страхових компаній зі
страхування життя є сукупністю відносин, що мають різноманітний прояв, зокрема: джерела
формування та напрями використання страхових резервів та інших тимчасово вільних
коштів, що знаходяться в розпорядженні страховика; фінансове планування, методи якого
враховують специфіку страхових відносин; управління грошовими коштами та інвестиціями
страховика; правове регулювання страхових відносин, нормотворчі та законодавчі вимоги
щодо забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості страхових компаній.
Механізм забезпечення фінансової стійкості страхових компаній зі страхування життя
є собою сукупністю відповідних нормативно-правових актів, економічних, організаційних,
аналітично-прогностичних і управлінських заходів, важелів і стимулів.
Таким чином, спектр заходів, спрямованих на активізацію об’єктивно існуючих
механізмів впливу на стійкість страхових компаній зі страхування життя, повинен
передбачати роботу в таких напрямах:
– удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність як страхових
компаній та інших суб’єктів страхової галузі, так і діяльність, пов’язану з організацією
роботи фінансових ринків, міжнародного співробітництва, оподаткування та інших питань,
вирішення яких впливає на стійкість страхової галузі та ринку страхування життя зокрема;
– взаємодія органів державної влади, страхових компаній, їх асоціацій в галузі
розробки єдиної державної стратегії розвитку страхового сектору країни на довгострокову
перспективу;
– створення внутрішніх методик аналізу стійкості страхових компаній зі страхування
життя та перехід до пруденційного нагляду на основі ризиків;
– активізація роботи в напрямі розширення об’єктів інвестування тимчасово та
відносно вільних коштів страховиків зі страхування життя;
– посилення нагляду за страховиками, що не виконують своїх зобов’язань перед
страхувальниками;
– удосконалення підходів до управління фінансовою стійкістю страховиків зі
страхування життя, здійснення ситуаційного планування, що передбачає прогноз фінансової
стійкості за низкою сценаріїв;
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– здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня захисту інтересів споживачів
страхових послуг;
– посилення дієвості заходів щодо підвищення конкурентоспроможності
національного ринку страхування життя;
– удосконалення системи перестрахування для забезпечення фінансової стійкості
страховиків зі страхування життя;
– визначення можливих напрямів впливу на внутрішні, системні взаємозв’язки ринку
страхування життя з метою активізації процесів самоорганізації, що сприяють підвищенню
стійкості страховиків.
Механізм забезпечення фінансової стійкості страховиків зі страхування життя

Теоретичні та методичні основи
Теоретичні основи
формування і використання
фінансових ресурсів
страховиків

Оптимальна організація (з точки
зору доходів і витрат) тарифної,
інвестиційної, фінансової та
перестрахової політики

Аналіз (оцінка)
фінансової стійкості
страховиків зі
страхування життя

Засоби
Економічні
- стійкість
капіталоформуючої
бази;
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портфеля;
- надійна система
перестрахування

Організаційноуправлінські

Правові
- правове регулювання
страхових відносин;
- нормотворчі вимоги
щодо забезпечення
платоспроможності та
фінансової стійкості
страхових компаній зі
страхування життя

- постійність
кадрового складу,
регіональної
мережі, ділової
репутації,
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Напрями вдосконалення

удосконалення
нормативноправового
забезпечення
системи нагляду
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діяльністю
страховиків –
Розроблення та
прийняття
Страхового
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України «Про
перестрахування»

- здійснення заходів,
спрямованих на
підвищення рівня
захисту інтересів
споживачів страхових
послуг;
- посилення заходів щодо
підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняного ринку
страхування життя

визначення
можливих напрямів
впливу на
внутрішні, системні
взаємозв’язки з
метою активізації
процесів
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Рис.1. Механізм забезпечення фінансової стійкості страховиків зі страхування життя*
*Джерело: [побудовано авторами]

Вважаємо, що здійснення таких заходів можливе за умови вдосконалення
законодавчої бази щодо регулювання страхової діяльності в Україні, зокрема – прийняття
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Страхового кодексу, в якому б було приділено належну увагу питанням порядку проведення
страхування життя.
Проблема забезпечення фінансової стійкості страхових компаній зі страхування життя
вимагає комплексного підходу. Схематичне зображення механізму забезпечення фінансової
стійкості страховиків зі страхування життя представлене на рис. 1.
Контролінг може стати тим механізмом, використання якого забезпечуватиме
здійснення страховиком комплексу функцій з управління елементами його фінансової
стійкості. При цьому контролінг фінансової стійкості страховика зі страхування життя слід
трактувати як особливий вид економічної та організаційно-управлінської діяльності
менеджменту страхової компанії, суть якої полягає у системній координації та інтеграції
різновекторних напрямів діяльності страховика з метою прийняття вірних стратегічних і
оперативних управлінських рішень. Крім того, важливим є вироблення альтернативних
підходів до забезпечення економічного зростання та ефективного формування грошових
потоків шляхом синтезу планування, прогнозування, обліку, аналізу та контролю з
використанням даних єдиної комплексної інформаційної системи з метою забезпечення
фінансової стійкості в поточному періоді та в перспективі, тобто поступального
прогресивного розвитку страховика зі страхування життя.
Важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості страховика зі страхування життя
відіграє надійна система перестрахування. Таку систему розглядають як економічні
відносини між страховиком і перестраховиком щодо прийняття та перерозподілу ризиків, у
ході яких досягається збалансованість грошових потоків страхових компаній. При цьому в
ході цих відносин страховик забезпечує свою фінансову стійкість, збалансованість
страхового портфеля та рентабельність страхових операцій за рахунок передавання частини
відповідальності за взятими зобов’язаннями перестраховикові та, у зв’язку з цим, сплачує
останньому страхову премію, адекватну переданим ризикам, а перестраховик, приймаючи ці
ризики на відповідальність, забезпечує собі фінансування та дохід. Отже, перестрахування
для страховика – це, насамперед, механізм управління фінансовою стійкістю, а для
перестраховика – спосіб отримання додаткових грошових надходжень за рахунок
страхування частини ризиків страхової компанії [4]. Підвищення ролі перестрахування в
забезпеченні фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній зі страхування життя на
теперішній час значною мірою зумовлюється необхідністю вдосконалення законодавчої
бази, зокрема шляхом прийняття Закону України «Про перестрахування» з метою розподілу
перестрахової та страхової діяльності.
Комплексний підхід до забезпечення фінансової стійкості страхових компаній вимагає
з’ясування впливу на неї і таких організаційно-управлінських чинників, як постійність
кадрового складу, організаційно-структурна стійкість, створення регіональної мережі,
стійкість ділової репутації, підтримання належного рівня яких досягається за допомогою
впровадження адекватних вимогам часу організаційно-управлінських заходів.
Отже, забезпечення фінансової стійкості страхових компаній зі страхування життя
уможливить повноцінне виконання ними своєї багатопланової ролі у процесі суспільного
відтворення та успішне залучення інвестицій на міжнародних ринках капіталу для
розширення та модернізації власного бізнесу. Крім того, ефективне функціонування
механізму забезпечення фінансової стійкості страховиків зі страхування життя створить
умови для соціальної захищеності громадян України, збільшення обсягу страхових резервів,
а отже можливості акумулювання довгострокових інвестиційних ресурсів та економічного
зростання й розвитку держави.
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Курс на євро інтеграційні процеси та лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності,
прискорення транскордонної торгівлі з країнами Європи та посилення впливу зовнішньої
торгівлі на економічний розвиток України обумовлює необхідність вдосконалення заходів
щодо
забезпечення
захисту
національних
інтересів
та
підвищення
рівня
зовнішньоекономічної й митної безпеки країни. У цьому зв’язку підвищується актуальність
контрольно-перевірочної роботи виконавчих органів державної влади, що здійснюють
діяльність спрямовану на реалізацію митної політики країни. Такі уповноважені суб’єкти
здійснюють митний контроль, до сучасних ефективних форм якого відносять митний постаудит.
Основною метою впровадження митного пост-аудиту у контрольно-перевірочну
роботу митних органів є: формування прозорої митної системи, що була б адекватною
сучасним тенденціям світової торгівлі, відповідала б нормам, прийнятим у розвинених
країнах та належним чином здійснювала захист законних економічних прав суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) та держави [1]. Досягнення поставленої мети
вимагає виконання певного кола завдань, одним з яких є – пришвидшення безперешкодного
руху товарів безпосередньо до кінцевого споживача або виробництва, що досягається
шляхом впровадження митного пост-аудиту. Так, митний пост-аудит мінімізує час простою
товару, що займає митний огляд й митні формальності та накладні й інші «приховані»
витрати, які несе кінцевий споживач. Скасовуючи затримки при перетині кордону, митний
пост-аудит надає переваги сумлінним суб’єктам ЗЕД [2]. Разом з тим, спрощення митних
формальностей на кордоні у ряді випадків приводить до неможливості об’єктивного
визначення митної вартості, класифікації, цільового використання товару, що негативно
впливає на рівні економічної безпеки національного ринку та на обсязі податкових
надходжень до Державного бюджету [3]. Однак, на нашу думку, такі ризики компенсуються
за умови створення ефективно функціонуючої системи митного пост-аудиту та своєчасного
усунення порушень виявлених за його результатами. Таким чином, зведення процесу
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митного оформлення та проходження митних формальностей до об’єктивно необхідного
мінімуму, позитивно впливає на міжнародний імідж держави, зменшує бюрократизм та
підстави для зловживань й корупційних дій [4].
Зазначене підтверджує необхідність переорієнтації митної системи від системи
тотального митного контролю на кордоні до контролю після митного оформлення та
перетину кордону (пост-аудиту). На даний момент, перспективами розбудови ефективно
функціонуючої системи митного пост-аудиту в Україні є вирішення певного кола проблем
(рис. 1).
Проблеми, що гальмують розвиток системи митного пост-аудиту

Правові
Методологічні

Організаційні

наявність прогалин у нормативно-правових актах
відсутність уніфікованих методичних підходів до
проведення митного пост-аудиту
існування фіскально-орієнтованої митної й податкової
системи, недосконала система відбору суб’єктів ЗЕД до
перевірок

Людські

недостатній рівень кваліфікації, відсутність практичного
досвіду у митних аудиторів, бюрократизм та корупція

Інформаційні

недосконала система інформаційної взаємодії суб’єктів, що
приймають участь у митному контролі

Рис. 1. Фактори негативного впливу на формування системи митного пост-аудиту
[складено автором]

Слід зауважити, що митний пост-аудит відносно нова для української митної системи
форма митного контролю, яка на сьогодні чітко нормативно не регламентована. Так,
Стратегічним планом розвитку Міністерства доходів і зборів (нині – Державної фіскальної
служби (далі – ДФС), основним завданням якого є реалізація митної та податкової політики
[5], передбачено, що з метою «підвищення ефективності процедур митного контролю»
необхідно розвивати митий пост-аудит «в рамках проведення Міндоходів (ДФС) перевірок»
[6]. Разом з тим, трактування дефініції «митний пост-аудит» у вітчизняних нормативноправових актах відсутнє. Тож, необхідним є дослідження сутності перевірок, «в рамках»
яких митний пост-аудит повинен розвиватися.
Відповідно ст. 345 Митного кодексу України (далі – МКУ) документальною
перевіркою є: «сукупність заходів, за допомогою яких органи доходів і зборів переконуються
у правильності заповнення митних декларацій, декларацій митної вартості та в достовірності
зазначених у них даних, законності ввезення (пересилання) товарів на митну територію
України або на територію вільної митної зони, вивезення (пересилання) товарів за межі
митної території України або за межі території вільної митної зони, а також своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів» [7, ст. 345]. Водночас,
органи ДФС керуються у своїй діяльності не лише Митним кодексом, а й Податковим
кодексом України (далі – ПКУ), який тлумачить поняття «документальна перевірка» як
«перевірку, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати
усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
…» [8, ст. 75.1.2]. Отже, зазначені кодифіковані законодавчі акти містять розбіжності у
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трактуванні предмета документальних перевірок та, відповідно, й видів таких перевірок (рис.
2).
Документальна перевірка
Визначена МКУ (ст. 345-351)

Визначена ПКУ (ст. 75.1.2)
Планова

Позапланова

Невиїзна

Невиїзна

Виїзна

Виїзна
Планова

Електронна

Позапланова
Зустрічна

Рис. 2. Класифікація документальних перевірок [7, 8]

Вище зазначене свідчить, що органи ДФС, зокрема і Департамент податкового та
митного аудиту, керуються у своїй контрольно-перевірочній діяльності кодифікованими
законодавчими актами, які містять неточності та не роз’яснюють деяких важливих питань.
До таких питань, зокрема, можна віднести визначення сутності та особливостей митного
пост-аудиту. З метою вирішення проблем, пов’язаних з недосконалим нормативно-правовим
забезпеченням діяльності контролюючого органу, необхідно уніфікувати вітчизняне
законодавство з урахуванням міжнародних норм та стандартів. Проблеми нормативноправового регламентування митного пост-аудиту обумовлені відсутністю стійких
теоретичних засад організації та функціонування цієї форми митного контролю в Україні. У
цьому зв’язку необхідним є теоретичне визначення та нормативне закріплення визначення
поняття «митний пост-аудит». Так, враховуючи вітчизняні правові норми та положення
Кіотської конвенції (Міжнародна конвенція про спрощення митних процедур [9], що
ратифікована та набрала чинності в Україні 15.09.2011р.) пропонуємо під митним постаудитом розуміти: форму митного контролю, що здійснюється посадовими особами органів,
уповноважених на реалізацію митної політики країни, шляхом проведення документальних
виїзних та невиїзних перевірок суб’єктів ЗЕД після факту митного оформлення товарів.
Розвитку митного пост-аудиту заважає незадовільний стан методологічної бази
контрольно-перевірочної діяльності, який унеможливлює комплексне повноцінне
дослідження діяльності суб’єктів ЗЕД. Так, відсутні методичні підходи за усіма напрямками
контрольно-перевірочної діяльності уповноважених суб’єктів та єдині уніфіковані
технологічні схеми здійснення митного пост-аудиту за різними об’єктами контролю, не
повною мірою розроблено тематики перевірок. Наприклад, на сьогоднішній день зовсім не
розроблено тематику перевірок відповідності нормам законодавства трансфертного та
офшорного ціноутворення у міжнародній торгівлі [10].
Наступною проблемою на шляху розвитку системи митного пост-аудиту є
домінування фіскальної направленості митної діяльності. На сьогодні залишається
пріоритетним податковий метод наповнення Державного бюджету за рахунок непрямого
оподаткування (зокрема імпортними ПДВ, митом та акцизним податком), тобто «швидкими»
грошима. В результаті, нівелюється захисна функція митного оподаткування, що призводить
до гальмування розвитку напрямків діяльності уповноважених органів, спрямованих на її
забезпечення (в т.ч. й митного пост-аудиту).
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Потребує вдосконалення ризикоорієнтований підхід відбору суб’єктів ЗЕД до митного
пост-аудиту з метою досягнення максимального фіскального та економічного ефекту від
проведених контрольних заходів. Так, застосування такого підходу надає можливості
ефективного розподілу наявних ресурсів суб’єкта, що здійснює митний пост-аудит, з метою
їх зосередження на товарах, транспортних засобах, документах і особах, які представляють
підвищений ризик. Використовуючи ризикоорієнтований підхід до системи митного постаудиту необхідним є виконання таких завдань: формування інформаційної бази даних
ризикоорієнтованої системи; аналіз, виявлення та оцінка ризиків ЗЕД, у тому числі з
використанням інформаційних технологій. Проблема наразі полягає у відсутності
уніфікованого порядку здійснення аналізу, виявлення і оцінки ризиків, розроблення і
реалізації заходів з управління ризиками в системі адміністрування митних платежів. З
огляду на викладене, існує об’єктивна необхідність створення нормативно-правової бази для
врегулювання питань щодо методичних підходів формування ризикоорієнтованої системи
відбору суб’єктів ЗЕД до митного пост-аудиту [11, с.169].
Зазначимо, що індикатори для автоматизованої системи селекції підконтрольних
суб’єктів можна поділити на групи, ідентифікація яких здійснюється на стадіях: обліку
(акредитації в єдиному реєстрі бази даних міністерства); в процесі здійснення ЗЕД. Останні
можливо умовно розділити на підгрупи за стадіями виявлення: під час обробки відомостей за
митними деклараціями (розрахунками); обліку платежів (податкових зобов’язань); надання
їм послуг митного сервісу; здійснення контрольно-перевірочної роботи; погашення
виставлених податкових повідомлень для оплати; визначення кола підконтрольних суб’єктів,
які здійснюють ЗЕД, пов’язану з ймовірним відмиванням доходів від неї, отриманих шляхом
уникнення від сплати обов’язкових платежів. Виявлення хоча б одного з цих індикаторів
буде означати віднесення підконтрольного суб’єкта до певної категорії уваги і здійснення
виконавчим органом відповідних дій, що включатимуть приділення такому суб’єкту
особливої уваги та проведення відповідної роботи, а також включення його до плану-графіка
проведення документальних перевірок – митного пост-аудиту [11, с.178].
Крім того, проведення митного пост-аудиту повинно базуватися на праві доступу
митних органів до бухгалтерських документів не тільки імпортерів товарів, послуг, а й
транзитних підконтрольних суб’єктів і кінцевих продавців, що дозволить повноцінно
здійснювати управління ризиковими ситуаціями [11].
Низький рівень кваліфікації та недостатній досвід практичної роботи посадових осіб,
уповноважених на здійснення документальних перевірок (митного пост-аудиту), також є
перепоною на шляху розбудови ефективно функціонуючої системи митного пост-аудиту.
Зауважимо, що на сьогодні в Україні не створено умов для набуття митними аудиторами
необхідного практичного досвіду та нормативно не передбачено можливості залучення
фахівців-бухгалтерів й незалежних аудиторів на умовах підряду (у т.ч. у формі аутсорсингу)
[12].
Крім того, в Україні існують чинники, що створюють значну кількість перешкод при
проведенні митного пост-аудиту суб’єктів ЗЕД, зокрема: надання суб’єктом ЗЕД
недостовірної інформації про місцезнаходження; фізичне перешкоджання суб’єктами ЗЕД
проводити митний пост-аудит на підконтрольному суб’єкті, що може призвести до
затягування та неможливості завершення перевірки у зв’язку із закінченням строків давності
(відповідно до ст. 102 ПКУ) та інше [13]. Такі чинники суб’єктивного характеру, з ними
можуть стикатися будь-які контролюючі органи, що проводять виїзні документальні
перевірки (Державна фінансова інспекція України, Рахункова палата, Національний банк
України та інші), не лише органи ДФС.
Низький рівень інформаційної взаємодії між підрозділами органів ДФС та іншими
суб’єктами, що приймають участь у митному контролі негативно впливає на ефективність
(економність та результативність) митного пост-аудиту. З метою вирішення цієї проблеми
необхідним є формування системи інформаційного забезпечення таких суб’єктів, яка б
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відповідала вимогам комплексності (повноти), своєчасності та достовірності необхідних
відомостей.
Таким чином, пріоритетними напрямками розвитку митного пост-аудиту є: відхід від
домінування фіскальної складової митного регулювання; оперативне вирішення проблем
нормативно-правового забезпечення цього напрямку митної діяльності; удосконалення
роботи органів, уповноважених на реалізацію державної податкової та митної політики.
Вирішення таких проблем сприятиме розбудові ефективно функціонуючої системи митного
пост-аудиту, яка дозволить пришвидшити євро інтеграційні процеси в Україні.
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Аналізуються проблеми діючої системи пенсійного забезпечення та можливість їх вирішення через
інститут страхування життя.
Ключові слова: страхування життя, пенсія, система пенсійного забезпечення.
The article is devoted to a problem in force pension system and their solutions through the iinstitute of life
insurance.
Key words: pension system, pension, life insurance.

Останніми роками в України відбувається реформування системи пенсійного
забезпечення, адже діюча раніше солідарна система пенсійного забезпечення проявила себе
соціально несправедливою та економічно невигідною. Сьогодні існує багато чинників, на
підставі яких можна дійти висновку про те, що система пенсійного забезпечення громадян
України, яка склалася ще за часів радянського союзу, в сучасних умовах має ряд проблем
правового, соціального, економічного, демографічного, а також політичного характеру.
Проаналізуємо дані проблеми.
По-перше, правове регулювання системи пенсійного забезпечення в Україні є вкрай
недосконалим, оскільки регулюється більш як 20 законодавчими актами і величезною
кількістю нормативно-правових документів, що в свою чергу викликає непорозуміння,
недовіру та справедливі нарікання громадян. Сучасна пенсійна система допускає
перерозподіл частини коштів Пенсійного фонду на користь пенсіонерів з числа пільгових
категорій працівників, не забезпечує соціальної справедливості в захисті прав громадян
похилого віку і суперечить основним принципам соціально орієнтованої ринкової економіки.
Внаслідок цього є занадто складними і непрозорими процедури призначення та перерахунку
пенсій.
По-друге, діюча солідарна система пенсійного забезпечення є економічно
необґрунтованою і фінансово неспроможною, оскільки надмірно високі ставки пенсійних
внесків спричиняють додаткове навантаження як на економіку в цілому, так і суб’єктів
господарювання зокрема. Роботодавці змушені сплачувати до пенсійної системи третину
фонду заробітної плати (33,2% від суми фактичних витрат на оплату праці працівників), а це
підвищує собівартість продукції і знижує її конкурентоспроможність, стримує зростання
заробітної плати і не сприяє залученню інвестицій, легалізації тіньового сектору економіки
та доходів населення.
Також надмірне пенсійно-страхове навантаження на економіку звужує платіжну базу і
джерела пенсійних надходжень. При цьому не враховуються особливості перехідного
періоду, значна частина фізичних та юридичних осіб просто не сплачують пенсійні внески.
Не сплачують зовсім або сплачують не повністю пенсійні внески багато громадян, які
займаються підприємницькою діяльністю та мають спрощену систему податкової звітності
(єдиний податок або фіксований податок), ведуть фермерське господарство, здають в оренду
землю, майно та житло, працюють за наймом без договору.
По-третє, діюча солідарна пенсійна система дуже залежна від демографічних ризиків,
оскільки її фінансова стабільність визначається головним чином співвідношенням між
чисельністю пенсіонерів і платників пенсійних внесків, яке у свою чергу залежить від
загальної економічної ситуації - зайнятості, рівня оплати праці, та від демографічних
факторів, таких як вік виходу на пенсію, рівень смертності у вікових групах тощо.
Але якщо в економіці є підстави сподіватися на дальше поліпшення ситуації, то
демографічні прогнози на найближчі 40-50 років є вкрай невтішними. Вже зараз в Україні вік
виходу громадян на пенсію є одним із найнижчих у світі. Так, відповідно до ст. 12 Закону
України «Про пенсійне забезпечення» право на трудову пенсію за віком мають: чоловіки після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки - після досягнення 55
років і при стажі роботи не менше 20 років [2]. Відповідно частка пенсіонерів у структурі
населення істотно перевищує цей показник. За таких тенденцій у середині XXI століття на 10
осіб працездатного віку припадатиме близько 7 пенсіонерів.
Ще однією негативною демографічною тенденцією є той факт, що середній період
отримання пенсій наближається до середньої тривалості сплати пенсійних внесків. За таких
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умов неможливо оптимізувати співвідношення між розмірами заробітної плати, пенсійних
внесків і пенсій. А тому, можна зробити висновок про те, що навіть ліквідація безробіття,
скасування пільг та повна сплата пенсійних внесків не зможуть вирішити фінансових
проблем солідарної пенсійної системи без подовження пенсійного віку.
По-четверте, політичні європейські інтеграційні процеси вимагають від України
негайного і досконалого реформування системи пенсійного забезпечення і приведення її до
європейських стандартів, коли кожен працюючий накопичує собі власні кошти на
пенсійному рахунку в спеціально створених установах (страхових компаніях, на банківських
пенсійних депозитах, у недержавних пенсійних фондах).
По-п’яте, соціальні показники діяльності системи пенсійного забезпечення говорять
про те, що у першу чергу і найбільшою мірою незахищеними виявляються саме люди
похилого віку та найбідніші верстви населення. Середній розмір виплачуваних пенсій дуже
низький. Так, відповідно до ст. 7 Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік»
мінімальний розмір пенсії за віком складає 949 гривень, в той час як прожитковий мінімум
на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі 1176 гривень [3]. Якщо
врахувати курсову політику Національного банку України, то станом на 07.11.2014 року
мінімальний розмір пенсії в Україні становить 65,5 доларів США (в розрахунку - 100 доларів
США становлять 1447,06 гривень) [4].
Як бачимо, за такої ситуації пенсіонери стають особливо незабезпеченими, оскільки
десятиліття тому вони одержували високі заробітні плати та сплачували великі суми
страхових внесків, а сьогодні отримують мізерні пенсії.
Такий стан речей свідчить про те, що діюча система пенсійного забезпечення
вступила у протиріччя з новими реаліями ринкової економіки і водночас стримує
реформування системи оплати праці та зростання легальних доходів населення, економічний
розвиток загалом. Зволікання з проведенням пенсійної реформи неминуче може призвести
або до збільшення розмірів пенсійних внесків, введення додаткових платежів і збільшення
навантаження на економіку, або до зменшення пенсій, затримки з їх виплатою. Це остаточно
дискредитує діючу систему пенсійного забезпечення, загострить економічну ситуацію і
посилить соціальну напругу. А тому реформування діючої системи пенсійного забезпечення
є вельми необхідним.
Метою реформування пенсійної системи є забезпечення належного рівня життя людей
похилого віку на засадах соціальної справедливості, гармонізації відносин між поколіннями
та сприяння економічному зростанню. Пенсійна реформа має здійснюватися на системних
засадах, перевірених досвідом інших країн та адаптованих до українських умов, а саме:
 соціальної справедливості, прийнятності, розуміння та підтримки реформи
широкими верствами населення;
 свободи вибору, підвищення зацікавленості і відповідальності громадян за свій
добробут у старості;
 економічної обґрунтованості та фінансової спроможності і стійкості пенсійної
системи;
 сприяння зростанню національних заощаджень та економічному розвитку країни;
 захищеності від політичних ризиків.
Пенсійні системи удосконалюються практично в усьому світі, і в першу чергу в
країнах з високорозвиненими суспільними відносинами. Це зумовлено тенденціями старіння
населення. Тому, крім підвищення пенсійного віку, запроваджуються інші, побудовані на
принципово нових засадах, системи пенсійного забезпечення, які розосереджують ризики і
послаблюють їхній вплив. Для цього у світовій практиці дедалі ширше застосовується
багаторівнева система пенсійного забезпечення, яка має три складові – солідарну (перший
рівень), обов'язкову накопичувальну (другий рівень) та додаткову або добровільну
накопичувальну (третій рівень). Таке поєднання забезпечує соціальні гарантії та фінансову
стабільність пенсійної системи. Адже солідарна і накопичувальна системи підвладні впливу
різних ризиків: перша вразлива щодо демографічних ризиків і досить стійка до інфляційних,
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а друга – навпаки. Реформована солідарна складова враховуватиме інтереси
малозабезпечених верств населення, а накопичувальна – стимулюватиме до пенсійних
заощаджень усіх громадян, особливо з більш високими доходами.
Для України найбільш прийнятною є багаторівнева пенсійна система. З урахуванням
цього пенсійну реформу слід проводити за трьома напрямами: реформування солідарної
системи, створення обов'язкової накопичувальної системи і розвиток добровільної
накопичувальної системи.
Сутність запропонованої змішаної системи пенсійного забезпечення коротко можна
звести до наступних положень.
1. Солідарна система має запобігати бідності серед осіб похилого віку через
перерозподіл частини коштів Пенсійного фонду в інтересах громадян, які одержували низькі
доходи. Основною метою запровадження накопичувальної пенсійної системи є підвищення
розміру пенсій за рахунок доходу, отриманого від інвестування частини пенсійних внесків
громадян. При цьому пенсійні кошти мають накопичуватись як шляхом обов'язкового
пенсійного страхування, так і створенням додаткових (добровільних) пенсійних заощаджень.
Сутність реформування солідарної системи полягає у забезпеченні, з одного боку,
базових принципів соціальної рівності, однакового для всіх захисту від бідності у похилому
віці, поступового підвищення розмірів пенсій відповідно до державних соціальних гарантій,
а з іншого – у ліквідації соціальних відмінностей, пільг та привілеїв. За таких умов солідарна
система зможе забезпечити мінімальний достаток на старість усім, хто працював.
Обов’язковою умовою гарантованого і ефективного виконання солідарною системою
своїх функцій є усунення об’єктивних і суб'єктивних чинників, накопичених за час її
існування. З цією метою необхідно забезпечити обов'язковість державного пенсійного
страхування всіх без винятку працюючих громадян і поступово перейти до паритетної
сплати пенсійних внесків – порівну роботодавцями та найманими працівниками. За тих, хто
не працює з поважних причин (здійснює догляд за малолітніми дітьми, інвалідами,
проходить військову службу), внески мають сплачуватися з коштів Державного бюджету.
Також необхідно встановити порядок визначення пенсій виключно на основі
персоніфікованого обліку пенсійних внесків. До стажу, що дає право на пенсію, мають
зараховуватись тільки ті періоди, за які сплачено обов'язкові пенсійні внески. Трудовий
внесок і пенсія громадян повинні обчислюватися на основі персоніфікованого обліку за весь
період трудової діяльності. Для осіб, які не працювали і не сплачували пенсійних внесків,
слід зберегти соціальні виплати з коштів Державного та місцевих бюджетів, а не за рахунок
пенсійних заощаджень працюючих громадян.
Пенсії мають обчислюватися лише з тієї суми доходу, з якої сплачені внески.
Обмеження максимальної суми доходу, з якої сплачуються внески, необхідно щорічно
коригувати з урахуванням динаміки середньої заробітної плати.
І головне, необхідно передбачити економічні стимули для пізнішого виходу людей на
пенсію шляхом прогресивного підвищення розміру пенсії за кожний рік роботи після
досягнення пенсійного віку.
2. Запровадження обов’язкової накопичувальної системи. Забезпечення соціальної
справедливості, економічної обґрунтованості та фінансової стабільності пенсійної системи
настійно вимагає запровадження накопичувальної її складової (другий рівень). Це означає,
що усі працівники зобов'язані відкладати частину зароблених коштів на старість і вносити її
в Накопичувальний пенсійний фонд. А отже, після досягнення пенсійного віку кожен буде
одержувати додатково до виплат за солідарною системою пенсію з обов'язкової
накопичувальної системи. Ця система передбачає більшу, ніж солідарна, свободу вибору і
одночасно відповідальність працівника і передбачає: підвищення рівня пенсій за рахунок
отримання інвестиційного доходу; посилення залежності розміру пенсії від пенсійних
внесків роботодавців і найманих працівників; забезпечення права успадкування коштів
пенсійних внесків спадкоємцями у разі передчасної смерті застрахованої особи;
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формування на основі пенсійних внесків інвестиційного капіталу; розосередження ризиків
фінансування виплати пенсій між солідарною і обов’язковою накопичувальною системами;
створення дієвих механізмів захисту майнових прав та інтересів застрахованих осіб.
3. Запровадження добровільної (додаткової) накопичувальної системи. Добровільна
(додаткова) накопичувальна система (третій рівень) розрахована на людей, які хочуть і
можуть створити більші заощадження на старість. У рамках такої системи фінансуються і
дострокові пенсії. Так, кожен громадянин повинен мати можливість обрати ту форму
заощаджень, якій він довіряє найбільше. А тому право здійснення добровільного пенсійного
забезпечення необхідно надавати не тільки пенсійним фондам, а й банкам та небанківським
фінансовим установам та страховим компаніям, що мають відповідні ліцензії.
Основними завданнями запровадження добровільної (додаткової) накопичувальної
системи є:
 формування законодавчої та нормативної бази для створення і функціонування
недержавних пенсійних фондів;
 залучення до створення пенсійних фондів банків та небанківських фінансових
установ;
 сприяння накопиченню добровільних пенсійних заощаджень громадян у банках та
небанківських фінансових установах;
 створення професійних та корпоративних пенсійних фондів, які акумулювали б
кошти для виплати пільгових пенсій;
 запровадження обов'язкової сплати додаткових пенсійних внесків за рахунок
коштів роботодавців на підприємствах з шкідливими умовами праці; визначення пенсій
залежно від накопиченої суми пенсійних внесків та інвестиційного доходу;
 чітке визначення вимог та критеріїв, пов'язаних із заснування недержавних
пенсійних фондів, управлінням ними та їхніми активами;
 розмежування пенсійних коштів та інших активів банків і небанківських
фінансових установ, які обслуговують пенсійні програми;
 забезпечення інформаційної відкритості для вкладників пенсійних коштів
діяльності недержавних пенсійних фондів, банків та небанківських фінансових установ, які
обслуговують пенсійні програми.
Одним із таких інструментів виступає інститут страхування життя через укладання
спеціального договору. Відповідно до п 14.1.52 ст. 14 Податкового кодексу України договір
довгострокового страхування життя - це договір страхування життя строком на п’ять і
більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо
застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події,
передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий
договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім
тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних із смертю чи хворобою
застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій
особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла
вісімнадцятирічного віку [5].
Як бачимо, реформування пенсійної системи є складним, багатогранним, тривалим та
комплексним процесом, який має істотно змінити баланс політичних, економічних та
соціальних інтересів населення, систему державних фінансів, функціонування ринків праці
та капіталу. Відповідний успіх цієї справи значною мірою буде залежати від узгодженості
дій у суміжних напрямах ринкового трансформування економіки та відповідного
вдосконалення законодавчої системи.
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The article is ambitious to be a contribution to the theory and methodology of labour analysis used in the
financial analysis of the Slovak enterprises / companies. The methodology is closely connected with the juridical
framework of labour and remuneration in Slovakia although its basis has universal utilisation. The article is concerned
with the key problems of labour analysis: analysis of the number and structure of employees, employee turnover
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Introduction
Following the fixed assets and current assets, especially inventory, labour is another
production factor that represents a significant input of the reproduction process. From the point of
– consumption. General economic
view of the business economics, labour is a cost
theory defines labour as a systematic physical and mental activity focused on the product and
service creation [1, p. 24] and it distinguishes it from its carrier, which is manpower. The financialeconomic analysis does not accentuate this difference; labour is analysed in the context of its
performer, a man (Figure 1).

Fig. 1. Labour – labour force [author]

For the financial/economic analysis purposes, man’s position in the reproduction process is
expressed by means of adequate quantitative characteristics that include: the number and structure
of employees, their staying at the job position, fluctuation rate, employee utilisation, but also by
means of value indices – by means of the labour cost (wages) and its connection to productivity. In
the reproduction process, man is influenced by many factors – some of them arise from his/her
individuality (nature and character, skills, abilities), other are connected to his/her education and
qualification. Important external factors include e.g. working conditions, character of work, work
organisation, and others. That is why the results of a qualified and high-quality labour analysis
present a complex understanding of human factor and the conditions, in which man acts. This
requirement results in the focus of the labour analysis and its orientation on the following basic
problems:
 The analysis of the number and structure of employees;
 The employee turnover analysis;
 The employee utilisation analysis;
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The remuneration analysis [2, p. 199].
Analysis of the Number, Turnover and Structure of Employees
The basic information for the labour analysis is the number of employees that the company
has in a certain period of time. It is a static index the value of which can vary during the year; that is
why the average number of employees is taken into consideration – the average identification
number of employees (in praxis, the utilisation of this information is much broader, this information
is not required only for the labour analysis purposes).
The average number of employees can be expressed by means of:
 Simple arithmetical average:
amount of average registered workers 
sum of states to 1. calendar day (January - December)  state to 31.12.
(1)

13
n

 Weighted mean:

amount of average registered workers 

v x

i i

(2)

i 1

where xi ... number of employees in different time periods
vi ... scales – time of duration of individual conditions (number of days) till
the next change of the number of employees (workers)
 Time usage of all employees – the average number of employee index can be also the time usage
of all employees who have worked through the whole calendar year.
Besides the fact that in many cases the number of employees is used as
a
quantity criterion that is the basis for the measurement of the fulfilment or failure to fulfil the
condition defined for a certain legal obligation [2, p. 200], [4] it is directly connected to the
company costs – it influences the labour cost depending on the compensation method and the period
of time for which the employee’s compensation is calculated. Unlike the number of employees,
their structure takes into consideration different categories of employees: as the main criterion
applies the classification of employees to workers and other employees but also other classification
aspects – age, sex, education, profession, working years, etc. The employee structure allows also
using the classification according to the labour regulations: the employees in a labour relation based
on an employment contract for a shorter period, for the fixed period; also those working on the basis
of contracts of services, freelancers (self-employed persons).
The employee classification shows the necessity of their analysis according to:
 The age structure; it is necessary e.g. from the point of view of planning the new employee
resources based on the company needs.
 The profession structure; it is evaluated in connection with the company’s subject of operations
and the need to fulfil the company tasks.
 The qualification structure; the qualification structure is the factor that affects the company’s
performance and performance characteristics.
The results of the above mentioned analyses allow discovering bottlenecks and deficiencies
in the human resource management that is closely connected with the economic categories of the
company. The employee structure analysis is relevant also in the context of national economy needs
– the creation of available employment is associated with the entitlement to get a grant from the
national budget.
Rational manpower management implies also the employee turnover analysis and also the
analysis of its causes. The origin of the employee turnover can stem e.g. in a natural population
migration (the manpower migrates among different places and life-cycle phases); the turnover can
arise from the internal or external factors of the company (company atmosphere, compensation
system, possibilities to get more paying job, etc.). The movements within the company are
associated with the labour organisation changes, with structural changes, or with the potential
emergency mode of the company. The analysis allows discovering the necessity of the employee
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turnover, whether it supports the company task fulfilment or, just in contrary, affects the company
economy effects negatively.
The employee turnover is quantitatively expressed by means of coefficients:
increase decrease of employees
(3)
coefficient of increase decrease 
average state of empoyees
unwanted leaving employees
(4)
coefficient of fluctuation 
average state of employees
Fluctuation is a negative effect; it causes company’s financial losses associated with the loss
of trained qualified staff but also indirect losses – production of faulty pieces, common work,
downtime, etc. The other side of the employee turnover is the employee permanency. It is expressed
by means of a permanency coefficient, while permanent employees are those who have worked for
the company for more than
5 years:
number of permanent employees
(5)
coefficient of permanency 
average state of employees
This index reflects several facts: involvement of employees in the company, satisfaction
with job (also choice absence), social policy of the company, company atmosphere, and other
characteristics important for employees’ staying at the company. The fluctuation coefficient and
permanency coefficient values are evaluated from different perspectives: lower values of the first
index and higher values of the second represent the desired status [2, p. 201], [3, p. 45].
Analysis of labour force utilisation
The labour force utilisation is analysed almost in the same way as the long-term capital
when looking at the analysis from the extensive and intensive point of view. The extensive
utilisation is related to the time usage, the intensive utilisation is related to the labour productivity,
i.e. human productivity. The basic data for the extensive and intensive utilisation coefficient
calculation are the subindex values:
 The average number of employees in the analysed period of time (P);
 The average number of days (d) and hours (h) that one employee spends in the analysed period
of time;
 The number of years worked (Čr);
 The number of days worked (Čd), actually expressing the average number of employees;
 The number of hours worked (Čh);
 The average length of a working day in hours (dh).
Then: the total amount of the working time in the analysed period of time can by expressed
as the working time in:
(6)
a) days: Čd  P  d
(7)
b) hours: Čh  P  h
Explanation: the total amount of the working time is indirectly expressed by the labour
amount that the company can get from the given number of employees. The number of employees is
a static entity, it does not depend on the analysed period of time; the amount of the time usage is a
dynamic entity, it increases almost directly proportionally with the analysed period of time. The
average length of a working day in hours:

dh 

Čh
Čd

(8)

The average length of a working day is an analytic index; it allows expressing the amount of
the time usage in hours as follows:
Čh  Čd  d h
(9)
It means:
(10)
Čh  P  d  d h
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The formula (10) shows that the extensive employee utilisation influences [3, p. 46:
 The average number of working days for one employee (d) – it depends on the number of
calendar days, days of public holidays, and the number of scheduled or unscheduled daily losses
(absences);
 The average length of a working day (dh) depending on the labour organisation
–
working mode, losses for a working day (downtimes), overtimes.
As the extensive employee utilisation is a time function, its structure plays an important role.
The basis for this index is a calendar fund of working time (Figure 2) [3, p. 47]:

Fig. 2. The structure of the calendar fund of working time [3]

The scheme shows clearly that the calendar fund of working time represents an available
time, during which the production could take place; however, it is not the actual production time.
For analysis purposes, it is necessary to adjust the calendar fund of working time and to remove the
unproductive items (downtimes, time spent on failure pieces production, etc.), i.e. to determine the
effective fund of working time. A detailed analysis of the working time utilisation is possible only
at the internal company entity level. Monitoring of a working day (working operation) is used to
define the amount of the working time usage in relation to production tasks.
The intensive manpower utilisation is a performance function. It is expressed by means of
the labour productivity index. The labour productivity is the amount of products/volume of
performances realised in a time unit or per one employee. The labour productivity level depends on
all three production factors and it is analysed in relation to them. The labour productivity is an
economic category that builds relations on the company level, i.e. on the micro-subject level as well
as on the macro-subject level. The basis of the economic analyses is the relation to wages (wages
should not increase faster than the labour productivity; otherwise, there is a disequilibrium) and to
economic growth (it is a factor of intensive economic growth). The task of the labour productivity
analysis on the company level is to determine the factors that influence it substantially and to
stimulate the factors. The basis of this analysis is the factorisation of the synthetic labour
productivity index to partial (analytic) indices according to the following formula:
V
V SM SaZ
(11)



P SM SaZ P
where V....…..production volume
P….......employees
SM.......material consumption SaZ......machines and devices
V/P.......labour productivity
124

The formula 11 shows that the labour productivity is influenced by the following factors: 1.
Material utilisation (V/SM); 2. Machines and devices utilisation (SM/SaZ); 3. Employees’
equipment (SaZ/P). The analysis can be enhanced by means of other productivity relations: the
influence of the long-term tangible assets (machines and devices) on the labour productivity shows
the following model:
V
V
SaZ DHM
V
V
DHM
(12)
and
(13)





p DHM
P
P SaZ DHM
P
The relations among the economic variables in the model show that the labour productivity
can be influenced by [3, p. 48]:
a) Improving the long-term tangible assets efficiency (V/DHM, or V/SaZ), i.e. by the qualitative
aspect of the human labour disposition;
– by
b) Improving the employee’s equipment by means of the long-term tangible assets
the quantitative aspect of the human labour disposition (DHM/P) and by improving the long-term
tangible assets structure (SaZ/DHM).
V
V
HVR SVR VR
(14)




Other relations express:
P HVR SVR VR P
V
V HVR
(15)


SVR HVR SVR
where VR (P).......number of workers
HVR..........working hours of workers
SVR…......working shifts of workers Other symbols remain the same.
Productivity determinants arising from the formulas (14) and (15):
a) Hourly labour productivity (V/HVR) – expresses the intensive utilisation of workers; it
depends on meeting the production standards and production structure changes;
b) The average length of a working day (HVR/SVR) – expresses the extensive utilisation of the
manpower; it depends on the shift utilisation (overtimes, downtimes);
c) The number of working shifts of a worker (SVR/VR) – expresses the nominal working time
fund and also the extensive utilisation of workers.
Note: Fraction P/VR = 1
The formula 15 shows that the daily labour productivity (V/SVR) is determined by the
hourly productivity and also by the average length of a working day. Yearly labour productivity is
expressed as follows: PPr  PPh  dh  d
(16)
The labour productivity growth is related to stimulation of those factors that determine the
manpower utilisation intensively but also extensively as has been proven. These factors include:
 More effective working time utilisation (extending the involvement of staff in the production,
elimination of unauthorised absences, sickness absences, improving the labour organisation);
 Elimination of labour consumption with the help of more sophisticated technique,
technological processes, rational organisational measures;
 Improvement of employee qualitative structure, long-term tangible assets structure, used raw
material and material quality, etc. [2, p. 205].
Remuneration Analysis
The remuneration analysis comprises of two main issues: the analysis of the total amount of
wages paid and the average wage analysis. From the economic point of view, the remuneration
system consists of several dimensions related to wages or compensations:
 Wages are a company cost item – they influence the profit and the overall economy efficiency
of the company by the human labour utilisation;
 They are a tool for the manpower reproduction;
 They are directly connected to the labour productivity and other company and also external
economic categories of high importance.
The wage analysis answers the questions whether there is a conformity between the
labour price and the value produced by the manpower in the company, whether reached average
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wage and its structure (basis, variable, additional payments) stimulate employees sufficiently to
provide effective work, and whether there is a conformity among all economic relations created
by wage on the company level, etc. The remuneration analysis is realized through the applicable
regulations dealing with labour and wages (The Act No. 311/2001 Coll., the Labour Code as
amended, the Act on Health Insurance No. 580/2004 Coll. as amended, the Act on Social
Insurance No. 461/2003 Coll. as amended, the Act on Minimum Wage No. 90/1996 Coll. as
amended and others). The staff costs are usually monitored in the following structure: a) Wages
of workers; b) Wages of casual workers; c) Wages not related to performance; d) Salaries; e)
Other personal costs (additional payments, premiums); f) Taxes and charges dependent on wages
and salaries. From the point of view of the business activity efficiency, it is crucial to examine
the relation between the production volume and the volume of the wages paid: wages should not
drift faster than the production volume. If this condition it true, it means that the staff costs for
the performance do not drift and this fact is evaluated as positive. If we take into consideration
the fact that the total staff costs depend on the average wage and the number of employees
and the total production volume is the function of the labour productivity and the number of
employees, then the formula for the wage costs is as follows [3, p. 50]:
MZD MZD V

:
(17)
V
P
P
where MZD........staff costs (amount of wages paid)
MZD/V....wage costs
Other symbols remain the same.
The wage costs should have a decreasing or at least a stagnant tendency.
If the average wage increases, it is necessary for the labour productivity to increase faster. Their
MZD
(18)
mutual relation can be expressed as follows: r 
PP
The r values should be: 0 < r < 1
A general wage analysis has to start from the average wage analysis based on the employee
structure according to individual categories. This is shown in the model below:
MZD  MZDR R   MZDTHP THP   MZDost.p. ost.p. 
 +


=
(19)

+
P
P   THP
P   ost.p.
P 
 R
The average wage level (MZD/P) is an average wage function of individual employee categories
and their portion in the employee structure.
Conclusion
Labour analysis is an important part of production factors analysis. It supplements the
global results of an enterprise with the analysis and evaluation of the problematic areas that
influenced their creation by means of inputs. The production factors analysis as well as the global
results analysis primarily goes out of the accounting records, but in the case of labour analysis is the
data basis much broader: it comprises managerial accounting and information taken from other
company’s economic agenda, especially from payroll accounting and personal agenda.
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ОБЛІК ЗНИЖОК ТА МЕТОДИКА ЇХ РОЗРАХУНКУ
Розглянуто методичні підходи до відображення знижок, отриманих від постачальників та наданих
покупцям після сплати виставленого рахунку з виокремленням сум даних знижок на запропонованих
спеціальних рахунках
Ключові слова: знижка, рахунки бухгалтерського обліку, субрахунки.
Methodical approaches to mapping discounts received from suppliers and issued to customers after payment of
the invoice amounts of data distinguishing discounts offered on special accounts
Keywords: discount accounts, sub-accounts.

На сьогоднішній день жодне підприємство, що успішно функціонує на ринку, не
може обійтися без застосування різного роду знижок, тому що саме система знижок дозволяє
підприємству оперативно формувати попит на його продукцію, що, на жаль, неможливо
спрогнозувати абсолютно точно.
Знижки як інструмент модифікації цін використовуються для того, щоб реагувати на
більш низькі ціни конкурентів, ліквідувати занадто великі запаси товарів, залучати більше
число покупців, стимулювати споживання.
Регулювання і порядок надання знижок у торговій організації може містити в собі, поперше, цілі і задачі, що ставить перед собою організація при впровадженні тієї чи іншої
системи знижок. По-друге, і це є найбільше важливим моментом економічну
порядок і методику розрахунку
обґрунтованість використання знижок. Мова йде про
знижок, премій і бонусів. Це може бути деякий алгоритм, на основі якого виробляється
розрахунок і обґрунтування величини знижки. Порядок розрахунку і надання знижки
припускає аналіз цін конкурентів, а також рівня цін на аналогічні товари.
У знижках зацікавлені як продавці, оскільки зниження роздрібних цін сприяє
збільшенню потоку покупців і, відповідно, обсягу здійсненого продажу, так і покупці, які
прагнуть придбати товар дешевше. В результаті прискорюється товарообіг, знижуються
витрати, пов'язані з операційною діяльністю, зберіганням і збутом товарів. Ці чинники
сприяють збільшенню прибутку, отриманого від реалізації, і підвищенню ліквідності
підприємства.
В зарубіжних країнах з розвинутими ринковими відносинами широко застосовується
практика надання знижок при скороченні строків оплати, зокрема розрахунки на умовах
«2/10, п/30», за якої покупцям надається 2 %-ва знижка за умови оплати протягом 10 днів,
інакше повна вартість товару повинна бути оплачена в 30-денний строк.
Такий метод надання знижок особливо велике значення має в умовах інфляції, коли
будь-яке відстрочення платежу призводить до того, що постачальник реально отримує тільки
частку вартості реалізованого товару. Отже, постачальники при виборі способу розрахунків з
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покупцями за товари повинні оцінювати можливість надання знижок при їх достроковій
оплаті.
В Україні більше підприємств доходять висновку щодо вигідності надання таких
знижок. Саме тому пропонуємо застосовувати в роботі торгівельних підприємств наступну
методику, яка допоможе вирішити окремі задачі оптимізації розрахунків, а саме: для покупця
– розрахунок ефективності використання варіантів застосування знижок в залежності від
строків сплати товарів; для постачальника – визначення впливу умов угоди на оборотність
дебіторської заборгованості, а також розрахунок прибутковості кожного варіанту надання
знижок покупцям в залежності від терміну сплати рахунків.
Переваги дострокової сплати товарів з урахуванням знижки доцільно розраховувати з
використанням формули «вартості відмови від знижки» (ВВЗ).
ВВЗ = [З / (100% – З)] х [365 / (Сбз – Сз)]
(1)
де З – знижка, %
Сбз – Строк платежу без знижки, діб,
Сз – строк платежу зі знижкою, діб.
Наприклад, підприємство планує реалізувати продукцію вартістю 5000 тис.грн.
наступного року. Керівництво підприємства прийняло рішення щодо прискорення отримання
коштів за реалізовані товари шляхом використання системи знижок за дострокову сплату
товарів. Покупці в результаті переговорів надали необхідну інформацію щодо об’єму
реалізації в залежності від величини знижок та тривалості пільгового періоду.
Як видно, з розрахунків, наведених у табл.1, на прикладі надання знижки у розмірі
2,5%, видно, що у разі сплати товарів у перші три дні, потенційний дохід покупця
складатиме 125 тис.грн., який можна спрямувати на придбання товарів у сумі 4253 тис.грн.
(4128 тис.грн. + 125 тис.грн.), при цьому економія у відсотках до витрачених коштів
складатиме 6%. В даному випадку 125 тис.грн., отримані у формі знижки, додатково
знаходитимуться в обороті підприємства 27 днів (30 – 3 дні). За рік вони можуть зробити
13,5 обороти. Таким чином, видно, що вартість відмови від знижки складатиме 55,05% за рік,
що є, у разі відмови від знижки, втраченим доходом покупця. Отже, за такої високої вартості
відмови від знижки, доцільно не відмовлятись, а сплатити борг впродовж трьох днів.
Так, навіть, якщо не вистачає коштів і виникає потреба у отриманні банківського
кредиту, то за розрахунками видно, що отриманий дохід від невтрати вартості від втрати
знижки більше ніж витрати на виплату відсотків за банківським кредитом, оскільки середня
ставка за кредитами Україні становить близько 20% річних.
Розглянемо спосіб вирішення задачі, поставленої для постачальника – розрахунок
прибутковості різних варіантів надання знижок покупцям. Цього можна досягти шляхом
порівняння фінансового результату від прискорення оборотності дебіторської заборгованості
з результатом, отриманим підчас спрямування вивільнених коштів до обороту, або на
депозитні рахунки у банку.
Розглянемо на прикладі торгового підприємства «Х», середня рентабельність
оборотних активів якого складає близько 38%, ставка за вкладами на депозит складає 21%
річних. Необхідні розрахунки наведено в таблиці 2. За даними наведених розрахунків, можна
зробити висновок, надання знижки більше, ніж 1,25% призводить до збитків у разі вкладення
коштів на депозитний рахунок. Результати даних розрахунків є підставою для прийняття
постачальником обґрунтованого управлінського рішення, спрямованого на оптимізацію
взаєморозрахунків з покупцями.
У бухгалтерському обліку відсутні рахунки для обліку знижок, наданих покупцям та
замовникам. На сьогоднішній день надані знижки після реалізації товарів відображаються в
обліку шляхом коригування отриманого доходу (субрахунок 704 «Вирахування з доходу» та
нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ (641 «Розрахунки за податками») методом
червоного сторно. Знижки, надані в момент реалізації товарів, в обліку окремо не
відображаються, а лише коригується сума отриманого доходу від покупця на суму знижки.
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Таблиця 1
Розрахунок ефективності варіантів отримання знижок покупцем в залежності від строку сплати придбаних товарів та впливу умов
угоди на оборотність дебіторської заборгованості
Умови угоди

Реалізація товарів (робіт, послуг)
у тому числі

Величина
знижки,
%

Період
Загальвідстрочний
ки зі
період
знижкою, відстрочдіб
ки, діб

Разом

з наданням знижки
Сума
Оборотність
знижки,
Обсяг
дебіторської
тис.грн
заборгореалізації,
(гр.4 х гр.1)
тис.грн.
ваності, 365 /
: (100 –
гр.2
гр.1)

Середня
Економія
оборотність
отримана від
без знижки
Оборотність
дебіторської
викорисзнижки, разів
заборговатання
Обсяг
Оборотність ності, разів
365 : (гр. 3 –
знижки,
%
реалізації, дебіторської (гр. (5 х 7) +
гр.2)
тис.грн.
заборго- гр. (8 х 9)) : (гр.1 х 100) :
гр.4 – (гр.5 + ваності, 365 / (гр.5 + гр.8) (100 – гр.1)
гр.3
гр.6)

Ціна
відмови від
знижки, %

0,5

9

20

5000

2506

25

40,56

2469

18,25

29,49

0,50

33,18

16,67

0,75

8

20

5000

2680

37,5

45,63

2282,5

18,25

33,03

0,76

30,42

22,98

1

7

20

5000

3200

50

52,14

1750

18,25

40,16

1,01

28,08

28,36

1,25

6

20

5000

3658

62,5

60,83

1279,5

18,25

49,80

1,27

26,07

33,00

1,5

5

20

5000

3874

75

73,00

1051

18,25

61,32

1,52

24,33

37,06

2

4

20

5000

4026

100

91,25

874

18,25

78,23

2,04

22,81

46,56

2,5

3

20

5000

4128

125

121,67

747

18,25

105,82

2,56

21,47

55,05
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Таблиця 2
Розрахунок прибутковості для постачальника варіантів використання знижок покупцем в залежності від терміну сплати товарів
Оборотність
дебіторської
заборгованості

Середня
заборгованість
покупців

Результат від прискорення оборотності
Відхилення дебіторської заборгованості за направлення
коштів
від середньої
Вартість
заборготоварів, які
В обіг
На депозит
Період
реалізованості при
За
Зі
Без
Загальний
Сума
Сума
Величина відстрочРентавано зі
реалізації знижкою знижки реалізації зі
період
прибутку
прибутку
знижки,
Середня
ки зі
Ставка за
знижкою бельність
знижкою
без
(гр.4 : (5000 :
відстроч(збитку)
(збитку)
%
знижкою,
оборотних
депозитом
(гр.8 – гр.7)
знижки
гр.5)
гр.6)
ки, діб
(гр.9 х
(гр.9 х
діб
активів
гр.10)
гр.10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Умови угоди

Чистий дохід
від політики
надання знижок
РозміСума
Викощення
знижок ристання
на
в обороті
депозиті
(гр.11 –
(гр.13 –
гр.14)
гр.14)
14
15
16

0,5

9

30

4975

29,66

12,17

167,73

410,85

243,11

0,38

92,38

0,21

51,05

25

67,38

26,05

0,75

8

30

4962,5

33,3

12,17

149,02

410,85

261,82

0,38

99,49

0,21

54,98

37,5

61,99

17,48

1

7

30

4950

40,61

12,17

121,89

410,85

288,96

0,38

109,80

0,21

60,68

50

59,80

10,68

1,25

6

30

4937,5

50,53

12,17

97,71

410,85

313,13

0,38

118,99

0,21

65,76

62,5

56,49

3,26

1,5

5

30

4925

62,44

12,17

78,88

410,85

331,97

0,38

126,15

0,21

69,71

75

51,15

-5,29

2

4

30

4900

79,8

12,17

61,40

410,85

349,44

0,38

132,79

0,21

73,38

100

32,79

-26,62

2,5

3

30

4875

108,12

12,17

45,09

410,85

365,76

0,38

138,99

0,21

76,81

125

13,99

-48,19

130

Незважаючи на те, що останнім часом в економічній літературі удосконаленню обліку
знижок приділяється достатньо уваги проблема обліку знижок залишається актуальною.
Так, Котенко Л.М. та Поливана Л.А. пропонують до субрахунку704 «Вирахування з
доходу» відкривати субрахунки третього порядку на яких відображати знижки в момент
продажу та знижки, що використані покупцем після продажу товарів (знижки «сконто»).
Сливка Я.В. пропонує для обліку наданих знижок використовувати окремий
субрахунок до рахунку 93 «Витрати на збут», а для обліку отриманих покупцем знижок
рахунок 747.
Дт

64

Кт

Дт

702

Кт

2

Дт

361

Кт

Дт

1

31

Кт

4

7

Дт

28

Кт

Дт

902

Кт

6

Дт

291

Кт

3
5
1. Відвантажені товари покупцю; 2. Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 3. Списано собівартість реалізованих
товарів 4. Отримані грошові кошти від покупців. 5. Надана покупцеві знижка 6. Списано вирахування з доходу на суму
знижки. 7. Скориговано раніше відображене податкове зобов’язання з ПДВ (червоне сторно).

Рис.1. Схема обліку наданих знижок

Дт
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Кт

Дт

631

Кт

Дт
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3
2

Дт

292

Кт

Дт

28

Кт

1
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1. Отримані товари від постачальника. 2. Відображено податковий кредит з ПДВ. 3. Перераховано оплату з урахуванням
наданої знижки. 4. Відображено суму отриманої знижки. 5. Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ, який належить
до суми знижки (сторно). 6. Коригування вартості отриманих товарів на суму отриманої знижки.

Рис. 2. Схема обліку отриманих знижок

Наявність даних про надані знижки в обліку є вкрай необхідною для управління. Саме
тому пропонуємо використовувати на підприємствах торгівлі окремий рахунок для
акумулювання на ньому суми наданих та отриманих знижок. В Плані рахунків у ІІ класі
рахунків (а товари, щодо яких застосовуються знижки відображаються саме на 28 рахунку ІІ
класу рахунків) вільним є 29 рахунок, на якому ми і пропонуємо обліковувати надані
покупцям та отримані від постачальників знижки :
29 «Знижки»
291 «Знижки надані покупцям та замовникам» (активний)
292 «Знижки отримані від постачальників та підрядників» (контрактивний)

Отже, всі надані та отримані знижки будуть акумулюватись на одному рахунку – 29
«Знижки», що дозволить відокремити інформацію про надані та отримані знижки для цілей
управлінського обліку та подальшої оцінки ефективності знижкової політики підприємства (
рис. 1, рис. 2).
Таким чином, застосування знижок дозволить вирішити такі завдання, які виникають
в процесі господарської діяльності підприємства: досягнення конкурентних переваг з більш
низькими витратами на збут продукції; забезпечення гнучкості в ціноутворенні; створення
можливості зберегти комерційну таємницю щодо справжніх цін продажів.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У САДІВНИЦТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
The article deals with the problem of cost accounting which arise during production processes in horticulture
and are related to specific technological factors, also organizational and production peculiarities of fruit-berry
production. The necessity of a separate accountancy as a part of an expense on biological conversion of costs to
maintain the biological productivity of plantations is substantiated. There is proposed to account these costs as the part
of future costs and to include them partly to the cost of horticulture production in the next production cycles.
Key words: costs, horticulture, biological assets, the cost of the maintenance of biological productivity, the
cost of the improving the biological assets, prepaid expenses.
У статті висвітлено проблеми обліку витрат, які виникають при виробничих процесах у садівництві і
пов’язані зі специфічними технологічними чинниками та організаційно-виробничими особливостями
плодоягідного виробництва. Обґрунтовано необхідність окремого обліку у складі витрат на біологічні
перетворення групи витрат на підтримання біологічної продуктивності насаджень. Запропоновано
обліковувати такі витрати у складі витрат майбутніх періодів та частково включати їх до собівартості
продукції садівництва у наступних виробничих циклах.
Ключові слова: витрати, садівництво, біологічні активи, витрати на підтримання біологічної
продуктивності, витрати на поліпшення біологічних активів, витрати майбутніх періодів.

У зв’язку із введенням в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1] виникло багато
дискусій у наукових колах щодо необхідності обліку біологічних активів. Адже крім появи
нових облікових категорій, змінився діючий порядок відображення в обліку процесу
виробництва та його результатів. Ці питання активно досліджуються вітчизняними вченими
та знайшли відображення у працях І. Білоусової, С. Голова, В. Жука, Т. Кучеренко,
М. Чумаченка та інших. Особливого значення нове положення набуває при фактичному його
застосуванні в обліку, тобто конкретній предметній площині. Врахування специфіки
функціонування окремих галузей сільського господарства накладає свій відбиток на
проблематичність використання даних категорій. Зокрема, гальмування впровадження норм
П(С)БО 30 «Біологічні активи» у садівництві обумовлено застосуванням справедливої оцінки
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як продукції, так і самих насаджень через слабкість ринкових позицій виробників за
вирощеними фруктами, а також несформованістю ринку багаторічних насаджень.
Сучасними проблемами обліку у плодоягідному виробництві серед вітчизняних
вчених займаються В. Жук, І. Костирко, А. Харитонова, П. Сук. У той же час є ще цілий ряд
актуальних питань, які потребують вирішення. До них відносять наступні [2, с. 33–35]:
– в організації обліку – необхідність раціональної організації обліку витрат на
створення багаторічних насаджень та догляд за ними (біологічні перетворення), виділення
окремих центрів витрат, доходів та інвестицій;
– у фінансовому обліку – відображення інформації про зміну вартості довгострокових
біологічних активів (результатів від переоцінки); застосування справедливої оцінки як до
оприбуткованої продукції, так і до самих насаджень;
– в управлінському обліку – потреба у виборі найбільш прийнятних методів обліку
витрат та способів калькулювання; необхідність перегляду складу витрат та застосування
додаткових ознак їх класифікації для управлінських потреб.
Метою статті є з’ясування впливу специфічних технологічних чинників та
організаційно-виробничих особливостей садівництва на облік витрат, пов’язаних з
біологічними перетвореннями, а також розробка окремих пропозицій щодо відображення в
обліку витрат на підтримання біологічної продуктивності плодоягідних насаджень у рамках
діючого облікового законодавства країни.
Методологічною основою дослідження є концептуальні основи та стандарти обліку,
діалектичний метод пізнання. Для вивчення проблеми відображення в обліку інформації про
виробничі витрати використано монографічний, аналітичний, порівняльні методи а також
абстрактно-логічні підходи до побудови виробничого обліку в галузі садівництва.
Від інших біологічних активів плодоягідні багаторічні насадження відрізняються
тим, що у поєднанні із незамінним ресурсом – землею, плодоягідні насадження формують
особливий вид сільськогосподарських угідь, який потребує точності та належної оцінки цієї
облікової категорії. Використання біологічних активів садівництва дає можливість отримати
сільськогосподарську продукцію (плоди, ягоди, горіхи тощо); додаткові біологічні активи –
посадковий матеріал (живці, саджанці), а також приносити інші економічні вигоди.
Складність обліку виробничого процесу цієї галузі полягає у необхідності чіткого
розмежування витрат садівництва на дві групи:
– витрати інвестиційного (капітального) характеру (виникають при закладці
насаджень та витрати на вирощування біологічних активів до введення їх в експлуатацію);
– витрати на біологічні перетворення (пов’язані з доглядом за плодоносними
насадженнями та збором урожаю).
Якщо поділ витрат у садівництві на ці дві категорії є чітко визначеним, то однією з
головних проблем другої групи витрат є потреба поглиблення сутності та складу витрат на
біологічні перетворення в галузі. На наш погляд, необхідно переглянути перелік
калькуляційних статей витрат, а також виділити у їх складі окрему групу витрат на
підтримання біологічної продуктивності. Крім того, ще є ряд виробничих ситуацій, які
можуть бути властиві лише садівничим підприємствам та потребують особливо ретельного
підходу до їх розуміння й пошуку можливих альтернативних варіантів відображення в
обліку.
Зокрема, діюча облікова практика не враховує ситуацій, коли підприємство втрачає
можливість одержання врожаю у звітному періоді внаслідок явища періодичності
плодоношення (властиве окремим видам та сортам зерняткових культур) та негативної дії
абіотичних факторів (несприятливих погодних умов, наприклад низькі температури чи
надмірні опади під час цвітіння), що не належать до непереборних сил природи. У такому
разі усі здійснені витрати не можна відносити до групи витрат, які стались внаслідок
надзвичайних подій, так як відсутність врожаю пояснюється не форс-мажорними
ситуаціями, а біологічними особливостями відповідних активів.
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Проведені у звітному році агротехнічні заходи (полив, застосування комплексного
захисту насаджень від шкідників і хвороб, удобрення ґрунту, а головне – ліквідація наслідків
активізації росту шляхом додаткової обрізки дерев) відносяться до операцій на поліпшення
багаторічних насаджень, тобто відновлення їх корисності. У зв’язку з цим можливі різні
варіанти відображення суми витрат в обліку. Згідно П(С)БО 28 «Зменшення корисності
активів» [3] витрати від зменшення корисності активу визнаються іншими витратами, а щодо
активів, тобто самих насаджень, то на відповідну суму зменшується їх балансова
(залишкова) вартість. Тобто, якщо у наступних звітних періодах ознаки зменшення
корисності активу перестануть існувати, то вигоди від відновлення корисності активу
визнаються іншим доходом, а самі насадження підлягають дооцінці.
Зауважимо, що відповідно до принципу обліку відповідності доходів і витрат,
передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
[4], витрати мають бути відображені у фінансовій звітності тоді, коли настануть доходи,
ідентифіковані як «вигоди від корисності активу», а не повинні бути віднесені на збитки у
тому звітному періоді, коли виникли.
Витрати на поліпшення або на «ремонт» плодоносного саду належать до витрат
капітального характеру, а тому підлягають віднесенню на капітальні інвестиції з наступною
зміною облікової вартості довгострокових біологічних активів рослинництва.
На практиці дуже важко встановити міру втрат та вигод при погіршенні чи
покращенні ефективності активу. На сьогодні сумових критеріїв щодо вигод від покращення
ефективності біологічного активу не існує, тому й немає чіткої межі віднесення «ремонтної»
вартості саду до поточних витрат. У зв’язку з цим витрати, спрямовані на підтримання
біологічної продуктивності, за своїм економічним змістом та відповідно до П(С)БО
16 «Витрати» [5] є прямими витратами виробничого характеру, а тому повинні бути
віднесені до конкретного об’єкта витрат (на окремий аналітичний рахунок у складі
синтетичного рахунку 23 «Виробництво»). При цьому можуть виникнути наступні варіанти
відображення в обліку:
– списання всієї суми витрат на субрахунок 940 «Витрати від первісного визнання та
від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» (як уцінка);
– накопичення витрат на утримання саду цього року в якості незавершеного
виробництва на кінець звітного періоду.
У випадку, коли у звітному році не одержано врожай, достовірне виявлення
результату від первісного визнання є неможливим, а наявність незавершеного виробництва
для даної галузі є нетиповим. Крім того, у подібній ситуації можливе порушення одного з
головних принципів – відповідності доходів і витрат, адже в одному році здійснюють
витрати, а в наступному – оприбутковують врожай та нараховують пов’язані з цим доходи.
Вважаємо, що виробничі витрати за подібними ситуаціями доцільно відносити до витрат
майбутнього року, а рахунки з обліку виробничих витрат у садівництві звітного року
підлягатимуть закриттю. У наступному операційному циклі такі витрати формуватимуть
виробничу собівартість нового врожаю, на що, по суті, й були спрямовані усі технологічні
операції попереднього року.
Акцентовані нами поточні витрати на підтримання біологічної продуктивності у
наступних роках відповідно до діючої Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств
і організацій [6] підпадають під характеристику витрат, що обліковуються на рахунку 39
«Витрати майбутніх періодів». До них відносяться витрати, які пов’язані з кількома
виробничими циклами і з певних причин не стосуються собівартості продукції поточного
року. Особливістю витрат майбутніх періодів є те, що їх включають у собівартість продукції
наступного року або впродовж періоду окупності витрат, який залежить від очікуваного
строку використання саду. Цей момент обов’язково повинен бути закріплений Наказом про
облікову політику підприємства. За дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів»
відображають накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом – їх розподіл (списання)
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та включення до складу витрат звітного періоду. Схема обліку витрат на біологічні
перетворення у садівництві та витрат на підтримання біологічної продуктивності за нашими
пропозиціями наведена на рис. 1.
Рахунки з обліку
виробничих ресурсів

Рахунок з обліку прямих
виробничих витрат

Витрати виробничих ресурсів

Дт (рахунки класів 1-6) Кт Дт (23 «Виробництво») Кт
1. Врожайний
Витрати на біологічні
рік
перетворення

Рахунок з обліку вирощеної
продукції (27 «Продукція
сільськогосподарського
виробництва»)
Дт
Кт
Вихід продукції

Рахунок з обліку інших
операційних доходів

2. Врожай
відсутній
Дт

(71 «Інший
операційний дохід»)

Рахунок з обліку непрямих
виробничих витрат
(91 «Загальновиробничі
Дт
Кт
витрати»)
Витрати
загальновиробничого
характеру

Розподіл і закриття загальновиробничих
витрат

Рахунок з обліку витрат
майбутніх періодів
(39 «Витрати майбутніх
Дт
Кт
періодів»)
Витрати на
Розподіл витрат на
підтримання
підтримання у
біологічної
наступних звітних
продуктивності
періодах
Списано витрати при
повній втраті
біологічної
продуктивності

Кт

Відображено
доходи від
первісного
визнання

Рахунок з обліку інших витрат
операційної діяльності
(94 «Інші витрати операційної
діяльності»)
Дт
Кт
Відображено
витрати від первісного визнання

Рахунок з обліку інших витрат
Дт (97 «Інші витрати»)
Списано витрати у
результаті
стихійного лиха

Кт

Умовні позначення:
– передбачено чинним законодавством
– запропоновано
Рис. 1. Запропонована схема обліку витрат на підтримання біологічної
продуктивності виробництва у садівництві

Підставою для відображення витрат на підтримання біологічної продуктивності є
первинні документи, за якими обліковують і витрати на біологічні перетворення, але
віднесення їх даних на рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» відбуватиметься лише після
складання відповідного акту спеціалістами галузі садівництва (керівник галузі рослинництва,
плодовод, бригадир садової бригади). Підставою для відображення в обліку розподілу витрат
майбутніх періодів можуть слугувати бухгалтерські довідки.
Питання розподілу витрат майбутніх періодів на підтримання біологічної активності
плодоягідних насаджень та включення їх до фактичної собівартості продукції у наступних
звітних періодах обов’язково має регулюватись Наказом про облікову політику
підприємства. Списання таких витрат впродовж наступних років (але не більше чотирьох)
можливе за умови нестабільної фінансової ситуації на підприємстві, а також з метою
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уникнення будь-якого маніпулювання сумами фактичних витрат (подвійна сума витрат
поточного й минулого року на утримання саду суттєво занизить результат від первісного
визнання).
У випадку повної втрати насадженнями своєї біологічної продуктивності, що
підлягають ліквідації, накопичені та нерозподілені раніше суми витрат на підтримання
біологічної продуктивності підлягають списанню на інші витрати підприємства (рахунок 97
«Інші витрати»). Проте здійснення такого бухгалтерського проведення буде можливим після
внесення змін до чинної Інструкції про застосування Плану рахунків. Якщо такі насадження
не одразу списуються з балансу підприємства, то витрати за ними можна класифікувати як
інші витрати операційної діяльності (рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»).
Таким чином, у випадку неодержання у звітному періоді врожаю у садівництві (за
винятком ситуацій, пов’язаних з надзвичайними подіями) суму фактичних витрат,
спрямованих на підтримання біологічної продуктивності насаджень, доцільно обліковувати
окремо з наступним їх списанням на рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів». Це дозволить
уникнути нетипового для садівництва залишку незавершеного виробництва у кінці
календарного року та обґрунтовано відображати витрати, понесені у звітному періоді, які
стосуються формування майбутнього врожаю. Для цього у Наказах про облікову політику
садівничих підприємств необхідно окремим пунктом передбачити умови виникнення
відповідних витрат, а до робочих планів рахунків додати аналітичні рахунки з обліку витрат
майбутніх періодів.
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Розглянуте поняття сутності і ролі внутрішнього контролю в управлінській інформаційній системі
та умов, що визначають ефективність функціонування системи контролю на підприємстві. Уточнена мета
внутрішнього контролю у своєчасному виявленні та запобіганні невиправданим відхиленням, які
перешкоджають раціональному використанню майна та коштів. Узагалнені питання теоретичного,
методичного та організаційного характеру внутрішнього контролю.
Ключові слова: внутрішній контроль, бухгалтерський контроль, управління, бухгалтерський облік,
організація внутрішнього контролю.
The notion of internal control essence and role in management information system as well as conditions, which
determine the efficiency of business control system functioning, has been considered. The aim of internal control, which
lies in timely revelation and prevention of unjustified deviations preventing rational use of property and funds, has been
specified. Problems of theoretical, methodological and organizational nature of internal control have been generalized.
Key words: internal control, accounting control, management, business accounting, internal control
management.

Економічна ситуація в Україні передбачає якісно нові зміни в реалізації контрольної
функції як з боку зовнішніх контролюючих органів, так і всередині підприємств різних
організаційно-правових форм. Внутрішній контроль присутній на всіх стадіях і протягом
усього часу реалізації управлінських рішень. Система внутрішнього контролю є важливим
елементом загальної структури управління будь якого товариства. Аналіз роботи діючих
служб внутрішнього контролю показує, що використовувані ними методи і процедури не
забезпечують належний контроль за діяльністю осіб, які розпоряджаються отриманими
коштами, та надійний захист майнових інтересів власників. Таким чином, потребують
перегляду і уточненню питання теоретичного, методичного та організаційного характеру
внутрішнього контролю.
Аналіз праць вчених-економістів показує, що раціональна організація внутрішнього
контролю потребує системного підходу з урахуванням особливостей впровадження
ринкових механізмів в управління підприємницькою діяльністю.
Внутрішній контроль – один із найважливіших елементів системи управління
сучасним підприємством. Вченими приділяється увага проблемам цієї функції управління і
наголошується на нерозривному її зв’язку з елементами й властивостями системи
менеджменту, оскільки контроль на рівні підприємства здійснюється там, де зосереджений
безпосередньо сам центр управління.
Через використання елементів методу бухгалтерського обліку, контроль реалізується
лише частково і за певних умов. Облік, яким би налагодженим він не був, покликаний, перш
за все, виконувати функцію забезпечення управлінців оперативною інформацією, так як
інформація бухгалтерського обліку щодо минулих фактів господарської діяльності формує
альтернативи майбутнього розвитку компанії. Економічна інформація, що формується на
рахунках бухгалтерського обліку, повинна перевірятись (фільтруватись) шляхом здійснення
попереднього, поточного та наступного контролю.
За допомогою даних обліку забезпечується контрольна діяльність за господарськими і
фінансовими операціями та процесами підприємства, його структурних підрозділів, а також
за ходом виконання планових показників. Щодо контролю – за допомогою його засобів і
процедур здійснюється перевірка даних обліку [1]. Тому контроль виступає як первинна
стадія отримання інформації і як завершальна стадія облікового процесу, а менеджмент - це
оцінка всієї інформації, що надходить по управлінській інформаційній системі і прийняття
рішень. Отже, в черговий раз підтверджується той факт, що облік і
внутрішньогосподарський контроль виступають визначальними ланками управлінської
структури підприємства та здійснюються працівниками бухгалтерії в єдиному організаційнотехнологічному процесі, що передбачено нормативними документами, які регламентують
порядок ведення обліку окремих об’єктів фінансово-господарської діяльності в межах
визначених їм повноважень [2, 99].
Контроль є лише інструментом менеджменту, а тому без певного досвіду і високої
кваліфікації управлінського персоналу він не може сам по собі гарантувати успіх
підприємства. Важливим є здійснення внутрішнього контролю на всіх ділянках облікових
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операцій, який мають організувати головні бухгалтери. Як засвідчує досвід організації
внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, він здійснюється, переважно,
бухгалтерією у формі попереднього, поточного і наступного контролю. Ефективність
кожного виду залежить від компетенції осіб, що його здійснюють.
Попередній бухгалтерський контроль відбувається на стадії схвалення рішення під
час здійснення господарських операцій через візування договорів, наказів, розгляд
первинних документів, що надійшли на підпис головному бухгалтеру, а також обґрунтування
фінансово-господарських планів і кошторисів, нормативів та проектів до їх затвердження
вищими органами управління. Завданнями такого контролю є: встановити, по-перше, чи
відповідатиме господарська операція, що буде здійснена в підприємстві чинним
законодавчим нормам, правилам, вимогам статуту та інших засновницьких документів; подруге, чи є доцільність в її здійсненні і чи буде ефект від цього. Від результатів проведення
попереднього бухгалтерського контролю (бухгалтерських даних) у великій мірі залежить
також реалізація функцій контролю керівниками і фахівцями структурних підрозділів
підприємств. Така залежність призводить до того, що попередній внутрішньогосподарський
контроль за участю інших суб’єктів нехтується і використовується тільки тоді, коли стає
відомо про відхилення, які необхідно усунути. Тому пропонуємо застосовувати прийом так
званого прогнозованого контролю з використанням раніше отриманої бухгалтерської
інформації. Так, не використовуючи бухгалтерську звітність, яка буде сформована тільки в
кінці звітного періоду, можна здійснювати попередній контроль за потребою, наявністю і
правильним списанням товарно-матеріальних цінностей, за збалансованістю надходження
грошових доходів і виникнення витрат.
Функції поточного бухгалтерського контролю реалізуються в момент реєстрації
господарських операцій та участі працівників бухгалтерії у проведенні інвентаризації,
забезпеченні дотримання умов зберігання товарно-матеріальних цінностей та грошових
коштів. Він є засобом своєчасного виявлення нестач, попередження крадіжок майна,
матеріальних цінностей підприємства. Дослідження показують, що майже половина
виявлених нестач і зловживань відбуваються через порушення методології ведення
бухгалтерського обліку в підприємствах і, як наслідок, невиконання контрольних функцій
обліковими працівниками.
Попередній та поточний бухгалтерський контроль ускладнюються тим, що
господарські операції і документальне оформлення їх здійснюються в різних підрозділах та
віддалені від бухгалтерії. Її працівники практично ніколи не присутні на місцях здійснення
господарських операцій (складах, виробничих підрозділах і т.д.), а тому не в змозі
оперативно виявляти та попереджувати негативні явища й процеси і виступають в ролі
пасивних реєстраторів господарських операцій.
Поточний бухгалтерський контроль має переважаючу значимість для підприємства,
оскільки він оперативно втручається, суцільно досліджує і безперервно супроводжує процес
господарської діяльності. Ця форма контролю пов’язана з управлінським обліком. Так,
нормативний метод планування й обліку витрат відповідає вимогам поточного контролю [3].
Наступний контроль реалізується шляхом проведення ревізій і тематичних перевірок,
здійснюваних разом з іншими функціональними службами на етапі узагальнення й аналізу
звітності. Облікові працівники на підставі документів розглядають операції, що вже
відбувались, і контролюють їх доцільність, законність та економічну ефективність,
інформуючи керівників різних рівнів управління про всі відхилення. Інформація отримана в
результаті його проведення, має не профілактичний (попереджувальний), а історичний
характер, тобто констатує факти, які вже відбулися. Перевага цього виду контролю полягає в
тому, що у подальшому він забезпечує швидку реакцію на факти порушень та зловживань,
зменшує ймовірність їх виникнення та надає можливість оцінити майбутні витрати і доходи.
У процесі здійснення попереднього, поточного і наступного контролю інформація
контролюється через застосування обліковими працівниками методів, характерних для
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системи бухгалтерського обліку: принципу подвійного запису, рівності активу та пасиву
балансу, тотожності даних аналітичного і синтетичного обліку [4].
Для використання можливостей із здійснення контролю працівниками бухгалтерії
вирішальне значення мають наступні організаційні заходи: укомплектування штату
бухгалтерів відповідного професійного рівня; ознайомлення працівників бухгалтерії із
правами щодо здійснення контролю, передбаченими у відповідних нормативних актах;
розподіл контрольних функцій між працівниками відділу бухгалтерії і їх регламентація в
посадових інструкціях; визначення відповідальності за виконання функцій контролю
облікового працівника і її регламентація у певному розділі посадової інструкції, де із
зазначенням видів контролю(попередній, поточний, наступний) за видами господарських
операцій визначити відповідальність, обов’язки і права облікового працівника за здійснення
контролю; закріплення за головним бухгалтером визначальної і координуючої ролі
контролера у сфері бухгалтерського обліку; перенесення центру відповідальності за
організацію і проведення бухгалтерського контролю на відділи централізованої бухгалтерії із
закріпленням їх контрольних функцій у Положеннях про структурні підрозділи;
забезпечення розробки проектів планів проведення інвентаризацій грошових коштів в касі,
товарно-матеріальних цінностей на складах, а також вибіркових інвентаризацій у
міжінвентаризаційний період, річної інвентаризації всіх статей балансу; здійснення
контролю за виконанням планів проведення періодичних і річних інвентаризацій;
забезпечення співробітництва зі всіма відділами апарату управління із широкого кола питань
попереднього, поточного і наступного контролю; використання передового досвіду;
узагальнення і перегляд результатів контрольної роботи, виконаної працівниками всіх
відділів [5].
Враховуючи стан бухгалтерського контролю, постає необхідність розробки
рекомендацій із удосконалення організації та методики внутрішнього бухгалтерського
контролю і запропонувати їх для використання в підприємствах. Ефективною буде розробка
для кожного працівника, в тому числі і бухгалтерів, окремого проекту їх контрольних
функцій. Це можна реалізувати наступним чином: за приписом головного бухгалтера
керівники структурних підрозділів на основі своїх контрольних функцій із врахуванням
вимог положення про підрозділи розробляють та розподіляють контрольні функції і
відповідальність між всіма підрозділами й виконавцями. Вони повинні враховувати основну
мету – підвищення якості контрольних функцій за рахунок їх обґрунтованого розподілу і
відповідальності, що покладається на структурний підрозділ підприємства (за умови
забезпечення реалізації їх можливостей щодо організації і здійснення ними контрольних
функцій). Кожний проект варто розглянути, проаналізувати, а за необхідності скоригувати
головним бухгалтером у разі, якщо немає заперечень із боку начальника структурного
підрозділу, оскільки саме останній несе відповідальність за стан і ефективність контролю
всередині підрозділу.
Ми переконані, що доцільно було б визначити, які інформаційні зв’язки існують між
підрозділами (відділами), визначити методичні аспекти здійснення взаємного контролю
інформації, а також обґрунтувати забезпечення єдності бази даних для вирішення завдань
контролю різними відділами чи відділом із врахуванням зв’язків між окремими завданнями
контролю. Вважаємо за необхідне розробити і включити, як додатки до таких проектів, або
як окремі додатки до Положень про структурні підрозділи, окремі організаційні моделі
внутрішньогосподарського контролю, тобто за кожним розділом фінансово-господарської
діяльності підприємства (наприклад, грошові кошти, розрахункові операції, необоротні
активи, товарно–матеріальні цінності, витрати і собівартість, фінансові результати і т.д.).
Застосування моделювання контролю дасть змогу більш наочно відтворити характеристику
об’єктів контролю та поглиблено їх вивчити, визначитись з контролюючими суб’єктами,
індивідуалізовано визначити перелік контрольних функцій, спростити їх виконання і тим
самим підвищити економічну ефективність контролю.
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Наступним кроком в посиленні дієвості й ефективності бухгалтерського контролю є
залучення працівників бухгалтерських служб (відповідно до покладених на них обов’язків)
до проведення внутрішньогосподарського контролю, виявленні різного роду зловживань. Як
показує нинішня практика, вони не завжди володіють достатнім рівнем знань для здійснення
такої діяльності. Матеріально відповідальні особи, користуючись цим, в інвентаризаційних
описах здійснюють приписки неіснуючих цінностей, виписують безтоварні накладні,
несвоєчасно і в неповних обсягах оприбутковують товарно-матеріальні цінності, грошові
кошти, а також здійснюють інші зловживання.
Логіка міркувань дає змогу дійти висновку, що всі завдання, які стоять нині перед
бухгалтерами, неможливо розв’язати, орієнтуючись на традиційний підхід до обліку, як до
засобу забезпечення обліковою інформацією для складання достовірної фінансової звітності.
Облік завжди повинен бути засобом ефективного управління, в тому числі й контролю,
засобом забезпечення не тільки так званою історичною інформацією, але й прогнозною, що
сприятиме орієнтації контролю на майбутні зміни в системі менеджменту підприємства.
Таким чином, створення системи контролю повинно здійснюватись із урахуванням
впливу та використання елементів функції контролю. Організація внутрішнього контролю в
практиці управління пов’язана з питаннями оптимального застосування його організаційних
форм. Тому, роблячи ставку на неї, необхідно розраховувати ефект від її існування. Одним із
недоліків системи внутрішнього контролю є перекладання всієї повноти здійснення
контролю покладають на бухгалтерію. Це, в свою чергу, призводить до негативних наслідків,
а саме: дублювання і паралелізму в роботі відділів і служб, обмеження проведення контролю
зі сторони керівників та фахівців структурних підрозділів тощо. З метою усунення таких
недоліків необхідно визначити межі бухгалтерського контролю, конкретизувати зміст його
завдань.
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ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Розглянуто питання про важливість удосконалення обліку та контролю діяльності
сільськогосподарських підприємств з наближенням їх до сучасної методології бухгалтерських стандартів.
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Importance of accounting and control at agricultural enterprises and approach them to the modern
methodology of accounting standards are studied in the article.
Key words: accounting, control, management, agriculture enterprises, activity.

140

Участь України в сучасних процесах глобалізації та міжнародної інтеграції
зумовлюють потребу в пошуку нових принципів управління економічним розвитком
держави, а особливо діяльністю сільськогосподарських підприємств. Трансформація системи
управління аграрними підприємствами відбувається одночасно з переходом до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку. Вчасне та дієве обліково-контрольне забезпечення
підвищить ефективність прийняття управлінських рішень. Тому в сучасних умовах
важливим є подальше удосконалення концепції бухгалтерського обліку та контролю з
максимальним наближенням до методології міжнародних вимог та правил.
Значний внесок в удосконалення методології обліку та контролю зробили вітчизняні
та зарубіжні вчені, зокрема, І.А. Аврова, І.А. Басманов, Ф.Ф. Бутинець, К. Друрі, Р. Ентоні,
Б. Нідлз, Г.Г. Кірейцев, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельний, Ю.Ю. Мороз, В.Ф. Палій,
М.С. Пушкар, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, Ю.С. Цаль-Цалко та
інші. Незважаючи на значні наукові досягнення, в зв’язку з динамізмом інформаційних
потоків та переходом на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку виникає потреба в
удосконаленні обліково-контрольного забезпечення діяльності сільськогосподарських
підприємств.
Метою бухгалтерського обліку є здобуття та систематизація інформації, потрібної для
управління діяльністю господарства будь-якого масштабу та рівня. Є можливим сміливо
констатувати, що нині бухгалтерський облік став невід'ємною складовою управлінської
системи світової економіки. Без нього неможливе управління будь-якою її ланкою. Недарма
бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу» [1]. Тому для сільськогосподарських
підприємств важливо швидше адаптуватися до міжнародних вимог та правил ведення
бухгалтерського обліку, що відкриє нові можливості для співпраці з іноземними партнерами
та інвесторами.
Одним із основних об’єктів економічного управління на сільськогосподарських
підприємствах є витрати. Саме витратами в більшій мірі, ніж доходами можуть і повинні
управляти керівники в середині підприємства на всіх його рівнях. Яким чином, та як
ефективно використовуються ресурси підприємства в значній мірі залежить від знання,
вміння та професійності конкретних керівників, від наявності та доступності всієї
інформації, необхідної для прийняття ними відповідних рішень [2]. Тому для
сільськогосподарських підприємств України в умовах сучасних концепцій управління є
важливим контроль за їх діяльністю та вчасне коригування правильності прийнятих рішень.
Контроль займає особливе місце в управлінні діяльністю кожного підприємства і
виступає загальною функцією, методом управління та складовою частиною управлінського
циклу. Він надає допомогу керівництву в ефективному управлінні підприємством; сприяє
мінімізації ризиків в його діяльності через протидію появі помилок та недоліків; здійснює
перевірку достовірності даних обліку й звітності; створює умови для здійснення планування
раціональних витрат ресурсів підприємства; коригує виробничі завдання; забезпечує
дотримання прийнятої політики керівництвом, інструкцій та інших директивно-нормативних
документів підприємства, вимог діючого законодавства. Система контролю є важливим
елементом загальної структури управління підприємством. Контроль посідає важливе місце
серед інших функцій управління і сприяє досягненню позитивних результатів діяльності та
ефективності прийнятих управлінських рішень. Контроль виконує інтегруючу роль в системі
функцій менеджменту. Не поглинаючи інші функції, контроль взаємопроникає в них та
здійснює активний вплив на ефективність їх використання [3, с.129]. Потреба у контролі
пояснюється ще й змінами у зовнішньому середовищі, які важко передбачити і тим більше
забезпечити адекватну реакцію на них. Необхідність постійного спостереження зумовлена
спрямованістю контролю на зменшення ризику шляхом відстеження у контрольних точках
динаміку потенційних загроз [4, с.61]. Налагоджена система контролю за діяльністю
сільськогосподарських підприємств є передумовою ефективності та прибутковості
організації. Вчасний контроль надасть змогу виявлення слабких сторін підприємства та
зменшить ризик банкрутства.
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В сільськогосподарських підприємствах існує проблема інформаційного
забезпечення, а саме - надходження інформації з запізненням. Саме через відсутність вчасної
та достовірної інформації, керівники не взмозі об’єктивно проаналізувати причини недоліків
та недоопрацювань в роботі, які призвели до зниження ефективності функціонування
підприємства та можливих негативних наслідків. Проведення вчасного контролю облікової
інформації дозволить вжити заходів для їх запобігання.
Слід відмітити, обліково-контрольне забезпечення повинно надавати змогу
мобілізувати ресурси сільськогосподарських підприємств та поліпшити процес управління
підприємством. Бухгалтерський облік повинен надавати необхідну інформацію для
обґрунтування відповідних управлінських рішень, а контроль, в свою чергу, забезпечувати
правильність даної інформації та забезпечувати виявлення можливих проблем.
Обліково-контрольне забезпечення впливає на якість прийнятих рішень та
ефективність функціонування підприємств. Формування чіткої стратегії управління є
запорукою успіху сільськогосподарських підприємств з перспективою інтеграції до світового
ринку.
На сьогодні в більшості сільськогосподарських підприємств спостерігається проблема
відсутності кваліфікованих спеціалістів, які володіють знаннями з ведення бухгалтерського
обліку за міжнародними стандартами. Бухгалтер повинен чітко усвідомлювати можливості,
надані йому міжнародними стандартами, та розуміти, що саме від його навичок залежить
формування в бухгалтерському обліку вчасної та якісної інформації. З цією метою необхідно
організовувати семінари, відправляти бухгалтерів на навчання, перепідготовку або залучати
консультантів. Бухгалтер повинен співпрацювати з адміністрацією підприємства, адже
реєструючи факти господарської діяльності, він має можливість надавати допомогу у
прийнятті управлінських рішень.
Розробкою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку займаються декілька
організацій, основною з яких є Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку КМСБО (International Accounting Standards Committee, IASC), який утворений 29 червня
1973 р. згідно з домовленістю бухгалтерських організацій Австралії, Канади, Франції,
Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, Великобританії, Ірландії та США. З 1983 р.
КМСБО об'єднує всі професійні організації бухгалтерів, що входять до складу Міжнародної
федерації бухгалтерів (МФБ) [5, с. 9]. Мета МФБ – служіння інтересам суспільства,
вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні та розвиток сильної
міжнародної економіки за допомогою впровадження та додержання високоякісних
професійних стандартів, міжнародного зближення національних стандартів та
висловлювання з питань, що викликають широкий суспільний інтерес, де професійні знання
бухгалтерів найбільш вагомі [6]. У травні 2000 році Комітет з МСБО було перейменовано на
Раду з МСБО. Основні завдання Ради з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
полягають у наступному:
- в інтересах суспільства розробляти та постійно удосконалювати стандарти
бухгалтерського обліку, яких необхідно дотримуватися при складанні та поданні фінансової
звітності;
- сприяти розповсюдженню та переходу до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку усіх країн;
- допомогати іншим державам в удосконаленні національного бухгалтерського
обліку відповідно до МСБО.
Обліково-контрольне забезпечення є одним з основних механізмів для ефективного
управління підприємствами сільського господарства. Чим вищий у господарстві рівень
нестабільності, тим більша потреба у надходженні вчасної інформації та проведенні
контролю. Взаємодія обліку та контролю надасть можливість сільськогосподарським
підприємствам планувати стратегію його розвитку; забезпечить ефективність прийнятих
рішень; забезпечить можливість контролю розміру, напрямку, доцільності витрат;
підвищуватиме конкурентоздатність та рентабельність підприємства.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Обґрунтовано організаційні і методичні положення, запропоновано практичні рекомендації з
удосконалення бухгалтерського обліку й внутрішнього аудиту послуг в системі управління готельними
підприємствами.
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Organizational and methodical statements as well as practical recommendations to improve accounting,
internal audit services in the hotel enterprises management were provided.
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Насиченість ринку нерухомості України сегментами з мінімальним терміном
окупності, стабільне збільшення попиту на готельні послуги та збільшення капіталу, який
може бути вкладений в розвиток готельної індустрії, сприяють динамічному розвитку даного
сектора. Вагомий внесок у формування теоретичних та організаційно-методичних аспектів
бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту послуг, які надаються різними галузями
економіки, здійснили вітчизняні вчені: Р.І. Балашова, Ю.А. Верига, О.С. Височан, Г.М.
Давидов, М.Д. Корінько, А.А. Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, В.П. Пантелеєв, О.А. Петрик,
М.С. Пушкарь, В.С. Рудницький, В.О. Шевчук, Л.М. Янчева, а також зарубіжні вчені: Г.
Армстронг, В.Д. Андрєєва, Ф. Букерель, Б. Вейтц, А. Голмен, А. Дайан, Д. Ісмаєв, В.
Квартальнов, Ф. Котлер, Р. Монтгомері, та інші. Враховуючи результати та не применшуючи
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ролі здійснених досліджень, варто зазначити, що теоретичні та методичні питання
бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту, а саме готельних послуг, обмежуються
фрагментарними напрацюваннями специфіки обліку: розрахункових операцій в готельному
підприємстві; визначення рентабельності; собівартості; оцінки ефективності інвестиційної
політики готельних послуг. Недостатньо розробленими залишаються питання удосконалення
організації та методики внутрішнього аудиту готельних послуг, не розроблено методичні
підходи до визначення собівартості послуг за сегментами готельного підприємства для
формування ефективної цінової політики, недостатньо досліджено питання моделювання
облікової політики готелів.
Проблема узагальнюючої характеристики діяльності сфери готельних послуг
пов’язана з організаційними особливостями готельних підприємств, їх структурою та із
специфікою і різноманітністю послуг, що надаються. Формування інформаційних ресурсів
управління підприємствами готельної галузі вимагає дослідження сутності готельних послуг
як економічної та облікової категорії. Тому, оптимальне визначення готельних послуг як
економічної функції підприємств готельного господарства, полягає в сприянні задоволенню
індивідуальних чи колективних потреб без передачі права власності на будь-яке майно на
регіональному, державному та світовому рівнях. Слід відзначити, що суттєвими для
облікового відображення собівартості готельних послуг є такі їх характеристики, як
невідчутність, невіддільність від джерела, непостійність якості та незбереження. Урахування
наведених особливостей готельних послуг дозволило розробити ефективний інструментарій
управління ними на підставі інформації, сформованої в системі бухгалтерського обліку та
внутрішнього аудиту підприємств готельного господарства.
В eкoнoмічній літepaтуpі знaчнa увaгa пpиділяється питaнням дeтaлізaції витpaт зa
стaттями сoбівapтoсті, щo є пpeдмeтoм дискусії, в якій визнaчилaся тeндeнція дo poзшиpeння
нoмeнклaтуpи стaтeй сoбівapтoсті [2]. Oднaк, нe всі пpoпoзиції щoдo poзшиpeння
нoмeнклaтуpи стaтeй сoбівapтoсті всeбічнo вивчeні. Пpи визнaчeнні склaду стaтeй, нa нaшу
думку, нeoбxіднo бpaти дo увaги знaчeння, чaстoту зaстoсувaння, вaжливість пpи плaнувaнні,
oбліку тa aнaлізі, мoжливість poзпoділу між видaми пpoдукції кoжнoї стaтті.
Гpупувaння зa стaттями сoбівapтoсті oб’єктa aнaлітичнoгo oбліку, a внaслідoк цьoгo їx
poзшиpeння, підвищує інфopмaційну ємність систeми oбліку. Oднaк нaдміpнa дeтaлізaція
інфopмaції усклaднює її спpийняття тa нe дaє мoжливoсті зoсepeдитися нa oснoвниx
нaпpямкax. Дeтaлізaцію зa стaттями сoбівapтoсті нe мoжнa poзшиpювaти бeзмeжнo.
Нeoбxіднo
aктивнo
викopистoвувaти
мeтoдoлoгічні
мoжливoсті
aнaлітичнoгo
буxгaлтepськoгo oбліку, який дoзвoляє фopмувaти інфopмaцію з бaгaтoступeнeвoю
ієpapxічнoю дeтaлізaцією – aнaлітичні paxунки 1-гo pівня, 2-гo pівня.
Для тoгo, щoб зaдoвoльнити пoтpeби упpaвління гoтeлів пpoпoнуємo склaдaти пepeлік
oб’єктів oбліку витpaт зa двoмa гpупaми. Пepшa гpупa включaє цeнтpи витpaт, місця
виникнeння витpaт, цeнтpи відпoвідaльнoсті. Вoнa пoв’язaнa з пpoцeсoм спoживaння
peсуpсів, і тoму зaдoвoльняє, в oснoвнoму, кoнтpoльні цілі. Визнaчeння дpугoї гpупи
oбумoвлeнo пoтpeбaми кaлькулювaння. Oб’єкти цієї гpупи є нoсіями витpaт, в якoсті якиx
мoжуть poзглядaтися види гoтeльниx пoслуг, щo мaють спoживчу цінність. Так, у
стандартній структурі готелю за принципом забезпечення основної діяльності готелю та
відповідно до структури готельного «продукту» доцільно виділити три підрозділи (рис. 1).
Спeцифікa opгaнізaції poбoти гoтeлю дoзвoляє визнaчити oснoвні виpoбничі стpуктуpні
oдиниці нoмepнoгo фoнду як цeнтpи витpaт, a нoмepний фoнд в цілoму – як цeнтp пpибутку.
Для гoтeлю oснoвнoю мeтoю діяльнoсті є зaдoвoлeння вимoг клієнтa. Пpaктикa пoкaзує, щo
тaкий підxід пoвнoю міpoю відпoвідaє зaвдaнню мaксимізaції дoбpoбуту влaсників гoтeлю тa
мoжe бути сфopмульoвaний як пpинцип oптимізaції пpибутку підпpиємствa [1, с.167].
Розвиваючи теорію класифікації витрат, визначено, що оскільки в готелі пряме
віднесення більшості витрат на конкретну послугу є неможливим, то групування витрат
доцільно здійснювати за найбільш впливовими сегментами готельних підприємств, для чого
пропонується застосовувати критерії виділення звітних господарських сегментів, що
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використовуються у міжнародній та національній обліковій практиці.
Вид діяльності
Інша операційна
діяльність

Основна діяльність

Вид послуг
Основні

Супроводжуючі

Додаткові

Підрозділи
Основний

Допоміжний

Інші

Підрозділи
Надання тимчасового місця
проживання

Забезпечення функціонування
готелю

Надання додаткових платних
послуг

Рис. 1. Організаційний та функціональний зв’язок складових діяльності готелю

Для оптимізації облікового процесу на підприємствах готельного господарства
розроблено структуру параметрів облікової політики готельного підприємства, яка дозволяє
отримувати обліково-аналітичні ресурси управління у розрізі виділених звітних
господарських сегментів та на їх основі складати звітність за сегментами, що сприятиме
підвищенню ефективності діяльності без суттєвих змін організаційної структури та значних
фінансових вкладень.
На підставі аналізу складу витрат готельних підприємств розроблено наукові
положення та практичні рекомендації ведення обліку за основним (готельним) та додатковим
(ресторанним) сегментами, що є підґрунтям для формування собівартості готельних і
ресторанних послуг та підвищення ефективності ціноутворення на послуги готельних
підприємств. Для визначення фінансового результату діяльності готельних підприємств
запропоновано використовувати субрахунки 791.1 «Фінансовий результат від надання
готельних послуг» та 791.2 «Фінансовий результат від надання ресторанних послуг».
Аналіз практики формування та застосування облікової політики на готельних
підприємствах дозволив встановити, що сьогодні процесу її формування приділяється
недостатня увага як зі сторони працівників обліково-фінансових служб, так і зі сторони
власників та адміністрації підприємства. На готельних підприємствах, зазвичай,
обмежуються надто абстрактним і формальним наказом по підприємству, який не в змозі
охопити всю багатогранність аспектів формування облікової політики. Тим часом
раціоналізація облікової політики є способом, який дозволяє помітно підвищити
ефективність підприємства (і привернути додаткові інвестиції), не витрачаючи значних
фінансових коштів і не загострюючи відносин між керівництвом і персоналом готельного
підприємства.
Від правильної побудови та розуміння облікової політики багато в чому залежить
ефективність діяльності готельного підприємства. Тому розробку облікової політики
підприємств готельного господарства доцільно починати з вивчення проблем та
інформаційних потреб управління готелями (рис. 2).
Результати дослідження свідчать про те, що віднесення часової, якісної та кількісної
складових до ключових характеристик облікової інформації, які впливають на якість
проведення внутрішнього аудиту. Відповідно до визначених пріоритетів внутрішнього
аудиту в сфері готельного господарства виділено складові його концептуальної моделі та
взаємозв’язки з такими елементами інформаційного сервісу підприємств, як облікова та
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фінансова служби, що сприяло розробці практичних рекомендацій з визначення рівня
організації системи внутрішнього аудиту відповідно до типів підприємств готельного
господарства та перевірки правильності формування собівартості готельних послуг за
сегментами.
Проблеми управління готелями
Неефективне управління ресурсопотоками,
яке не дозволяє оптимізувати
використання всього комплексу ресурсів
готельного підприємства для підвищення
якості обслуговування та збільшення
доходності

Неефективне використання існуючих
інструментів впливу послуги на споживача
(недостатнє використання чи неправильне
використання всього комплексу
маркетингових, організаційних та
фінансових інструментів, а також
відповідних ресурсів для управління
прийняттям рішень споживачами)

Відсутність інформації про формування
центрів (вузлів) готельного комплексу,
розподілу операційних та управлінських
функцій та відповідальності між ними, їх
взаємодії з адміністрацією готельного
підприємства

Невідповідність організаційної структури
готельного підприємства стратегії, цілям та
завданням розвитку. Неефективність
функціональних взаємозв’язків між
структурними підрозділами. Відсутність
механізму своєчасного внесення змін в
організаційну структуру готелю

Відсутність системного та взаємопов’язаного підходу в
управлінні всіма сферами готельного підприємства,
орієнтованого на споживача та заснованого на правильному
розподілі пріоритетів в управлінні, адекватному розподілі
ресурсів готельного комплексу між підрозділами

Рис. 2. Проблеми та інформаційні потреби управління підприємствами готельного
господарства

Широке використання інформаційних технологій в організації та обліку діяльності з
надання готельних послуг значно впливає на розмір аудиторського ризику, додаючи до
традиційних його складових інформаційний ризик. Тому при розробці загальної стратегії
внутрішнього аудиту в сфері готельного господарства виділено напрями діяльності
готельного підприємства, здійснення яких пов’язано з високим аудиторським ризиком і
потребує більшої уваги в системі внутрішнього аудиту та запропоновано механізм оцінки
інформаційного ризику внутрішнього аудиту в сфері ресторанного господарства.
Дієвим інструментом контролю та управління економічною безпекою підприємств
готельного господарства є внутрішній аудит. При проектуванні організаційно-методичної
структури внутрішнього аудиту на підприємствах готельного господарства доречно
використовувати етапи розвитку аудиту: підтверджуючий, системно-орієнтований та аудит,
заснований на ризику. При прийнятті рішення про створення та функції служби
внутрішнього аудиту на підприємствах готельної галузі необхідно враховувати наступні
чинники впливу: розмір та категорія підприємства, організаційно-правова форма
господарювання, організаційна структура підприємства, потреби управлінського персоналу
та рівень автоматизації облікових і контрольних процедур.
В результаті аналізу змісту облікової політики готельних підприємств Харківського
регіону виявлено, що відсутність незалежного відділу внутрішнього аудиту на підприємствах
готельного господарства призводить до викривлення інформації щодо формування
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собівартості готельних послуг та, відповідно, до невірного визначення обліковою службою
фінансового результату діяльності окремих підрозділів. Це викликає надмірно високий ризик
невірного розподілу грошових потоків фінансовим відділом підприємства. Відповідно до
визначених пріоритетів внутрішнього аудиту в сфері готельного господарства було виділено
складові його концептуальної моделі та взаємозв’язки з такими елементами інформаційного
сервісу підприємств, як облікова та фінансова служби.
В ході дослідження розроблено класифікацію внутрішньогосподарських ризиків, які
виникають на різних етапах інформаційного сервісу підприємств готельного господарства за
наступними групами: за відношенням до макро- та мікросередовища, природою ризиків,
можливістю страхування та управління ними, що дозволило дослідити формування
інформаційних потоків на кожному етапі надання готельних послуг. Інформаційну безпеку
20-ти готельних підприємств Харківського регіону досліджено з використанням індексу
інформаційного ризику, складовими якого є розрахунок ступеня використання
інформаційних технологій в готельній діяльності, рівня інформаційного захисту
підприємства та ступеня інформаційних загроз. Оцінку загального стану інформаційної
безпеки підприємств готельного господарства запропоновано визначати з використанням
матриці специфічних значень, яка дозволяє вже на етапі планування перевірки відділом
внутрішнього аудиту розробити комплекс процедур для перевірки стану інформаційного
сервісу [3, с. 5].
Взаємозв’язок інформаційної системи управління готелем та системи внутрішнього
аудиту доцільно розглядати з двох позицій як забезпечення внутрішнього аудиту
інформаційно-комунікаційними технологіями, що дозволяє підвищити оперативність та
ефективність аудиторської перевірки; та контролюючий вплив системи внутрішнього аудиту
на інформаційну систему управління готелем, що дозволяє підтримувати достатній рівень
інформаційної безпеки підприємства.
Комп’ютерний аудит охоплює застосування інформаційних технологій та
програмного забезпечення як методу та інструментарію аудитора в процесі виконання
поставленого завдання на базі оцінки надійності та виявлення суттєвих ризиків
інформаційної системи суб’єкта господарювання. Використання розробленої системи
критеріїв вибору програмного забезпечення внутрішнього аудиту дозволило обґрунтувати
доцільність використання на підприємствах готельного господарства програмної системи
«Audit Expert», яка є ефективним інструментом інтеграції аудиту з інформаційними
технологіями бухгалтерського обліку та імплементації облікового інформаційного масиву до
аудиторської програми.
Таким чином, розроблений комплексний підхід та науково-обґрунтовані рекомендації
щодо визначення параметрів діяльності готельних підприємств за сегментами, дозволили
оптимізувати фінансові потоки в основних сегментах готельних підприємств,
раціоналізувати процес формування інформаційних ресурсів на різних рівнях управління
готельним підприємством та розробити методичні засади відображення готельних послуг в
бухгалтерському обліку відповідно до вимог міжнародних і національних стандартів
фінансової звітності.
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ОБЛІК ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ: НОВІ ПІДХОДИ
В статті розглянуто проблему створення інтегрованого обліку за видами діяльності з метою
контролю за витратами, виявлення відхилень та оперативного ухвалення управлінських рішень.
Ключові слова: види діяльності, система управлінського обліку, облік за видами діяльності, визначення
продукту, цінність продукту для клієнта
The article considers the problem of creating integrated accounting of activities to control costs, identify
deviations and make menedgment decision operational.
Key word: activities, management accounting system, accounting of activities, defining the product, value of
the product to the customer

Види діяльності є поодинокими елементами роботи, реальної складової частини
підприємства, а не абстрактною величиною, породженої системою бухгалтерського обліку.
Система управлінського обліку першого покоління використовувалися в основному у
виробничих підприємствах. Їх впроваджували з метою поліпшити якість і уточнити
інформацію про затрати. Вони довели свою спроможність після успішного використання в
процесі прийняття рішень про вибір асортименту продукції та політиці ціноутворення з
урахуванням як реальних затрат, так і готовності клієнтів платити.
Колишня система управлінського обліку першого покоління не була вільною від
деяких обмежень. Основний недолік - відсутність достовірної інформації про види
діяльності. Практика розподілу накладних витрат не дозволяла отримати реальні показники.
Накладні витрати ділилися за групами затрат, і кожна група затрат відповідала групі видів
діяльності, що впливали на продукт приблизно однаковим чином. Однак види діяльності самі
по собі не були визначені. В результаті затрати не розподілялися конкретно за видами
діяльності. Більше того традиційний облік не дозволяв використовувати операційні
характеристики видів діяльності.
Об'єкт витрат - замовлення на клапани - створює потребу у виконанні певних видів
діяльності. Вони, в свою чергу, вимагають використання ресурсів.
Концепція обліку за видами діяльності за кордоном пройшла довгий шлях розвитку за
короткий період часу. Якщо раніше її використовували лише для розподілу затрат, то
сьогодні управлінський облік володіє більшими можливостями та широким спектром
застосування. Інформація про затрати і не фінансова інформація використовуються разом в
процесі прийняття як стратегічних, так і операційних рішень. Схематично новий підхід
можна показати на рис. 1.
Види діяльності досить різноманітні: це і обробка заявок на виконання робіт, і
обслуговування випущених холодильників і телевізорів, і виписка рахунків клієнтам, і
ведення бази даних про співробітників тощо. Саме види діяльності становлять основу
методології обліку, і першим кроком в її використанні служить правильне визначення видів
діяльності, яке потрібно здійснювати до початку організації обліку витрат. Витрати
діяльності підприємство передбачило у своєму статуті. Види діяльності поділяються на
ключові й підтримуючі. А тут уже потрібні хороші знання фахівців Перші безпосередньо
впливають на продукцію, послуги або клієнтів підприємства. Їх можуть визначити спеціалісти
Так, розробка плану випуску меблів для клієнта - ключовий вид діяльності підприємства сектора
послуг.
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Ресурси

Види діяльності

Ефективність

Процеси

Розподіл затрат

Об’єкти затрат
Рис. 1. Рекомендована система обліку витрат

Підтримуючий вид діяльності забезпечує успішну реалізацію ключових, наприклад,
розрахунок та оформлення виписок із заробітної плати співробітників, є підтримуючим процесом.
Ключові процеси змінюються від підприємства до підприємства через різні типи бізнесу,
технологій, систем та інших факторів. Бухгалтерам слід пристосуватись до цього, вивчити
технології виробництва, його бізнес-процеси. Без цього побудувати хорошу систему обліку не
можливо. Так, види діяльності «збір ягід» і «виробництво свинини» властиві низькотехнологічним
виробникам, а «виробництво молока» - високотехнологічним.
Підтримуючі види діяльності, найімовірніше, будуть більш-менш однакові у різних
видах підприємств. Зокрема, підготовка фінансових звітів, обробка інформації про нових
співробітників і виплати продавцям характерні для широкого кола підприємств. Відмінності
в підтримуючих видах діяльності можуть бути через відмінності в процесах, технологіях або
управлінській практиці. Скажімо, підприємство впровадило сучасні методи контролю якості,
можливо, більше не буде перевіряти деталі, що надходять на завод.
Таблиця 1
Визначення поняття продукту в енциклопедичних словниках*
Термін
Продукт
(англ.: product)
Продуктивний
(англ.: prodactive)
Продукт конкретний
(англ.: concrete product)
Продукція
(англ.: production)
Продукції незрівнянна
(англ.: non-comparative production)
Продукція сполучена
(англ.: connected production)

Продукція порівнянна
(англ.: comparative production)

Визначення
1)
вироблений речовий або матеріальний результат людської праці (предмет,
наукове відкриття, ідея тощо);
2)
речовина, отримана хімічним шляхом з інших речовин;
3)
Наслідок, результат, породження будь-чого
1)
продуктивний, плідний;
2)
стосується розведення худоби для отримання продуктів тваринництва
Фізична сутність товару, послуга або ідея, яка має точні характеристики та
пропонується під заданий опис або номер
Загальна кількість продуктів, вироблених за певний проміжок часу (в світі, країні,
галузі, на підприємстві, окремим працюючим)
Види продукції, знову освоєні в поточному періоді, а також вироби, виробництво
яких в минулому періоді носило досвідчений характер або знаходилось в стадії
освоєння
Декілька видів продукції, отримані в результаті переробки вихідного матеріалу
(сукупність матеріалів) або вирощування однієї сільськогосподарської культури
(утримання однієї групи худоби). При калькуляції собівартості продукції сполученої
затрати на її виробництво розподіляються між видами продукції зазвичай
установленими коефіцієнтами
Всі види продукції, які виробляються підприємством в даному році, масове та
серійне виробництво яких освоєно в попередньому (базовому) році. До продукції
порівнянної відносяться також вироби з частковими змінами конструкцій, технікоекономічних параметрів, комплектуючих частин або споживаної під час їх
виготовлення сировини, які були внесені в цьому році та не визвали затвердження
нового стандарту.

* Джерело : систематизовано на основі 2
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Типи сировини і матеріалів і компонентів формує сам продукт, який стає наступною
ланкою за рівнем деталізації в піраміді об'єктів витрат. Продукт - це окремий предмет, який
продається клієнтам. Сімейства продуктів - це групи продуктів, схожих за дизайном,
процесами або ринками. Ми це підкреслюємо тому що в такому розрізі необхідно вести
облік, надавати інформацію (табл. 1).
Тут і далі під продуктом автор розуміє наведені визначення в табл. 1.
Відомо, що традиційна система обліку витрат часто нікчемно визначає собівартість
продукції. Увага нової системи обліку саме до продукції як об'єкту витрат виправляє частину
цих помилок. Система ІОВД надає чітку інформацію про можливості підприємства
виробляти продукцію або надавати послуги і продавати їх за цінами, що забезпечує
необхідний підприємству прибуток.
Облік витрат у розрахунку на одного клієнта 1 дозволяє досягти певного рівня
рентабельності за окремими клієнтами або цілими клієнтськими групами. Правильний облік
витрат нерідко виявляє значні розходження в рентабельності між клієнтами, ринками,
регіонами і каналами поширення свого прибутку. Облік витрат на одного клієнта передбачає
розрахунок сукупних витрат на обслуговування клієнта. Вони включають два елементи:
собівартість продукції, купленої клієнтом і витрат на обслуговування, що надаються
клієнтові.
Інформація про рентабельність клієнта може допомогти вибрати найбільш прийнятну
клієнтів і визначити необхідний рівень їх підтримки. Вона може показати необхідність
перегляду встановленої ціни, а також вказувати на перспективи збільшення цінності, яка
доставляється клієнтам.
У табл. 2 представлена інформація з рентабельності певного клієнта за місяць. Клієнт
купив три види продукції, загальна собівартість на виробництво яких склала 4850 грн..
Протягом місяця клієнт розмістив десять замовлень, отримав послуги клієнтської підтримки
за телефоном, інженер підприємства відвідав його один раз, що склало 850 грн. в сумі
загальних витрат на підтримку. На жаль, цей клієнт не є рентабельним, оскільки отриманий
від операцій з ним дохід не повністю покриває сукупні витрати на виробництво продукту і
клієнтську підтримку.
Таблиця 2
Звіт рентабельності клієнта на основі установленої системи
Клієнт: ПП “Зоря”
Продукт
А
В
С
Всього

Собівартість, грн.
2160
1575
1115
4850

Обсяг продажу, грн.
2500
1750
1300
5550

Прибуток, грн.
340
175
185
700

Вид діяльності клієнта

Кількість

Витрати на одиницю
носія, грн.

Витрати
всього, грн.

Розміщення замовлення

10

50

500

Клієнтська підтримка

2

75

150

Виїзд інженера

4

50

200

Прибуток клієнта

Прибуток, грн.

850 (500+150+200)
150 (800-750)

Клієнтів можна об'єднати в групи, щоб визначити рентабельність ринкових сегментів,
регіонів і каналів збуту продукції. Такий аналіз корисний, коли вимога до ресурсів або
рентабельність варіюється від однієї групи клієнтів до іншої. Так, підприємство “А” провело
аналіз збуту продукції по п’яти різних каналах. Дослідження показало, що витрати і
рентабельність значно вирізняються від одного каналу до іншого. Частка маркетингових та
адміністративних витрат від продажів варіювалася від 10 до 25%. Рентабельність
змінювалася від найбільш високої в 24% до найнижчої - мінус 9%. Отримана інформація
1

Клієнт – це постійний покупець або замовник
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підштовхнула підприємство до прийняття декількох серйозних рішень. Маркетингові
зусилля були спрямовані на більш рентабельні канали, ціни - змінені, а система знижок –
переглянута.
У разі використання моделей ресурсного планування все зовсім не так. Бюджет,
сформований за допомогою такої системи, більше ґрунтується на фактах, а не на здогадках.
Він більш точний і його легко обґрунтовувати.
Ресурсне планування для підготовки бюджету за видами діяльності слід використовувати
багатьом підприємствам. Це інтегрована система стратегічного планування, аналізу діяльності та
бюджетування. Ресурсне планування допомагає підприємствам розробляти планові кошториси
витрат, витрачаючи при цьому наполовину менше часу, ніж на розробку традиційного бюджету.
Переваги цього підходу очевидні навіть на тлі систем гнучких бюджетів (так званих бюджетів
від нуля) і систем планування ефективності діяльності.
Разом з тим задоволення потреб покупців - це одне, а прибуткова діяльність потреб
для підприємства - зовсім інше. Недостатньо просто говорити акціонерам, що наша
продукція найвищої якості в галузі або що наші клієнти ставлять нам найвищу оцінку за
рівнем задоволеності. Слід забезпечити акціонерам адекватну прибутковість.
Що таке цінність для клієнта? Розуміння цінності для клієнта складається з оцінки
того, що отримують клієнти (отримані вигоди), і того, від чого їм потрібно відмовитися, щоб
отримати бажане (втрачені вигоди). Різниця між дійсною і втраченою вигодою - становить
цінність для клієнта.
Реальні вигоди можуть бути представлені цілим набором характеристик продукції або
послуг, що надаються. В разі придбання телевізора, наприклад, це може бути його розмір,
колір, звук і т. д. Для банківського рахунку важливі такі характеристики, як можливості
оплати електронних рахунків, доступ до банкомату і цілодобові послуги зі звіркою
здійснених операцій.
Однак реалізовані вигоди не вичерпуються характеристиками продукції або послуги.
Незалежно від типу продукції або послуги покупці цінують хорошу якість і сервіс. В більшості
випадків, якість є визначальним фактором, але практично завжди вона впливає на ціну
користування продукцією або послугою.
Купуючи продукт або послугу, клієнти одночасно втягуються в майбутні витрати.
Так, придбання холодильника чи телевізора, в першу чергу асоціюється з майбутніми
витратами на їх обслуговування. У випадку з поточним банківським рахунком клієнт
прекрасно розуміє, що за його обслуговування треба буде платити.
Інтегрований облік за видами діяльності (ІОВД) побудовано на концепції про те, що
управління видами діяльності веде до підвищення рентабельності або ефективності витрат в
процесі створення цінності для клієнтів. Кожен вид діяльності по-своєму сприяє досягненню
цих цілей. Підприємство повинне вносити цілком відчутний внесок у задоволення своїх
клієнтів. Завдання полягає в тому, щоб в цьому процесі забезпечити поєднання високої
якості продукту, своєчасності, надійності поставок і низьких витрат І все це слід мати в
системі інтегрованого обліку (ІО).
Також важливо зрозуміти, що управління видами діяльності не є звичайним
«технічним» прийомом вирішення подібних завдань. Це процес постійного і тривалого
вдосконалення всіх аспектів ведення бізнесу.
Реальний ІОВД значно вирізняється від колишньої системи обліку, спрямованої на
досягнення цільових показників витрат. Стандартні витрати і традиційні бюджети витрат
визначають цілі, а весь аналіз обмежується вивченням відхилень (різниці між фактом і планом).
У такій системі основним видам діяльності або клієнтам, що приносить прибуток, приділяється
мало уваги, а головна увага акцентується на «управлінні цифрами», які не завжди є реальними
Намагатися зменшити витрати без реструктуризації всієї економічної роботи це невдячна
робота. Такий підхід може призвести до банкрутства підприємства. На жаль, багато підприємств
намагаються зменшити затрати застарілим способом, але лише окремими вдається зберегти
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витрати на низькому рівні в довгостроковій перспективі. Інколи витрати навіть збільшуються, а
працюючі скаржаться на стрес і збільшення робочого навантаження.
На відміну від старого підходу інтегрований облік (ІО) спрямовує свої зусилля на
види діяльності. Управління витратами зосереджується на ефективності кожного виду
діяльності та використанні ресурсів. Саме поліпшення виду діяльності, а не абстрактне
вимірювання витрат є ключем до довгострокового зниження витрат.
Зниження витрат - тільки одне з декількох центральних напрямків системи ІОВД Це
перше і головне розходження між платформою ІОВД і тепер діючою системою
управлінського обліку. Підвищення якості сервісу і гнучкість - важливі елементи, які
варіюються від одного бізнесу до іншого, - також є центральними в системі ІОВД. Друге
основне розходження полягає в тому, яким шляхом знижуються витрати. Скорочення витрат
відбудеться, якщо змінити спосіб використання або функціонування видів діяльності (в
першу чергу управління видами діяльності), а потім перекинути ресурси, що вивільнилися
після поліпшення. До тепер облікові працівники до цього відношення не мали. Їх Завдання –
надати інформацію.
Наведені нижче правила підказують, як зменшити витрати за видами діяльності:
- скоротити час і зусилля, необхідні для виконання видів діяльності;
- вилучити непотрібні види діяльності;
- вибрати низькозатратні види діяльності;
- поєднувати види діяльності, коли це можливо;
- перенаправити (переорієнтувати) невикористані ресурси;
Хіба ці питання не стосуються обліку? Так. Але обліковий апарат далекий від них.
Ключову роль в поліпшенні відіграє скорочення часу і зусиль, необхідних для
виконання видів діяльності. Це скорочення може стати результатом вдосконалення як
процесу, так і продукції, що виробляється. Для цього необхідна реальна і достовірна
інформація.
Існує поширена думка, що підвищення якості продукції викликає зростання витрат. І
це здається логічним. Чи не вимагає підвищення якості більше перевірок продукту більше
робіт з його переробки, більше витратних гарантій та іншого? На наш погляд, саме низька якість
коштує великих грошей і втрату клієнтів. При поганій якості робота виконується багаторазовою.
Матеріали і сировина витрачаються даремно. Щоб відстежити неякісний продукт, необхідна
дорога технічна система. Треба платити зарплату багатьом контролерам і адвокатам. Зростають
витрати на гарантії і повернення продукту, його переробку І нарешті, низька якість викликає
невдоволення і роздратування клієнтів.
Підвищення якості - найкращий спосіб скоротити витрати на виробництво продукту.
Однак слід правильно підійти до цього питання з першого ж разу. Необхідно скорочувати
носії витрат, які є причинами помилок, - такі, як часті виправлення в графіку робіт, надмірні
зміни процесу або поганий дизайн продукту. Парадоксально, але зниження витрат за видами
діяльності практично завжди сприяє поліпшенню якості продукту. Виконання непотрібної
роботи екологія ресурсів зменшують шанси виконати її аби як і робить зв'язок між видами
діяльності тіснішим.
Управління і організація обліку за видами діяльності добре пристосовується до будьяких програмам з поліпшення якості продукту, що виготовляється підприємством. Вони
заохочують дії, спрямовані на поліпшення якості, і звертає увагу на її удосконалення, в той
же час, розкриваючи потенціал зниження витрат.
Висновки. Управління за видами діяльності використовує надану системою ІОВД
інформацію, щоб досягти двох цілей. Перша - підвищення цінності, яку одержують клієнти,
друга - збільшення прибутку (або зниження витрат) в результаті надання цінності клієнту.
ІОВД допомагає поліпшити не тільки стратегічну позицію, а й стратегічні можливості,
демонструючи, як можна використовувати ресурси для найбільшої стратегічної вигоди,
звертаючи увагу на відповідні фактори (якість, послуги і низькі витрати), найбільше значимі
для клієнтів.
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Підвищення ефективності виду діяльності досягається в три етапи. Насамперед
аналізуються види діяльності, спрямовані на пошук можливостей для поліпшення, потім
відшуковуються фактори, що викликають непотрібні витрати (носії витрат), і способи, як їх
уникнути і нарешті правильні поліпшення заохочуються і зміцнюються через оцінку важливих
елементів ефективності.
Система ІОВД вирізняється від застарілих методів бухгалтерського обліку в ставленні
до процесів поліпшення. Інтегрований облік спрямовується на досягнення цільових
показників за витратами. Витрати урізаються шляхом скорочення персоналу або інших
ресурсів без урахування основних видів діяльності. ІОВД зосереджений на змінах в самих
видах діяльності, мета яких - досягти тривалого зменшення витрат. Цей процес зазвичай
включає в себе кілька кроків: скорочення часу і зусиль, необхідних для виконання видів
діяльності; виключення непотрібних видів діяльності; вибір низьковитратних видів
діяльності; поєднання видів діяльності, коли це можливо; перерозподіл невикористаних
ресурсів.
Ці зусилля скорочують не тільки витрати, але і покращують якість. ІОВД та
управління якістю йдуть рука об руку в усіх програмах поліпшення бізнесової діяльності.
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Розглянуто визначення та основні відмінності між стимулюванням та мотивацією праці, методи та
види стимулювання.
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Розвиток ринкових відносин та побудова сталого економічного зростання економіки
України вимагає на даний час ефективного використання усіх ресурсів, що
використовуються у процесі виробництва. Насамперед це стосується робочої сили. Щоб
трудові ресурси діяли ефективніше, потрібно переглянути та здійснити реформу діючої
системи оплати праці, запровадити дієвий механізм стимулювання праці, який призведе до
зростання кінцевих результатів діяльності підприємств, а також підвищить життєвий рівень
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працівників. В результаті має виграти як економіка, так і населення, адже розумна система
стимулювання передбачає постійне перевищення результатів над затратами.
Вареник О.Ф. визначає стимулювання праці персоналу як сукупність методів та
інструментів, за допомогою яких керівництво підприємства впливає на найзагальніші мотиви
трудової діяльності працівників з метою досягнення заданого результату діяльності
підприємства. У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері управління
персоналом система стимулювання праці розглядається як загальний набір важелів, які
впливають на трудову мотивацію працівників і спрямовані на досягнення конкретних
показників діяльності підприємства [1].
Стимулювання – це процес використання конкретних стимулів на користь людини й
організації. Стимулювати – означає впливати, спонукати до цільової дії, давати поштовх
ззовні. Це один із засобів, за допомогою якого може здійснюватись мотивація трудової
діяльності, таким чином – це процес зовнішнього впливу на людину для спонукання її до
конкретних дій або процес, що спрямований на усвідомлене пробудження в неї певних
мотивів та цілеспрямованих дій. Він справляє вплив на зусилля, старанність, наполегливість,
націленість, сумлінність персоналу підприємства [2].
Стимулювання полягає у цілеспрямованому впливі на поведінку людини шляхом впливу
на умови життєдіяльності. Це сукупність вимог та відповідна їх система заохочень та покарань.
Стимулювання – це винагородження кращих, покарання гірших, службове просування найбільш
досвідчених та переведення на інші роботи некомпетентних [3, с. 455].
Ященко О.І. та Шевцова А.О. визначають, що стимулювання трудової діяльності – це
система заходів економічно-організаційного та морально-психологічного впливу на
працівників [4].
Мотив (англ. мotive) – це усвідомлена спонукальна причина, основа, підстава до
якоїсь дії чи вчинку. Мотив є суб’єктивним явищем, усвідомленням вчинків, які у кінцевому
підсумку перетворюються у постановку цілі , що спонукає людину до дії внаслідок
трансформації зовнішнього спонукаючого фактора (стимулу) і його усвідомлення індивідом.
До мотивів відносяться комплекс спонукань, що діють з повною силою протягом
тривалого періоду часу , а також обов’язок , прагнення виконати доручене завдання.
Мотивація – позиція, що привертає людину діяти цілеспрямованим чином; процес
пробудження себе і інших людей до дій, що дозволяють досягти цілей організації.
Розглянувши два, здавалося б на перший погляд майже однакові поняття, можна
зробити висновок, що стимулювання та мотивація – це не одне й те ж. Мотивацію, на
наш погляд, слід розглядати на індивідуальному рівні кожного окремого працівника,
котрий має свої власні мотиви до трудової діяльності. Стимулювання – це більш
загальний термін, що використовується загалом до усього трудового колективу, може
мати різні форми та методи застосування. Система стимулювання працівників
приносить результати на рівні підприємства. Проте незважаючи на визначену різницю у
двох поняттях є очевидним те, що і мотивація, і стимулювання мають спільну мету –
підвищення результатів та продуктивності праці як окремого працівника, так і
підприємства в цілому.
Під ефективним стимулюванням праці потрібно розуміти організацію такої
системи стимулювання працівників, що б дозволила поєднати досягнення високої
результативності діяльності підприємства при оптимальних затратах задля досягнення
поставленої мети. Тобто механізм стимулювання трудової діяльності має забезпечувати
два основні моменти: задоволення потреб людини, що стимулюють її до трудової
діяльності, а також досягнення запланованих результатів праці, максимізація прибутку
підприємств.
Відповідно до широкого спектру стимулів підприємство обирає той, що в
конкретних умовах є найоптимальнішим. Тому кожна галузь та сфера виробництва
можуть кардинально відрізнятися одна від одної обраними методами та видами
стимулювання. На даний час як а теорії, так і на практиці існує безліч шляхів стосовно
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зацікавлення працівників у підвищенні своїх результатів шляхом їх мотивації. При
плануванні та впровадженні на практику механізмів стимулювання персоналу, потрібно
використовувати усе різноманіття та широке коло методів, таких як: економічне,
адміністративне, правове стимулювання та інші (рис.1).

прямі

інформаційні

психологічні

правові

економічні

адміністративні

соціальні

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

непрямі

Рис. 1. Методи стимулювання працівників

Розглянемо детальніше усі методи стимулювання працівників.
Економічні методи. Передбачають безпосереднє стимулювання працівників на
матеріальній основі. До прямих економічних методів відносять усі форми заробітної
плати, доплати, надбавки, компенсаційні та гарантійні виплати, премії, а також участь
працівників у прибутках підприємства. Тобто, одразу стає помітним прямий економічний
зв’язок між трудовим вкладом працівника у результати виробництва та оплатою його
праці. Також виділяють непрямі економічні методи стимулювання працівників, такі як
пільгове харчування, надання путівок, подарунки до свят, відшкодування витрат за
користування житлом, транспортом, зв’язком тощо. Дані методи також є достатньо
дієвими та ефективними, за допомогою них працівник зазвичай також стають більш
цінувати своє робоче місце та прагнути покращити та збільшити свій трудовий внесок у
виробничу діяльність підприємства.
Соціальні методи включають зміну соціального статусу працівника, просування по
службі, кар’єрний ріст, участь працівника у прийнятті рішень стосовно діяльності
підприємства, профілактичне та лікувально-оздоровче лікування.
До адміністративних методів включать гнучкі робочі графіки для працівників, які є
безумовно дуже зручними у багатьох випадках та можуть підвищити продуктивність
праці працівників. також адміністративні методи – це сприяння творчим відпусткам
працівників, запровадження системи штрафних санкцій до заробітної плати працівників,
що порушують трудову дисципліну, графік роботи або не виконують свої обов’язки.
Правові методи передбачають інформування працівників про правила, обумовлені
правовими нормами підприємства і характеризують усі посадові норми, яких має
дотримуватись працівник.
Психологічні методи включають різноманітні види подяк, публічне визнання
працівника у колективі, нагородження почесними відзнаками. Тобто, психологічні методи
стимулювання полягають у тому, щоб проявити у працівника психологічне задоволення
від результатів своєї праці і надалі покращувати їх.
Завданням інформаційних методів є доведення до працівників інформації про
взаємозалежність продуктивності їх праці та оплатою їх праці, існуючою системою
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мотивації персоналу, проведення систематичної просвітницької роботи з виявлення
чинників впливу на покращення роботи колективу.
Визначимо облікове відображення зазначених методів стимулювання працівників.
Найбільш прийнятним для бухгалтерського відображення є економічні методи, адже вони
передбачають нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам, здійснення
нарахувань та утримань із заробітної плати тощо. Що стосується інших методів
стимулювання працівників, то вони не відображаються в обліку (проте надання путівок
працівникам, нагородження коштовними подяками та подарунками все ж відображаються
в бухгалтерському обліку).
Стимулювання праці за своїми видами може бути досить різним. На рис. 2
наведена систематизована класифікація основних видів стимулювання праці.
СТИМУЛЮВАННЯ

матеріальне
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опосередковане
на якість праці

за результатами праці

на продуктивність праці
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Рис. 2. Класифікація видів стимулювання трудової діяльності
Систематизовано на основі: [4, с. 285]

Як можна було побачити на рис. 2, існує безліч видів стимулювання працівників, що
діють у різних напрямках, проте мають одну мету – мотивувати працівників до кращих
результатів. У нинішніх умовах найефективнішим способом стимулювання працівників є
матеріальне стимулювання, адже матеріальні блага – це основний засіб, що змушує людину
приступати до трудової діяльності.
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Під матеріальним стимулюванням хоч і розглядають систему матеріальних благ (в
основному заробітну плату), що спонукають працівників до більш ефективної та результативної
роботи, але на даний момент у наукових та періодичних джерелах існує розгалужений погляд на
трактування поняття “матеріальне стимулювання”
Можна зробити висновок, що матеріальне стимулювання – це економічна категорія, що
являє собою сукупність різних форм та методів, метою яких є спонукання та заохочення
працівників до кращих результатів. Матеріальне стимулювання ґрунтується на основному
економічному законі, який описує постійні людські потреби на задоволення яких приходять блага.
Суть полягає в тому, що людина, яка влаштовується на роботу має свої індивідуальні потреби, які
вона планує задовольнити за допомогою оплати праці. Підприємство, у свою чергу, прагне
підвищити свою результативність при найменших витратах і застосовує матеріальні стимули,
ефективне використання яких, у кінцевому результаті передбачає перевищення результатів
виробництва над затратами. Зі сторони працівника результат також є виграшним і, мотивуючи
себе до продуктивнішої праці, він отримує окрім заробітної плати ще й різні доплати, надбавки,
компенсації, премії чи інші матеріальні винагороди.
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CURRENT INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT: ORGANIZATION
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Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна
СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВІДНОСИНАМИ: ОСНОВИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ
Досліджено організаційні форми і методи управління сучасним матеріальним виробництвом.
Визначено проблеми організації вітчизняної системи управління виробничими відносинами та економікою
загалом. Розглянуто фактори формування якісно нових управлінських рішень у процесі розвитку виробничих
підприємств за умов конкурентного середовища.
Ключові слова: управління, методи управління, управлінське рішення, виробництво, ефективність.
In the article the institutional forms and methods of business management are considered, the structure of
industrial production is studied. The problems in the national production organization and management are defined.
The driving forces of managerial decision-making subject to competitive environment are examined.
Key words: management, management methods, management decision, production, effectiveness.

Управління
економічним
життям
країни
неможливо
здійснювати
без
високоефективної організації соціально-економічних, виробничих, суспільних відносин у
контексті ринкової основи господарювання. Cьогодні, в умовах різноманітності сучасного
виробництва, організація управління економічною сферою є важливим завданням як вищого
керівництва держави та керівників нижчих ланок господарювання, так і науки управління
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загалом. Однак сучасна економічна ситуація України характеризується наявністю цілого
ряду проблемних питань, які виникають внаслідок створення неякісного та ненаукового
механізму управління, анархічної децентралізації управління, що суперечить рівню розвитку
країни. З огляду на це потрібно створити такі організаційні умови, які б забезпечували нові
можливості для успішного функціонування та розвитку виробничих відносин.
Дослідженню проблемних питань становлення та розвитку науки управління, а також
вивченню теоретичних основ і особливостей та нововведень у практиці управління на різних
організаційних рівнях присвятили свої праці такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як
Б.А.Гаєвський [1], Г.С.Одінцова [2], Л.Д.Забродська [3], В.М.Гончаров [6], Л.А.Швайка [9],
Д.М.Стеченко [8], И.Ансофф [4], Д. Ру та Д. Сульє [7], П.В.Круш [5] та інші.
В сучасних публікаціях вітчизняних вчених висвітлюються науково-організаційні
засади управління, розглядаються основні аспекти здійснення процесу управління
економікою на державному та місцевому рівнях. Українськими та зарубіжними науковцями
досліджуються чинники підвищення якості управлінських рішень і розробляються нові
напрямки розвитку управління соціально-економічною сферою, комплексом виробничих та
невиробничих відносин. Але незважаючи на це, актуальним і надалі залишається питання
щодо створення такої системи управління, яка б допомагала справедливо розпоряджатися
власним багатством країни та її громадян, підвищувала відповідальність за ефективність
його використання, забезпечувала активну участь виробників в управлінні економікою,
ставила у пряму залежність прибутки від якості праці, від кінцевих результатів роботи
незалежно від організаційно-правової форми господарювання тощо.
Мета і завдання наукової статті – дослідити організаційні форми і методи управління
сучасним матеріальним виробництвом, визначити проблеми організації вітчизняної системи
управління виробничими відносинами та економікою загалом, розглянути можливі фактори
формування якісно нових управлінських рішень у процесі розвитку виробничих підприємств
за умов конкурентного середовища.
Поняття управління не настільки формалізоване, щоб дати його точне і достатньо
широке визначення. Сутність управління можна визначити через реалізацію його трьох
основних функцій: постановка завдань, організація робіт щодо їх вирішення, оцінювання
результатів. Більшість дослідників підтверджують той факт, що управляти можна тільки
системою [5,с.134]. У системі управління виділяють дві складові: управляючу (суб'єкт
управління) і керовану (об'єкт управління). Завдання суб'єкта управління полягає в тому, щоб
спрямовувати розвиток об'єкта в бажаному напрямі через управлінський вплив. Різноманітна
економічна структура сучасного виробництва вимагає побудови складної системи
управління на державному і регіональному рівнях та на рівні окремих підприємств. Важлива
роль у цьому процесі повинна належати саме підприємству, управлінська структура якого
залежить від обсягу, кількості та якості виготовленої продукції, конкурентоспроможності в
умовах ринкової економіки. Що ж до державних форм управління, то за центральними
органами повинна закріпитися функція стратегічного розрахунку економічного розвитку
країни, а управління та організацію обраної стратегії слід передати місцевим підрозділам.
Управління здійснюється у двох основних формах: безпосередній і опосередкованій
[1,с.21]. Безпосереднє управління – це функціонально забезпечена діяльність на правовій
основі. Головною його ознакою є право на прийняття і реалізацію управлінського рішення.
Опосередковане управління – це участь об'єкта управління у підготовці, прийнятті та
реалізації управлінського рішення. Формою опосередкованого управління є делегування
прав, функцій, завдань об'єктом управління відповідним установам або особам і наявність у
нього права контролю за їхньою діяльністю. Варто зауважити, що саме відсутність належної
узгодженості цих двох форм, зумовлена зовнішньою організацією управління, і стала однією
з причин непристосованості вітчизняної економічної організації до умов ринку.
Функції управління виробничими відносинами досить широкі і відрізняються за
сферою застосування і за рівнем. Управління починається з належної організації виконання
елементарних завдань і закінчується визначенням основних напрямків розвитку. Спільна
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структура відображає специфічні риси управління, пов'язані з проблемами галузі та
способами їхнього розв'язання. Загалом будь-який управлінський процес включає такі
елементи: завдання, інформація, рішення, виконання, оцінка [7,с.40]. Методи управління
виробництвом також існують різні: економічні, правові, соціологічні, психологічні. Так
зокрема, структура економічних методів представлена трьома групами: методи
безпосереднього матеріального стимулювання, методи організації трудового процесу і
методи співучасті у прибутках [1,с.51]. Важливими показниками у матеріальному
стимулюванні є час, необхідний для виробництва продукту, та його якісна оцінка. Методи
організаційного змісту – це нормування, технологічне удосконалення, що призводить до
зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці тощо. Методи співучасті
у прибутках – це включення працівників у ті сфери діяльності, зокрема економічну, які
дають їм можливість отримувати винагороду не лише за вироблений продукт, а й за внесок у
виробництво, який вони здійснили у будь-якій формі. Правові методи управління
матеріальним виробництвом визначаються загальною економічною та правовою ситуацією в
країні, характером втручання держави в господарську діяльність, а також станом
юридичного забезпечення виробництва та його ефективності. Правові методи управління
виробництвом тим ефективніші, чим більше в них адекватності його реальному стану та
потенціалу розвитку. Ефективними є також такі соціологічні методи управління, як
прогнозування, програмування, опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент,
анкетування та інші. Психологічні методи управління включають знання процесів
формування виробничого колективу з урахуванням психологічних властивостей і
організаційних здібностей управлінця, психологічних аспектів стимулювання праці,
соціально-психологічних принципів та факторів управління, врахування думки колективу,
поглядів, сімейного стану людей [1,с.53]. Всі перелічені методи управління повинні
використовуватися не лише під час підготовки і прийняття управлінського рішення, а й у
процесі реалізації останнього, в реальній організації діяльності.
Структурні перетворення економіки України за минуле десятиліття зумовили значні
зміни в управлінні промисловим виробництвом, головним в яких є те, що від
централізованого директивного управління було здійснено перехід до ринкового, коли
кожний суб’єкт господарювання промислового комплексу повинен сам приймати рішення
щодо формування стратегій економічного розвитку. Однак наслідки реформування
вітчизняної промисловості лише засвідчують масштабність та складність подальших
перетворень у напрямку забезпечення економічного зростання виробництва. Незважаючи на
значний прогрес у розвитку промислового виробництва в останні роки, ця галузь ще не
відповідає рівню функціонування відповідних галузей розвинених країн світу. Зокрема,
промисловість України характеризується великою кількістю збиткових підприємств,
слабкою інноваційною діяльністю, нестачею інвестицій, неефективним управлінням та
недостатньою державною підтримкою. У зв’язку з цим необхідним стає удосконалення
існуючих систем управління на основі використання сучасних методологічних підходів і
перевірених світовою практикою принципів управління та оперативного регулювання
виробництва.
Основною передумовою відновлення нормального ритму роботи вітчизняних
підприємств є глибоке вивчення та освоєння основних принципів здійснення і регулювання
самостійної виробничої діяльності без традиційного втручання планово-державних органів
управління, а також створення науково-методичних основ високоефективного
функціонування виробничих систем з використанням нагромадженого теоретичного
потенціалу. Варто зауважити, що певні зрушення у цьому напрямку вже відбулися. Зокрема,
такі економічні методи, як прогнози розвитку національного господарства, кредити, податки,
система амортизації, мито, ліцензії, квоти, державні замовлення тощо, широко
використовуються у державному регулюванні процесів виробництва. На сучасному етапі
розвитку України одним із пріоритетів діяльності органів державної влади є всебічна
підтримка виробництва. Тому в основі застосування методів державного управління
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виробничою діяльністю лежить органічне поєднання засобів бюджетного, фінансового,
податкового, цінового, зовнішньоекономічного та інших видів регулювання, а також
цільових комплексних програм. На особливу увагу в Україні заслуговують такі методи
державного регулювання, як податкова та амортизаційна політика, що спрямовані на
стимулювання інтенсифікації виробництва.
Державне регулювання виробничої діяльності в ринковій економіці розглядається як
процес застосування державою заходів для стимулювання діяльності виробничих
підприємств усіх форм власності [8,с.160]. Заходи державного впливу можна визначити як
економічну політику. Як зазначають дослідники, основна мета державного регулювання
виробничої діяльності полягає у збільшенні обсягів суспільного виробництва, підвищенні
його ефективності, посиленні соціальної спрямованості [8,с.161]. Результати проведених
досліджень свідчать про те, що ефективність виробництва здебільшого забезпечується
такими засобами: інтенсифікацією; впровадженням досягнень науки і техніки; підвищенням
якості продукції; раціональним використанням факторів виробництва; удосконаленням
системи управління і планування; поліпшенням організації праці та виробництва; зміною
галузевої структури економіки; раціональним розміщенням підприємств і виробництв на
території країни; розвитком зовнішньоекономічних зв'язків.
Важливою ознакою процесу управління виробництвом є оптимальність, яка полягає у
забезпеченні розв'язання поставлених завдань у найкоротші терміни з найменшими
витратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Головне в оптимальності – режим
економії, тобто раціональне використання ресурсів, попередження втрат, зниження
собівартості ресурсів тощо. Сучасний стан вітчизняного виробництва вимагає застосування
чітко визначеного і результативного управління на всіх без винятку рівнях. Проте аналіз
діючих на підприємствах систем управління показав низьку ефективність прийнятих
управлінських рішень та недостатній рівень компетентності їхнього керівництва. Тому вкрай
необхідною є оптимізація управлінських рішень, тобто розробка різних варіантів, критеріїв
оптимальності, основним з яких є час, необхідний для виробництва продукту. Оптимізація
рішення залежить також від таких факторів, як планування виробництва відповідно до
потреб ринку, раціональна організація нормативної бази рішень, організація управлінської
праці та багато інших [1,с.54]. Аналіз та оцінка різних варіантів рішення неможливі сьогодні
без застосування економіко- математичних методів, технічних засобів, а також
безпосереднього людського організаторського впливу на соціально-економічні об'єкти.
Враховуючи темпи розвитку національної економіки та особливості вітчизняного
управління на сучасному етапі, окремі науковці виділяють такі фактори досягнення якості
управлінських рішень [2,с.174]: чітке усвідомлення мети впливу; ступінь пізнання законів
розвитку об'єкта управління; визначеність організаційно-правової бази; релевантність
інформації; здатність керівних кадрів до управління; час розробки рішення; спроможність
системи управління; дотримання часу виконання рішення; налагодженість моніторингу;
соціально-психологічний клімат; авторитет керівника тощо.
Зважаючи на вищезазначені фактори досягнення якості управлінських рішень, можна
виділити також певні критерії вибору варіантів рішень, які наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Критерії вибору варіантів рішень
Види критеріїв оцінки варіантів
Правові
Попередні
Технічні
(визначають прийнятні та
неприйнятні варіанти)
Екологічні
Остаточні
Економічні
(дозволяють обрати кращий
Соціальні
варіант)

Аналіз варіантів
Переваги та недоліки
Нова ситуація та нові завдання
Побічні результати
Необхідність додаткових рішень

Відображені в табл. 1 критерії вибору варіантів рішень застосовуються як у процесі
регулювання економіки загалом, так і під час управління окремими виробничими
відносинами.
160

Отже, за результатами дослідження було розглянуто форми і методи управління
сучасним виробництвом, а також фактори формування якісно нових управлінських рішень за
умов конкурентного середовища, що дозволяє зробити відповідні висновки. Оцінка проблем
організації вітчизняної системи управління виробничими відносинами свідчить про
відсутність внутрішньої узгодженості такої системи. Стабільність промислової галузі
економіки залежатиме від того, наскільки держава буде протидіяти спаду виробництва і
скороченню зайнятості. Враховуючи досвід розвинених країн, вітчизняні органи влади
повинні впливати на виробничу діяльність шляхом поліпшення загального ринкового
середовища, в тому числі інвестиційного клімату, забезпечення ринкового ціноутворення,
стимулювання інноваційної діяльності, раціонального природокористування, підтримки
малого та середнього бізнесу, стабілізації фінансово-кредитних відносин тощо. Ефективність
управління виробничими підприємствами також залежить від застосування такої
управлінської стратегії, в якій першочерговим завданням є високі вимоги до розвитку,
досягнення яких можливе внаслідок постійного підвищення якості продукції та кваліфікації
робочої сили, підтримки сучасного рівня технологій, використання нових форм організації
виробництва, постійної спрямованості до новацій.
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ОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ'ЄКТ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ,
УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ
Розглянуто визначення та класифікацію оборотних матеріальних активів як головна передумова
ефективного управління в системі інтегрованого обліку.
Ключові слова:, активи, інтегрований облік, оборотні матеріальні активи.
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Definition and classification of current tangible assets as the main prerequisite for effective management
system integrated accounting.
Key words: assets, integrated accounting, current physical assets.

На сучасному етапі існує близько 40 видів обліку. Це бухгалтерський, управлінський,
фінансовий, податковий, оперативний, виробничий облік, облік за стандартами П(С)БО, МСФО і
GAAP та ін. При цьому сам управлінський облік також може паралельно здійснюється за декількома
стандартами. Виходячи з цього, можна собі уявити який штат і яка завантаженість персоналу по
паралельному ведення різних видів обліків і складання різної звітності повинні бути на
підприємстві, якщо не прагнути до інтеграції всіх видів обліку в єдину інтегровану управлінську
систему.
Інтегрована система обліку передбачає удосконалення планової та регулюючої інформації
з подальшим аналізом та уніфікацією бухгалтерських, статистичних та оперативних даних,
причому усі складові необхідно розглядати в аспекті досягнення синергетичного ефекту, який
передбачає зростання ефективності діяльності в результаті з'єднання, інтеграції окремих частин у
єдину систему за допомогою зворотного зв’язку. Важливою рисою інтегрованої системи
бухгалтерського обліку та звітності як інформаційної бази економічного аналізу є також
забезпечення управління на будь-якому його рівні зворотним зв’язком за допомогою системи
результатної та проміжної інформації [1].
Проблема інтегрованого ведення обліку оборотних матеріальних активів на
підприємствах в єдину інформаційну базу для прийняття управлінських рішень на
сьогоднішній день є досить актуальною.
Аналіз теоретичних досліджень показав, що досі не сформовано єдиного підходу до
трактування самого поняття “актив”. Більшість авторів не повністю розкривають економічну
сутність і природу даного об’єкту обліку, а лише говорять про його призначення, не надаючи
чіткого тлумачення. Інші автори трактують актив занадто широко. Звідси, названа проблема
призводить до неоднозначності та суперечливості трактувань активів та породжує
виникнення проблемних ситуацій в процесах їх правового регулювання.
Предметно-речовий підхід акцентує увагу на тому, що активи – це вкладені фінансові
ресурси підприємства, а за функціональним підходом – призначення придбаних господарських
засобів. Відповідно до цього, актив балансу – це засоби, які “можна побачити, відчути” і, які
можуть бути підтверджені оглядом в натурі [2]. Витратно-результативний підхід до
трактування активу балансу більш ширший за своєю сутністю. Основним тут є вкладення
коштів у створення активу з метою в майбутньому отримати дохід. А як це визначити? Таким
чином, предметно-речове трактування активів – це квінтесенція контрольної функції обліку, а
витратно-результативне трактування – відображення інформаційно-комунікаційної функції
обліку з її націленістю на майбутнє, на той дохід, який в принципі можливо буде отримати при
розумному та ефективному використанні засобів, які має в наявності підприємство.
Науковці пропонують велику кількість класифікаційних ознак, для цілей групування
активів за їх видами. Тут знову виникає дві проблеми. Перша – віднесення одних і тих же видів
активів до різних ознак, друга – відсутність єдиної термінології, (необоротні активи, називають
ще позаоборотними, довгостроковими, засобами тривалого використання і т.п.). Така
неузгодженість потребує подальшого дослідження та розробки їх класифікації, яка була б
найбільш доцільною та зрозумілою для потреб бухгалтерського обліку і насправді відображала
реальну наявність засобів виробництва підприємства. Бажано, щоб класифікація активів
відповідала меті та місії, стратегії і специфіці діяльності підприємства, але зазначимо, що
практично визначити єдиний, уніфікований склад активів для всіх суб’єктів господарювання.
Неможливо. Це може зробити лише кожен окремо господарюючий суб’єкт.
Бухгалтерський облік виступає своєрідним ядром, де відображається вся діяльність
підприємства, що розпочинається з моменту його створення та постійного ухвалення нових
управлінських рішень на основі зібраних, систематизованих та відображених даних, які,
пройшовши через бухгалтерську обробку, стають інформацією для менеджменту підприємства та
інших користувачів звітності.
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Найбільш розповсюдженим є поділ активів на матеріальні, нематеріальні та фінансові,
проте одні автори їх виокремлюють за фізичними ознаками, інші – за формами
функціонування.
Узагальнюючи розглянуті класифікаційні ознаки, можна запропонувати наступну
класифікацію активів, яка відповідала б цілям підприємства, на базі яких формуються конкретні
завдання бухгалтерського обліку підприємства (рис. 1.1).
Запропонована спрощена класифікація активів підприємства важлива для виконання
завдань бухгалтерського обліку і контролю, для кожного конкретного підприємства і вимагає
облікового спостереження та відображення активів, що належать підприємству на правах
власності на балансових рахунках, а залучені – на позабалансових. Активи слід
класифікувати за рівнем ліквідності. Доцільно виокремлювати високоліквідні активи
(грошові кошти, частина дебіторської заборгованості, оплата якої відбудеться у
десятиденний термін); середньоліквідні (короткострокові фінансові інвестиції, цінні папери,
оборотні й інші активи підприємства, які можуть бути реалізованими протягом місяця без
значної втрати їх вартості); низько ліквідні, які ще можна реалізувати та неліквідні
(необоротні активи, що підлягають списанню за ліквідаційною вартістю). Це дозволить
адекватно оцінити фінансовий стан підприємства та допоможе визначити рівень ліквідності
активів.
Класифікаційна група

Класифікаційна ознака

Форма функціонування

– Матеріальні;
– Нематеріальні;
– Власні;
– Залучені;
– Орендовані

Право власності

Участь в господарському
процесі

– Необоротні;
– Оборотні;
– Високоліквідні;
– Малоліквідні;

Рівень ліквідності

Рис. 1. Класифікація активів підприємства, орієнтована на завдання бухгалтерського
обліку, аналізу і контролю

Така класифікацію активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку та надання
інформації в рамках стратегії управління, орієнтованої на процес управління виробництвом
передбачає наявність оборотних і необоротних та змішаних активів підприємства, що дасть
змогу ефективно контролювати рух активів від моменту їх придбання та списання з балансу.
Найбільш поширеною ознакою активів є ресурси, які автори характеризують, що
здатні приносити економічну вигоду. Звернемо увагу на те, що для характеристики цієї
особливості активів необхідно застосовувати вираз – «ресурс», під якими розуміють засоби в
процесі ефективного використання, що створюють дохід. Здатність генерувати дохід
притаманна активам як економічними ресурсами, які є продуктивними, тобто являють собою
їх здатність до виготовлення певного обсягу продукції за одиницю часу. Властивість
продуктивності мають не всі придбані (сформовані) підприємством активи, а тільки та їх
частина, яка використовується в операційній діяльності.
Однією з найбільш характерних особливостей активів є їх належність підприємству на
правах власності, нащо звертають увагу практично всі дослідники. Актив, стверджують вони,
повинен мати грошову оцінку, частина авторів ототожнює поняття активів з ресурсами, інші
вважають, що активи – це майно підприємства, підкреслюють, що вони створюють за допомогою
інвестованого капіталу, а два автори кажуть, що активи це одна з двох частин бухгалтерського
обліку.
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Поняття являє собою форму мислення, що відображає істотні властивості, зв’язки і
відносини предметів та явищ у їх суперечності та розвитку; думка або система думок, що
узагальнює, виділяє предмети певного класу за певними загальними і в сукупності
специфічними для них ознаками. Розрізняють поняття в широкому значенні і наукові
поняття. Перші формально виділяють спільні ознаки предметів і явищ та закріплюють їх у
словах, Наукові поняття відображають істотні і необхідні ознаки, а слова і знаки (формули),
що їх виражають, є науковими термінами [3].
Визначивши, що являє собою поняття перейдемо до аналізу об’єкта нашого
дослідження, який поділимо на дві частини:, тобто окремо проаналізуємо поняття «оборотні
активи» та «матеріальні активи» та визначимо сутність «оборотних матеріальних активів».
Оборотні активи виступають як частина виробничих фондів чи грошових коштів
призначеними для реалізації або споживання протягом операційного циклу, або протягом
двадцяти місяців з дати балансу.
Оскільки оборотні активи мають досить широкий об’єм, тому важливо виділити оборотні
активи за такою важливою класифікаційною ознакою, як форма функціонування, відповідно до
якої виділяються монетарні та немонетарні активи, розподіл оборотних активів на монетарні та
немонетарні, дає змогу ідентифікувати оборотні активи за грошовою ознакою та сприяти
належному виконанню інших принципів, а заразом і функцій бухгалтерського обліку.. Склад
об’єктів які входять до немонетарних та монетарних активів.
Немонетарними оборотними активами є активи, які призначені для реалізації за
договорами або для споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти
місяців з дати балансу, мають матеріальну форму, їх реальна вартість змінюється з плином
часу та зміною цін, монетарні активи ж є зобов'язаннями і грошовими коштами та їх
еквівалентами.
Розглянемо сутність поняття «запаси», як складової частини оборотних матеріальних
активів.
Виробничі запаси відіграють важливу роль у процесі їх трансформації в готовий
продукт. У сукупності вони становлять у собівартості 70-90% і більше, а тому резерви
зниження собівартості та збільшення прибутку залежить від раціонального використання
цього фактору виробництва.
Визначення терміна «запаси» в різних країнах відрізняється. Якщо в Україні запаси це активи, призначені для виробництва продукції, надання послуг або перепродажу протягом
короткого періоду часу, то в США запаси - це активи, призначені для продажу протягом
одного звичайного ділового циклу або використання протягом одного виробничого циклу
[4].
У нормативних документах Німеччини визначення терміну «запаси» не дано, однак
під ними завжди мають на увазі предмети, призначені для короткострокового використання
або перепродажу.
В системі Положень про стандартну обліковій практиці Великобританії визначення
терміну «запаси» трактується аналогічно визначенню США, за винятком наступної лінгвістичної
особливості. В американській облікової літературі такі активи позначаються терміном «inventory».
У Великобританії запаси позначаються терміном «stock», тоді як в американській літературі
«stock» - це, як правило, акції.
У Польщі запаси об'єднані в групи майнових оборотних активів, до яких відносяться
матеріали, придбані для власних цілей, вироблена або перероблена готова продукція
(вироби, послуги), напівфабрикати, придатні для продажу або використання в процесі
виробництва, а також товари для перепродажу.
Відповідно до МСФЗ 2 «Запаси» під ними маються на увазі активи, призначені для
використання у звичайній господарській діяльності в процесі виробництва, для продажу або
як матеріали для споживання при наданні послуг.
В Україні у бухгалтерському обліку запаси поділяють [5]:
а)
у виробничій сфері на:
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сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали, що призначені
для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і
адміністративних потреб;
незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей,
вузлів, виробів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та
надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких
підприємством ще не визнано доходу;
готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і
відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим
нормативно-правовим актом.
б)
у комерційній сфері:
товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються
підприємством з метою наступного продажу;
в)
в усіх сферах діяльності в окрему групу виділяють:
малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються як засоби праці
протягом не більше одного року або нормального операційного циклу (якщо він довший за
рік).
Виробничі запаси – запаси засобів виробництва, що знаходяться на складах
підприємств з метою забезпечення безперебійного ходу виробничого процесу, Планування
виробничих запасів здійснюється шляхом встановлення для кожного підприємства норм
запасів у так званих днях забезпеченості, тобто в кількості виконаної роботи підприємства,
забезпечуваних запасами.
Запаси сезонні - запаси сировини і матеріалів, пов'язані з сезонним характером їх
виробництва або з постачанням, обумовленим навігаційним періодом. Ці запаси
створюються в тих випадках, коли визначає можливість регулярних поставок. Сезонні запаси
забезпечують підприємства сировиною і матеріалами протягом усього часу перерви в
поставках або у виробництві даного виду сировини. При розрахунку величини сезонних
запасів враховується тривалість (в днях) перерви в транспортних зв'язках і середньодобова
потреба в даному виді сировини або матеріалів.
Запаси поточні - основна частина виробничих запасів засобів виробництва. Поточні
запаси систематично витрачаються у виробництві і безперервно поновлюються за рахунок
нових надходжень. Вони утворюються з метою безперебійного постачання виробництва.
Сировина і матеріали, що завозяться на підприємства, витрачаються поступово, відповідно
до їх витрачання в процесі виробництва. Їх величина змінюється від максимуму в дні
надходження до мінімуму при витрачанні. Створення і абсолютні розміри поточних запасів
залежать від організації і масштабів виробництва, порядку та строків поставки засобів
виробництва. Чим менше період, що розділяє чергові постачання засобів виробництва, тим
менше можуть бути розміри поточних запасів, тим скоріше буде здійснюватися обіг коштів
виробництва.
Запаси товарні - готова продукція, що знаходиться на складах підприємств, на
складах і базах збутових, заготівельних і торговельних організацій, призначена для
реалізації. Ця продукція вийшла зі сфери виробництва, але не перейшла ще до
споживачів. Запаси товарні вимірюються в натуральних одиницях (штуках, метрах,
кілограмах, тоннах) і в грошовому вираженні. Товарні запаси є необхідним елементом
товарного обігу, вони необхідні для безперервного ходу товарообігу, а отже, і всього
процесу відтворення.
Категорія «матеріальні ресурси» досить велика та включає в себе багато елементів
(засоби та предмети праці).
Категорія «матеріальні ресурси», є більш загальним та ширшим ніж категорія
«предмети праці», в свою чергу ця категорія ширша ніж категорія «виробничі запаси» (рис.
2).
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Матеріальні ресурси

Предмети праці

Засоби праці

Виробничі запаси
Рис. 2. Виробничі запаси у складі ресурсів

Досліджуючи далі вживані терміни та визначення, пов'язані з подальшим рухом
виробничих запасів, можна відзначити, що виробничі запаси після відпустки у виробництво
стають витратами. Витрати - виражені в грошовій формі витрати підприємства на
виробництво, обіг, збут продукції. При цьому виділяються наступні види витрат:
матеріальні, на оплату праці, на ремонт і відновлення основних засобів, додаткові (на
спілкування, соціально-культурні потреби ) і ін Витрати називають також витратами [6].
Таким чином, в економічній літературі поділ понять «матеріальні ресурси» і
«виробничі запаси» є більшою мірою умовним. Оскільки серед вчених- економістів немає
єдності в інтерпретаціі вищеназваних визначень.
В результаті дослідження сутності понять «оборотні активи», а також «матеріальні
ресурси», «предмети праці», «виробничі запаси», ми пропонуємо термін «оборотні
матеріальні активи» наступним чином, – це частина матеріальних ресурсів, які є сукупністю
предметів праці, та які знаходяться на складі підприємстві у вигляді сировини та матеріалів,
палива, запасних частин, купівельних напівфабрикатів, зворотних відходів, будівельних
матеріалів, тари та інших матеріалів, які повністю переносять свою вартість на вартість
готової продукції, беруть участь у виробництві і використовуються впродовж операційного
циклу не більше 1 року та дозволяють забезпечити безперебійність виробничого процесу.
Аналіз проведеного дослідження свідчить про те, що важливою передумовою
ефективного управління оборотними матеріальними активами на підприємстві є їх чітке
визначення та класифікація, створена з урахуванням специфіки галузі.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Base principles of analysis, which are basis of methodology of economic analysis, are investigated in the
article. The use of approach of the systems is reasonable to the construction of methodology of analysis. The estimation
of literary sources is carried out in relation to a list and description of principles, and also new classification of
principles of economic of enterprises analysis is worked out.
Key of words: administrative decisions, base principles of economic analysis, informative level, analytical
level
У статті досліджуються базові принципи аналізу, які є основою методології аналізу господарської
діяльності. Обґрунтовано використання системного підходу до побудови методології аналізу. Здійснено оцінку
літературних джерел щодо переліку та характеристики принципів, а також розроблено нову класифікацію
принципів аналізу господарської діяльності підприємств.
Ключові слова: управлінські рішення, базові принципи аналізу господарської діяльності,
інформаційний рівень, аналітичний рівень

Постійні зміни, які відбуваються в економічному та соціальному житті країн
вимагають грунтовного вивчення й використання багаточисельних фундаментальних
положень, які прийняті в країнах з розвиненою ринковою економікою та актуалізують тему
проведеного дослідження.
Ефективне управління сучасним підприємством вимагає від керівництва глибоких
знань економіки і управління та вміння використовувати ці знання в їх практичній
діяльності. Процес управління переважна частина науковців і практиків розглядає як уміння
передбачати, організовувати, координувати і контролювати. Оскільки управлінський цикл
включає послідовне здійснення планування, обліку, контролю і аналізу, очевидною є
актуальність інформації, яка формується в системі бухгалтерського обліку та
використовується для прийняття управлінських рішень. Таку систему в теорії називають
аналізом господарської діяльності. Проте не дивлячись на велику потребу в ньому в
практичній діяльності підприємств, до сих пір продовжують точитись дискусії щодо базових
принципів аналізу господарської діяльності. Оскільки в основі будь-якої предметної галузі
лежить сукупність базових принципів, розглянемо ці вихідні положення, які є основою для
вивчення решти елементів цієї системи.
Дослідженню базових принципів аналізу господарської діяльності присвячені роботи
як зарубіжних так і вітчизняних авторів: К.Друрі, Ч.Хорнгрена, Дж.Фостера, Ш.Датара,
Ентоні А.Аткінсона, Раджива Д.Банкера, Роберта С.Каплана, С.Марка Янга, М.Я. Коробова,
І.Д. Лазаришиної, С.З. Мошеньський, Є.В. Мниха, О.Ніколаєвої, О.В. Олійник, В.В.
Осмоловский, Л.И. Кравченка, А.Ф. Павленка, М.С. Пушкаря, Н.А. Русака, Г.В. Савицької,
Т.Шишкової, А.Д.Шеремета, М.Г.Чумаченка та інші. У всіх цих наукових працях
розкривається в тій чи іншій мірі тлумачення поняття аналізу господарської діяльності, його
структура і розвиток, досліджуються його базові методики.
Отже, розглянемо сутність аналізу господарської діяльності та сформулюємо
авторських підхід щодо деяких його базових принципів
З метою забезпечення цілеспрямованості й організованості функціонування системи
управління аналізом господарської діяльності сприяти тому, щоб вироблені управлінські
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рішення відповідали таким вимогам: реальність, оптимальність, якісність, об’єктивність,
своєчасність.
Сучасний економічний аналіз повністю змінює свою парадигму від оцінковостатистичного до пошуково-прогностичного з вибором оптимальних управлінських рішень у
зоні невизначеності та ризику. Сама ж методика конкретних аналітичних досліджень має
бути наближеною до життєвих потреб підприємства, відповідати повсякденним запитам
управління, бути надійним економічним інструментом управління підприємством. [5, с. 28.]
Аналізуючи погляди вчених щодо визначення базових принципів аналізу
господарської діяльності, відзначимо, що невелика їх кількість приділяє увагу і детально
розглядає принципи економічного аналізу (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення базових принципів аналізу господарської діяльності в науковій літературі
(авторська розробка [1, 2, 3, 4, 6,7, 8])
Автори
Коробов М.Я. [1, с. 12]
Осмоловський В.В., Кравченко Л.И., Русак
Н.А. [7, с. 23]

Принципи
науковості, комплексності
системності, об’єктивності,
дійсності, оперативності

Яцків М.І. [8, с. 26]

Мних Є.В. [3, с. 17-27],

науковості, комплексності
системності, об’єктивності,
оперативності та дійсності,
достовірності, конкретності
та
точності;
дієвості;
ефективності

168

Коментарі
Крім того, вони поєднують такі принципи, як
комплексності та системності, а також принципи
об’єктивності
та
дійсності.
Єдність
принципів
комплексності та системності передбачає те, що аналітик
повинен слідкувати не лише за основними результатами,
але й за побічними. Вважаємо, що системність є
змістовнішим поняттям, ніж комплексність, тому останнє
можна розглядати як складову системного підходу. Єдність
системного та комплексного проявляється у єдності цілого
та його частин, у розробці єдиної, універсальної системи
показників, у використанні всіх видів економічної
інформації. Комплексний аналіз – це всебічний аналіз
діяльності підприємства та його підрозділів, який
впорядковує аналітичну роботу, підвищує її ефективність,
допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Щодо об’єднання принципів об’єктивності та
дійсності, слід відмітити, що перший передбачає
відсутність арифметичних помилок у розрахунках,
правильне застосування методики розрахунку певних
показників діяльності суб’єктів господарювання, впливу
факторів на отримані результати тощо. Вважаємо виділення
даного принципу доцільним, оскільки здійснення
економічного аналізу повинно базуватися точних та
правильних даних. Принцип дійсності означає, що
інформація, яка отримується в ході проведення
економічного аналізу повинна бути достовірною, щоб
забезпечити правильність результатів. Тому можна
припустити, що дані принципи можливо поєднати.
За позицією вищеназваних вчених принцип
науковості полягає у дослідженні лише достовірної
реальної інформаційної моделі досліджуваного об’єкта.
Необ’єктивне інформаційне відображення реального стану
економічної системи може призвести до неправильних
аналітичних висновків і пропозицій, що не забезпечить
належного управління. У таких випадках економічний
аналіз не тільки недоцільний, але й шкідливий, тому
вважаємо, що його необхідно здійснювати згідно наукової
методики та шляхом розвитку його методології.
Погоджуємося також з попередніми вченими, що
необхідно виділити принцип оперативності, оскільки він
забезпечує вміння чітко та швидко проводити економічний
аналіз та приймати відповідні управлінські рішення.
Принцип достовірності, конкретності та точності
означає, що економічний аналіз повинен базуватися на
конкретній та точній інформації, що реально відображає
стан підприємства на певний момент часу. Вважаємо, що
даний принцип доцільно поєднати з принципами дійсності
та об’єктивності, оскільки вони також передбачають
проведення аналізу з використанням реальної та
достовірної інформації, яка обґрунтована точними
аналітичними розрахунками.
Згідно принципу ефективності економічний

аналіз повинен проводитися за провідними методиками, які
полегшують роботу аналітика, та за найменшими
витратами. Повністю погоджуємось, оскільки саме
зменшення витрат та збільшення глибини та комплексності
економічного аналізу свідчить про його ефективність.
Варто зазначити, що вчені Є.В. Мних, С.З.
Мошеньский, О.В. Олійник, Г.В. Савицька виділяють
додаткові принципи економічного аналізу. Так, проф. Г.В.
Савицька акцентує увагу на принципі відповідності
державній соціальній, екологічній, міжнародній політиці та
законодавству [6.]. Вважаємо виділення даного принципу
досить актуальним та необхідним, оскільки економічний
аналіз повинен базуватись на державному законодавству і
враховувати стан та потреб соціальної, екологічної,
міжнародної та інших сфер державної політики.
Проф. Є.В. Мних також виділяє, крім
вищезазначених загальноприйнятих, ще й свої принципи
економічного аналізу [3]:
– рейтингової оцінки, що полягає у визначенні
головних напрямків досягнення мети, черговості виконання
заходів, спрямованих на цільову зміну і розвиток
економічних
систем.
Вважаємо
даний
принцип
прийнятним, він зорієнтований на контрольну діяльність,
оскільки передбачає контроль та оцінку досягнення
поставлених цілей та завдань.
– демократичності, масовості економічного
аналізу, що передбачає участь в аналітичному процесі
широкого кола зацікавлених осіб, а не лише спеціалістів.
Цей підхід дає змогу найповніше виявити наявні резерви та
недоліки, виваженіше приймати рішення, тому цей принцип
можна вважати доцільним.
Проф. С.З. Мошеньский, проф. О.В. Олійник
досліджують досить велике коло принципів економічного
аналізу, які зазначені вище, але до цього списку додають ще
три: принцип періодичності, обережності й критичності,
зрозумілості та адекватності тлумачення [4, с. 24]. Перший
принцип
полягає
у
систематичному
проведення
аналітичних досліджень і дозволить досягти високої
організації та планування аналітичної роботи, що
передбачає позитивний вплив на ефективність роботи
підприємства. Принцип обережності й критичності означає
формування інформаційної бази безпосередньо аналітиком
або надання даних йому. Відповідно, необхідно обережно
відноситися до цінності та достовірності вхідних даних,
тобто результати економічного аналізу не можуть
розглядатися як абсолютно об’єктивні, слугувати єдиним і
вирішальним критерієм при прийнятті управлінських
рішень. Принцип зрозумілості та адекватності тлумачення
досягається через обов’язкове пояснення результатів
дослідження через відповідні висновки, коментарі тощо.
Даний принцип є необхідним, адже при проведенні
економічного аналізу наявність аналітичних висновків є
обов’язковим.
Окрему позицію щодо ранжування принципів
економічного аналізу має проф. І.Д. Лазаришина, яка
пропонує їх певну рейтингову оцінку [2, с. 147-148]. Так, до
числа принципів професійної етики аналiтикiв вчений
відносить: об’єктивність, професійну поведінку, професійну
компетентність, конфiденцiйність. В окрему групу доречно
виділити правові принципи економічного аналізу:
iнституцiональний (економiко-правовий) пiдхiд, принцип
iндивiдуальної та колективної вiдповiдальностi. З погляду
автора, дотримання iнституцiонального підходу в
економічному аналiзi обумовлюється наявністю державних
та відомчих нормативно-правових актiв, що регулюють
методику аналізу, зміст оціночних показників, їх
нормативні значення. Проф. І.Д. Лазаришина наголошує на
дотриманні аналітиками принципу iндивiдуальної та
колективної відповідальності за достовiрнiсть результатів
економічного аналізу, оскільки вiд якості висновків та
рекомендацій
аналітичних
робітників
залежить
гармонiзацiя технiко-економичних, соцiально-економiчних,
екологiчно-економiчних, фiнансово-економiчних процесів
на пiдприємствi.

Мошеньский С.З., Олійник О.В.
[4, с. 24]

Савицька Г.В. [6, с. 15-24]

Лазаришина І.Д. [.2, с. 147-148]

Найбільшу питому вагу серед принципів, які виділяють сучасні вчені, є принципи: науковості,
системності, комплексності, об’єктивності, конкретності та дієвості.
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Ураховуючи, що аналіз господарської діяльності покликаний забезпечувати всі рівні
управління необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень, сформулюємо його
додаткові принципи:
1) принцип методологічного плюралізму означає, що багато економічних проблем можуть
бути вирішені більш плідно на основі методологічних прийомів різних дисциплін, ніж це можна
зробити на рівні кожної із них окремо;
2) орієнтація аналізу на досягнення стратегічних цілей підприємства. Приймаючи найбільш
вигідне поточне рішення, враховуючи всі можливі альтернативи на різних рівнях управління, слід
пріоритетними вважати стратегічні цілі підприємства;
3) принцип результативності. Приймаючи рішення, при здійсненні будь-яких видів
діяльності необхідно постійно співставляти витрати з отриманим доходом в результаті діяльності,
при цьому доходи завжди повинні перевищувати затрати;
4) принцип відповідальності за прийняття рішень передбачає, що за результати, які є
наслідком прийнятих рішень на кожному рівні управління, відповідає конкретна особа.
Отже, провівши дослідження переліку принципів аналізу господарської діяльності, які
виділяються на сьогоднішній день вченими, дійшли висновку, що дослідники, окрім
загальноприйнятих, ще й виділяють додаткові власні принципи. Враховуючи погляди авторів, нами
узагальнена система принципів аналізу господарської діяльності, яка включає: достовірність та
точність, обережність й критичність, дієвість, ефективність, демократичність, періодичність,
оперативність, відповідність державній соціальній, екологічній, міжнародній політиці та
законодавству, рейтингова оцінка, науковість, системність, комплексність, зрозумілість та
адекватність тлумачення. Та запропоновані автором: методологічного плюралізму, орієнтація аналізу
на досягнення стратегічних цілей підприємства, результативності, відповідальності за прийняття
рішень. Дотримання комплексу даних принципів при проведенні аналітичної роботи будь-якої
складності дозволить вивчити зміни економічних явищ у процесі трансформації економіки,
причинно- наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів господарської діяльності підприємства,
виявити невикористані резерви господарювання, приймати управлінські рішення, підтримуючи тим
самими сталий, безперервний розвиток підприємства.
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Розглянуто сучасні теоретичні підходи вдосконалення організації обліку видатків бюджетних
установ охорони здоров'я. Запропоновано запровадження єдиної інформаційної системи, що уможливить
повний та безперервний контроль за здійсненими витратами з надання медичних послуг. Проаналізовано
потоки надходження, зберігання та обробки фінансової інформації закладів охорони здоров'я.
Ключові слова: установи охорони здоров'я, видатки бюджетних медичних закладів, фінансове
забезпечення установ охорони здоров'я, медична послуга, ефективність надання медичної допомоги.
Considered modern theoretical approaches improvement of accounting expenses budget of health facilities.
Proposed the introduction of a unified information system that will allow full and continuous control over the expenses
of providing medical services. Analyzed revenue streams, storage and processing of financial information of health
care.
Key words: health care institutions, medical institutions of budget expenditures, financial support health care,
medical services, efficiency of care.

В умовах нестабільності економічних процесів в Україні одним із головних завдань є
виконання видаткової частини державного та місцевих бюджетів. Значний обсяг видатків
здійснюється бюджетними установами, зокрема охорони здоров'я. Водночас бюджетна сфера
загалом, та бюджетні установи, зокрема гостро відчувають негативний вплив інформаційних
процесів, наслідки глобальної економічної кризи. Недоотримання платежів у бюджети від
суб’єктів господарювання прямо проектується на процеси асигнування коштів на утримання
бюджетних установ. Потреби установ через брак бюджетних коштів покриваються лише
частково. З огляду на це, необхідні реформи в системі управління державними фінансами як
ключового інструмента забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку країни.
На цьому фоні зростає роль ефективної системи бухгалтерського обліку і особливо стосовно
обліку видатків бюджетних установ.
Характеризуючи розподіл функцій управління в системі охорони здоров'я слід
зазначити, що найбільш важливим, з точки зору забезпечення самостійності та
конкурентоспроможності лікувальної установи, є управління ресурсами охорони здоров'я.
Можливості головного лікаря в процесі управління фінансовими ресурсами установи,
носять досить обмежений характер. Порядок витрачання бюджетних коштів абсолютно
регламентований нормами і правилами, встановленими центральними органами загальної та
спеціальної компетенції. В окремих випадках управління фінансовими ресурсами носить
суто номінальний характер: головний лікар виконує процедурну функцію, підписуючи
фінансовий документ, а вищестоящий орган охорони здоров'я або власник здійснюють
фактичний розподіл. Що стосується управління основними засобами, то і тут функції
головного лікаря обмежені тільки оперативним управлінням, а основна компетенція
належить власнику і перебуває в руках центральних і місцевих органів влади.
Умовно всі ресурси системи охорони здоров'я можна поділити на: фінансові,
матеріальні і кадрові. Лікувальний заклад, на відміну від виробничого підприємства, при
неефективному менеджменті завдає шкоди (збитку) не собі, а населенню (втрата частини і
так обмеженого обсягу бюджетних коштів, неефективне використання ресурсів охорони
здоров'я і, таким чином, підвищення витрат при наданні медичної допомоги), що веде до
скорочення доступності медичної допомоги населенню. Для вдосконалення організації та
методики державного управління у системі охорони здоров'я, підвищення економічної
самостійності медичних установ необхідно в процесі реформування системи сконцентрувати
увагу на таких напрямках (рис.1).
Важливим заходом з організації розвитку бухгалтерського обліку на
централізованому рівні є щорічне поточне планування діяльності відділу методології
бухгалтерського обліку виконання кошторисів і бюджетів Державного казначейства України
та галузевих міністерств. Такі плани повинні включати завдання не тільки методологічного
характеру, а й висвітлювати систему заходів щодо підвищення кваліфікації облікових
працівників бюджетних установ.
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Затвердити гарантований обсяг
медичної допомоги по номенклатурі,
обсягу та вартості на кожному рівні
надання медичної допомоги

Розвивати внутрішньогосподарські
відносини в установах на основі
господарського розрахунку між
структурними підрозділами
лікувально-профілактичних установ

НАПРЯМКИ
вдосконалення та розвитку
децентралізації державного
управління системою охорони
здоров'я та підвищення
економічної самостійності
медичних установ
Збільшити частку
договірних відносин у
діяльності лікувальнопрофілактичних установ

Перетворити
лікувальні медичні
установи в суб'єкти
господарської
діяльності

Створити умови для
можливості
формування та
використання
глобального бюджету
установи

Рис.1. Напрями вдосконалення та розвитку організації державного управління
системою охорони здоров'я

Об’єктом планування розвитку бухгалтерського обліку бюджетних установ на
децентралізованому рівні є обліковий процес установи чи організації безпосередньо. Цим
процесом має керувати головний бухгалтер, визначаючи основні об’єкти планування в
розрізі різних аспектів бухгалтерського обліку, механізм реалізації планів, коло завдань
відповідальних за їх виконання та терміни виконання завдань [1, с.211].
Постановка облікових завдань різного ступеня, напряму, рівня складності та рівня
ієрархічного ланцюга управління має реалізуватися з використанням розробленої схеми
організації їх виконання.
Організація облікового процесу є первинною складовою організації бухгалтерського
обліку загалом. Об’єктами організації бухгалтерського обліку виступають: облікові
номенклатури; носії облікової інформації; рух носіїв облікової інформації; інформаційне
забезпечення облікового процесу; технічне забезпечення облікового процесу.
Основні складові організації бухгалтерського обліку в установах охорони здоров'я,
схематично показані на рис.2. Керівник установи охорони здоров'я зобов’язаний створити
належні умови для ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма
працівниками причетними до цього, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання
порядку оформлення та подання первинних облікових документів.
Керівництво по забезпеченню організації обліку покладається на головного
бухгалтера установи охорони здоров'я або заступника головного лікаря з економічних
питань. Конкретні функції виконують працівники фінансово-економічної служби згідно із
посадовими інструкціями, затвердженими керівником медичного закладу [2, с.40].
Важливим моментом первинної організації облікового процесу є організація його
забезпечення. Сутність організації інформаційного забезпечення полягає у раціоналізації
порядку надання інформаційних даних щодо кожної зі складових загальної системи
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бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим посилюються вимоги до економічної інформації, а
саме: її точності, достовірності, своєчасності, зручності у сприйнятті. Певна річ, постачання
системою бухгалтерського обліку економічної інформації, якій властиві перелічені
характеристики, і є основним завданням організації інформаційного забезпечення
бухгалтерського обліку [1, с.199].
1
організація технології
облікового процесу

2
організація забезпечення
облікового процесу

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В УСТАНОВАХ ОХРОНИ
ЗДОРОВ'Я

3
організація роботи апарату
бухгалтерії

4
організація розвитку
бухгалтерського обліку

Рис.2. Основні складові організації бухгалтерського обліку в установах охорони
здоров'я
Оскільки фінансово-економічна служба є складовою загальної системи управління
медичним закладом, її організаційне забезпечення має бути інтегрованим у загальну структуру управління. Інтеграція дозволяє знизити загальний рівень управлінських витрат,
забезпечити координацію дій фінансово-економічної служби з іншими управлінськими
структурами, підвищити комплексність та ефективність контролю прийнятих рішень [2,
с.42]. Водночас керівництво окремими фінансово-господарськими функціями здійснюється
функціональними органами управління, рис.3.

ГОЛОВНИЙ ЛІКАР
Головний
бухгалтер

-старший
бухгалтер
-бухгалтер
-касир

Заступник головного
лікаря з економічних
питань

-старший економіст
-економіст

Заступник головного
лікаря по
господарській роботі
-інженер по
охороні праці
-сантехнік
-електрик
- відділ кадрів
- інший
господарський
персонал

Рис. 3. Організаційна структура фінансово-економічної служби
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Раціональний аспект управління розглядає фінансово-економічну службу, як систему
управління активами та капіталом медичного закладу за якої суб'єктом управління є весь
персонал, що так чи інакше причетний до управління активами медичного закладу, а
об'єктом управління - різні види активів та власний чи запозичений капітал.
Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту лікувального закладу
створюється з метою систематичного, цілеспрямованого підбору показників, що є частиною
інформаційного забезпечення медичного закладу. Дані показники використовуються для
підготовки, прийняття, планування та контролю управлінських рішень за всіма аспектами
фінансової діяльності медичного закладу.
Від якості інформації, яка використовується при прийнятті фінансових рішень, значною
мірою залежить обсяг видатків, економічна ефективність лікувальних та профілактичних заходів,
показники фінансової стабільності та платоспроможності, рівень прибутку при проведенні
госпрозрахункової діяльності.
Для створення ефективної інформаційної системи фінансового менеджменту слід
вирішити такі питання: встановити сукупність показників, що надходять від об'єкта до
суб'єкта управління за кожним ієрархічним рівнем, необхідну для забезпечення
управлінського процесу в межах визначеної компетенції; здійснити вибір форми та
змісту документа; встановити періодичність надходження інформації на кожний рівень
управління та осіб, що відповідають за передачу та прийом показників на кожний рівень
управління та терміни її одержання чи передачі; визначити види, обсяги інформації,
яку необхідно зберігати, способи пошуку та внесення нових даних; забезпечити
сумісність, постійне оновлення показників та обрати методи контролю; регламентувати
зовнішні та внутрішні інформаційні зв'язки.
Інформатизація системи охорони здоров'я повинна стати потужним засобом її
реформування.
Література:
1.
2.

Свірко С. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : монографія / С.
В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2006. – 244 с.
Пащенко В. Організація фінансово-економічної служби медичного закладу / В. Пащенко // Главный
врач. – 2013. – № 9. – С. 38–48.

Kratko I.R.
Assistant Professor
Mukachevo State University, Mukachevo, Ukraine

THE ESSENCE OF EXPENSES AND THEIR CLASSIFICATION
Кратко І.Р.
старший викладач
Мукачівський державний університет
СУТЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
У статті розглянуто питання розвитку генезису витрат в економічній думці, як серед іноземних так і
серед вітчизняних вчених. Порівняно склад витрат за будівельними контрактами за міжнародними та
національними стандартами.
Ключові слова: витрати, виробничі витрати, ,будівельні контракти, витрати за будівельним
контрактом.
The article deals with the issue of costs in the genesis of economic thought, both foreign and domestic among
scientists. Compared to the costs of the construction contracts for the international and national standards.
Keywords: costs, production costs, construction contracts, the costs of a construction contract.

Проблемами обліку витрат займалися багато вітчизняних вчених, їхні ідеї були
висвітлені в їх наукових працях. До таких вчених можна віднести: М.Т. Білуху, Ф.Ф.
Бутинця, С.Ф. Голова, В.П. Завгороднього, З.-М.В. Задорожнього, Я.Д. Крупки, М.В.
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Кужельного, Л.П. Кулаковської, Б.М. Литвина, В.Г. Лінника, Н.М. Малюгу, В.Б.
Моссаковського, О.А. Петрика, Ю.В. Пічу, В.С. Рудницького, В.Я. Савченко, П.Т. Саблука,
І.І. Сахарцеву, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко, та інші. Вирішенням зазначених
проблем активно займалися зарубіжні вчені: Х. Андерсен, А. Бабо, П.С. Безруких, Р. Брейлі,
К. Друрі, Б. Нидлз, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет та інші.
Будь яка діяльність підприємства неможлива без здійснення ним витрат. Вивчення
еволюції поглядів на витрати дає змогу осягнути їх сутність. Перші економічні визначення
витрат зустрічаються ще у класиків політичної економії, зокрема в працях таких видатних
вчених економістів як: Д. Рікардо, А. Сміта, К. Маркса, У. Петті, А. Маршалла, Ж. Сей, Т.
Мальтуса, Дж. Кларка, Дж. Кейнса та інших .
А. Сміт визнавав, що до вартості окремого товару включається вартість спожитих
засобів виробництва: ренти, заробітної плати і прибутку. Але вчений не визнавав затрат
капіталу, виходячи з того, що матеріальні витрати (перенесена вартість) – не що інше, як
доходи, отримані на попередніх стадіях виробництва [1, с. 37 ].
Д. Рікардо вважав, що відношення між витратами виробництва і вартістю посідає
важливе місце в історії економічної науки. Він стверджував, що вартість визначається тільки
затратами праці на виробництво. Ще Д. Рікардо вважав, що витрати виробництва
утворюються як кількістю, так і якістю затраченої праці, а також розміром накопиченого
капіталу для забезпечення праці та часом, протягом якого капітал застосовується з цією
метою[1, с. 403 ].
Т. Мальтус у своїх працях критикував ідеї Д. Рікардо і підтримував ідеї А. Сміта
щодо витрат і відносив до них живу та уречевлену працю і прибуток на авансовий капітал.
[2, с. 71].
Ж.Б. Сей у своїх працях включав до складу витрат такі три фактори: працю, землю і
капітал. На його думку праця породжує заробітну плату як винагороду за послуги
робітників; капітал породжує прибуток підприємців як плату за їх продуктивні послуги [2, с.
76-97].
Ф. Батіста схилявся до наукових поглядів Ж.Б. Сея щодо структури витрат, зокрема
він стверджував, що у структуру капіталу входить вартість робочих інструментів, матеріалів
і запасів, що є складовими тривалої роботи [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 170172].
Дж. С. Мілль аналізуючи виробництво та продуктивну працю до витрат відносив три
елементи виробництва: працю, капітал і природні сили; при чому поняття «капітал» охоплює
всі зовнішні матеріальні елементи виробництва, що є продуктами праці, а поняття «природні
сили» охоплює всі зовнішні матеріальні умови виробництв, які не є продуктами праці [2, с.
275].
Вагомий внесок у розробку поняття «витрати виробництва» було зроблено К.
Марксом. Він у своєму економічному вченні поняття «витрати виробництва» використовує
на різних ступенях абстракції в чотирьох різних взаємопов’язаних значеннях, кожне з яких
послідовно випливає одне із іншого, а саме:
 дійсні витрати виробництва;
 капіталістичні витрати виробництва;
 витрати виробництва в значенні ціни виробництва;
 витрати виробництва функціонуючого [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.
263].
Відповідно до марксистської концепції витрати виробництва – це те, що коштує товар
капіталісту, а саме сума витрат на придбання засобів виробництва і робочої сили (постійного
і змінного капіталу).
К.Менгер, Е. Бем Бавек, Ф.Візер представники такого напрямку як маржиналізм, під
витратами розуміли психологічне явище, засноване на граничній корисності, вважали, що
поняття «витрати» стосується окремого підприємства і розглядається як функція від
масштабу виробництва
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А. Маршалл у своїй праці «Принципи економічної науки» також розглядав вплив
співвідношення попиту і пропозиції на ціни. А. Маршалл ввів розгляд фактору часу при
аналізі цін. Він вважав, що здійснення економічної діяльності потребує використання різних
видів праці та застосування капіталу у багатьох формах, що називаються витратами
виробництва [2].
Дж. А. Гобсон (представник інституціоналістської теорії) ввів поняття «людські
витрати», що вимірюються якістю і характером трудових зусиль працівників та їх
здібностями.
Й. Шумпетер в роботі «Теорія економічного розвитку» констатував, що ділова
людина розглядає як витрати ту суму грошей, яку вона змушена сплачувати іншим
господарським суб’єктам для того, щоб одержати свій товар або засоби його виробництва,
тобто свої витрати на виробництво або придбання товарно-матеріальних цінностей [2].
Великого розвитку у ХХ столітті набуває теорія граничних середніх витрат
виробництва залежно від його масштабів відповідно до мікроекономічного рівня, висвітлені
у наукових працях вчених-економістів США К.Р. Макконнелла, Стенлі Брю.
Поняття «витрати виробництва» з точки зору сучасних вітчизняних економістів,
зокрема професорів Г.Н Климка та В.П. Нестеренка. Вони "витрати виробництва"
розглядають як частину вартості товару, що має бути знову авансована на продовження
виробництва. На їх думку, процес виробництва завжди пов'язаний з використанням робочої
сили та засобів виробництва, які втілюються в продукті. Продукт характеризується
корисністю (тобто споживчою вартістю) і трудомісткістю (певною кількістю затраченої
праці). Проте, частина вартості продукту, що втілює в собі вартість засобів виробництва
(уречевлена праця), існує ще до процесу виробництва. Вона лише переноситься на нього у
вигляді вартості матеріальних витрат, а жива праця робітника створює чистий продукт понад вартість матеріальних витрат [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Тільки за умови, що засоби виробництва і робоча сила відтворюються, можливе
повторення виробництва. Для цього з коштів, отриманих після реалізації товару, відповідна
частина виділяється на заміщення вартості засобів виробництва та робочої сили, спожитих у
процесі виробництва. Отже, частина вартості товару, що має бути знову авансована на
продовження виробництва, визначається як витрати виробництва.
Слід зазначити, що бухгалтерське розуміння витрат відрізняється від їх економічного
тлумачення. Одним з перших, хто запропонував виділити витрати для бухгалтерського
обліку був англійський математик Чарльз Беббідж (1781-1832 рр.), який наполягав на
обчисленні витрат по кожному виробничому процесу, на визначенні суми зносу основних
засобів і збитків, пов’язаних з ремонтом зіпсованого обладнання. Ч. Беббідж висловив
думку, що аналіз собівартості виробничих процесів дозволяє раціоналізувати технологію, яка
застосовується на фабриці. У цьому, а не у визначенні продажних цін, він вбачав мету
калькулювання.
Ще одним вченим, який запропонував вести облік виробничих витрат був німецький
вчений О. Шмаленбах, який у 1899 р. в статті «Бухгалтерія і калькуляція в фабричній справі»
ввів поняття «первинні накладні витрати» і «вторинні накладні витрати», «постійні витрати»
і «змінні витрати», «прогресуючі витрати» і «дегресивні витрати». Теоретично правильним
вже тоді О. Шмаленбах вважав відносити на конкретних покупців тільки первинні накладні
витрати, а повторні покривати за рахунок валового прибутку.
Жан Густав Курсель-Сенель (1813-1892 рр.) сформулював відмінність між обліком
витрат і розрахунком собівартості, підкреслюючи, що друге є метою першого. Мета
калькулювання за думкою французького вченого полягала у плануванні майбутньої
діяльності підприємства на підставі фактично отриманої собівартості за попередній період.
Саме Курсель-Сенель відокремив прямі і непрямі витрати: до складу собівартості, на його
думку входять лише прямі витрати. У відповідності з його поглядами мала бути реалізована
така функція собівартості як оптимізація обсягів і цін продажу. До складу прямих витрат
Курсель-Сенель відносив матеріали і заробітну плату. Дуже цікавим в його поглядах є
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концепція щодо різниці в оцінці матеріалів: при оприбуткуванні - за фактичними цінами та
при списанні – за поточними цінами. Такі підходи знайшли підтримку і сьогодні в
міжнародних стандартах. За його поглядами витратами визнавалися лише фактично
сплачені, здійснені, що за сучасними поняттями тотожно касовому методу. Курсель-Сенель
був прибічником повної собівартості. Так, за його поглядами в кінці року розподіл непрямих
витрат по переділах необхідно було проводити пропорційно прямим. Таким чином, вчення
Курсель-Сенеля – це є концепція щорічної повної калькуляції.
Загальні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в умовах
ринкової економіки досліджувалися багатьма економістами України. Так В. Сопко вважає,
що поняття «витрати» формують використані у процесі виробництва різні речовини та сили
природи на виготовлення нового продукту праці. Грошовий вираз суми витрат на
виробництво конкретного продукту визначає поняття собівартість. Зміст термінів витрати та
собівартість поєднується в понятті витрати виробництва.
На думку Н.М. Ткаченко, витрати – це спожиті в процесі виробництва засоби
виробництва, які втілили в себе, минулу працю (сировину, матеріали, паливо тощо), та
витрати пов'язані з покращенням основних засобів в межах сум, що не перевершують
встановленого.
З точки зору Ф.Ф. Бутинця, витрати виробництва, це вираження в грошовій формі
поточних витрат трудових, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів на
виробництво продукції. Ці поточні витрати обліковуються та плануються як собівартість
продукції.
Подібно висловлюється В.П. Завгородній, а саме: «В процесі виробництва продукції
витрачається праця, використовуються засоби виробництва та предмети праці. Усі витрати
підприємства на виробництво та реалізацію продукції, що виражені в грошовій формі,
складають собівартість продукції».
М.Г. Грещак та О.С. Коцюба визначають витрати підприємства як обсяг використаних
ресурсів підприємства у грошовому вимірі для досягнення певної мети. А А.В. Череп
наголошує, що під витратами варто розуміти «явні фактичні, розрахункові витрати
підприємства», а під затратами «зменшення засобів підприємства або збільшення його
боргових зобов'язань у процесі господарської діяльності».
О.О. Орлов чітко розмежовує терміни «видатки», «платежі» та «витрати». Науковець
наголошує, що «коли підприємство отримує засіб виробництва, ціна покупки складає
видатки підприємства», а «якщо відбувається виплата грошей із каси, із банківських і інших
рахунків підприємства, це називається платежем».
Хоча поняття «витрати» досліджувалося багатьма вченими і не одно століття, разом із
тим воно залишається, на думку вченого економіста Р.Ентоні, самим невизначеним словом в
обліку, оскільки використовується в багатьох різних значеннях. Цей погляд характерний не
тільки для англійської мови, де слово «cost» одночасно означає: «собівартість», «вартість»,
«витрати», «затрати».
Якщо в російській мові використовують окремі поняття «издержки» (вхідні витрати),
«затраты» (витрати виробництва), «расходы» (витрати періоду) для уточнення особливостей
використання (етапів руху) ресурсів у процесі операційного циклу, то в українських
нормативно-правових актах поширеним є термін «витрати», який об’єднує всі поняття і
додатково ускладнює визначення сутності цієї категорії. Крім того, категорія «витрати» порізному тлумачиться в чинних нормативно-правових актах, зокрема для цілей оподаткування
в податковому обліку та для визначення фінансових результатів у фінансовому обліку.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» відносяться витрати
звітного періоду (спожиті витрати) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів та витрат момент визнання
витрат не залежить від дати оплати за ресурси. Схематично структуру витрат згідно П(с)БО
16 можна побачити на рис. 1.
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Витрати
Включаються до
собівартості продукції

Прямі виробничі
витрати

Зменшують
фінансовий результат
Адміністративні
витрати

Загальновиробничі
витрати

Витрати на збут
Інші витрати
операційної
діяльності витрати
Рис. 1. Структура витрат згідно з П(с)БО 16

Із вищезазначеного можна зробити висновок, що процес становлення економічної
категорії витрати пройшов довгий шлях і вже на ранніх стадіях включав у себе основні
елементи витрат, які використовуються сьогодні.
Основним нормативним документом, який характеризує витрати у бухгалтерському
обліку, є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Зокрема згідно П(с)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» витратами звітного періоду визнаються або зменшення
активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцiненi.
Крім того витрати на будівельних підприємствах України регулюються П(с)БО 16
«Витрати» та П(с)БО 18 «Будівельні контракти». Порівняння статей витрат, що включаються
до собівартості продукту згідно з П(с)БО 16 і П(с)БО 18, а також МСБО 11 «Будівельні
контракти» відображено у табл. 1.
Таблиця 1
Порівняння статей витрат
П(с)БО 16
«Витрати»

Статті витрат

П(с)БО 18
«Будівельні
контракти»

МСБО 11
«Будівельні
контракти»

Прямі матеріальні витрати
+
+
+
Прямі витрати на оплату праці
+
+
+
Інші прямі витрати:
Нарахування на заробітну плату
+
+
+
Орендна плата
+
+
+
Амортизація
+
+
+
Втрати від браку
+
+
–
Загальновиробничі витрати
+
+
+
Адміністративні витрати
–
+*
+*
Витрати на збут
–
–
–
Інші операційні витрати
–
–
–
Витрати на укладання контракту
–
+**
+**
Очікувані витрати на гарантійні зобов’язання
–
–
+
Витрати на позики
–***
–
+****
Примітка:
* – Адміністративні витрати можуть бути включені до витрат за будівельним контрактом, якщо вони
безпосередньо пов’язані з виконанням цього контракту або окреме відшкодування цих витрат покладено на замовника.
** – Якщо вони можуть бути достовірно оцінені і не були відображені як витрати звітного періоду.
*** – У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення кваліфікаційного активу згідно з П(С)БО 31
"Фінансові витрати".
**** – Якщо підрядник обирає дозволений альтернативний підхід згідно з МСБО 23 "Витрати на позики"
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Отже, на підставі приведеного, можна зробити наступні висновки. Витратами
виробництва називають вартість засобів виробництва та робочої сили спожитих у процесі
виробництва. Тобто, це те, у що обходиться створення продукції підприємству.
З поняття витрат органічно витікає поняття «собівартість». Собівартість відображає
реальні витрати підприємства на виробництво продукції.
П(С)БО 16 передбачає облік витрат та калькулювання тільки виробничої собівартості
продукції підприємства без включення адміністративних витрат та витрат на збут продукції.
Проте керівництву підприємства треба знати повну собівартість продукції для співставлення
з цінами реалізації, виявлення збиткових та малорентабельних виробів.
На нашу думку, поняття витрат для підприємств, що займаються будівництвом, і
зокрема будівництвом автомобільних шляхів, враховуючи їх технологічні особливості та
спираючись на вимоги П(с)БО 18 та МСБО 11, можна розширити і сформулювати як:
Витрати за будівельним контрактом шляхо-будівельних підприємств – це зменшення
економічних вигод протягом періоду виконання будівельного контракту у вигляді вибуття
запасів та грошових коштів, амортизації необоротних активів або у вигляді виникнення
зобов'язань, результатом чого є зменшення капіталу, (за винятком зменшення, пов'язаного з
виплатами учасникам, збільшення статутного і резервного капіталу) і здійснення цих
операцій після виконання умов будівельного контракту призведе до отримання нових
економічних вигод у вигляді прибутку (збільшення власного капіталу).
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БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
В статье рассмотрены этапы развития системы двойной записи в бухгалтерском учете. Целью
данной статьи является исследование истоков и предпосылок возникновения системы двойной
бухгалтерии, а также определения направлений возможного развития систем регистрации учетной
информации.
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The article describes the development stages of the double entry system of accounting. The aim of this article is
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Основой бухгалтерского учета считается закон двойственности. который учеными
трактуется через законы «баланса», «двойного счета» и «двойной записи», хотя,
названные понятия, скорее отражают следствия действия основного закона и, по нашему
мнению, являются его частными случаями. Существует несколько объяснений, почему
бухгалтерская процедура, которая сохраняется и в наши дни, называется двойной.
Сравнений и примеров здесь предостаточно:
1) два вида записи - хронологическая и синтетическая;
2) два уровня регистрации - аналитический и синтетический учет;
3) две группы счетов - материальные и личные;
4) два равноправных разреза (дебет и кредит) в каждом счете;
5) два раза в равной сумме регистрируется каждый факт хозяйственной жизни;
6) два параллельных учетных цикла, отражаются уравнением А – П = К; левая
часть показывает состояние имущества за минусом кредиторской задолженности, правая
- наличие собственных средств;
7) две точки у каждого информационного потока - вход и выход;
8) два человека всегда участвуют в факте хозяйственной жизни - один отдает,
другой получает;
9) два раза выполняется любая бухгалтерская работа, сначала регистрируются
факты хозяйственной жизни, а затем обязательно проверяется качество и точность
учетной работы [1, с. 38].
Целью данной статьи является исследование истоков и предпосылок
возникновения системы двойной бухгалтерии, а также определения направлений
возможного развития систем регистрации учетной информации.
Возникновение и применение двойной записи в практике ведения учета
К.Ю. Цыганков [2, с. 53-62] относит к периоду существования Римской империи.
Ученый обосновывает, что в Древнем Риме присутствовали все факторы,
обусловливающие появление двойной записи в бухгалтерском учете. К.Ю. Цыганков
утверждает, что «двойная запись возникла не в сфере предпринимательской
деятельности хозяйствующих субъектов, а через государственную необходимость
формирования учета для расчета капитала и прибыли в фискальных целях. Такая
ситуация могла возникнуть только при условии сильного государства, которое имело
место в Древнем Риме».
Считая, весомыми аргументы К.Ю. Цыганкова об условиях возникновения
двойной записи и исследуя развитие экономики Китая, С.М. Поленова, выражает
предположение о возможности возникновения двойной записи в Древнем Китае [3, с.
92]. В подтверждение этого тезиса автором исследования высказываются следующие
аргументы:
1) существование сильного государства;
2) использование балансового метода для фискальных потребностей;
3) наличие методики, с помощью которой в денежном выражении отображались
налоги населения;
4) отражения доходов и расходов бюджета по балансовому методу.
Однако, традиционно, автором двойной бухгалтерии считают итальянца Луку
Пачоли, что изложил основные подходы к ведению двойной бухгалтерии в Трактате «О
счетах и записях» (1494).
После обнародования «Трактата о счетах и записях» развитие двойной
бухгалтерии происходил быстрыми темпами в разрезе различных учетных школ и
теорий. Результатом работы ученых-учетчиков и учетчиков-практиков предыдущих
веков стало использование двойной записи в бухгалтерском учете до начала XXI века.
Система двойной регистрации фактов хозяйственной деятельности также
отражена в трудах украинских ученых. Например, А.П. Рудановський (1863-1934), в своих
исследованиях исходил из предположения, что бухгалтерский учет предприятия
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«начинается» и «заканчивается» составлением баланса, который, в свою очередь,
«объективно существует» на самом предприятии. Основные работы А.П. Рудановского
раскрывают теоретические основы двойной бухгалтерии. среди них «Анализ баланса»,
«Руководящие принципы (принципы) фабричного счетоводства, вытекающие из понятия о
себестоимости», «Теория учета. Дебет и кредит как метод учета баланса», «Принципы
общественного счетоводства», «Построение баланса», «Построение государственного
баланса», «Теория балансового учета». Позже, исследования в сфере бухгалтерского учета, в
том числе особенностей двойственного отражения хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета,продолжил А.М. Галаган.
Современный этап развития бухгалтерского учета в Украине предполагает
теоретическое обоснование новых подходов к применению существующих учетных знаний.
Наиболее важной проблемой является обобщение существующих знаний и приведения их в
систему. Среди современных представителей украинской школы учета, которые исследуют
двойную запись как элемент метода бухгалтерского учета, необходимо назвать таких
ученых, как Ф.Ф. Бутинец, М.В. Кужельный, В.Г. Линник, М.Т. Белуха. Следует отметить,
что в трудах названных авторов основы теории бухгалтерского учета излагаются в
соответствии с Национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, которые
основаны на международных стандартах учета и отчетности. В тоже время, альтернативный
подход к построению учета предлагает коллектив авторов под руководством В.В. Сопка.
Сопко В.В., Сопко Вал.В. и Сопко О.В. главным принципом бухгалтерского учета
считают принцип двойственности, кроме него, существенными принципами бухгалтерского
учета ученые называют принципы стоимостного измерения, доказательности,
индивидуализации и персонификации, полноты, непрерывности (историзма), единицы учета
(отделение собственника от предприятия), периодичности (учетного периода), начисления,
регистрации дохода, соотношение [4, с. 25].
Однако, были и до сих пор продолжаются попытки найти более совершенный
способ записи учетных данных, который должен прийти на смену диграфической
бухгалтерии.
В XIX веке разработкой «тройной» бухгалтерии занимался Ф.В. Езерский, свою
теорию он изложил в «Теории торгового счетоводства по новой схеме» [5, с. 10].
В 1962 году Ховард П. Джонсон предложил собственный вариант «тройной»
бухгалтерии, предназначенный для разграничения данный финансового и налогового
учета. Ученый предложил добавить третью графу в журнал учета хозяйственных
операций для вычисления налогооблагаемого дохода.
В 1972 году японский ученый Ю. Иджири предложил интегрировать
бухгалтерский учет и финансовый анализ, для этого он разработал собственную систему
дополнительных счетов и расширил форму двойного бухгалтерского записи в тройной.
В трудах отечественных ученых система тройного отражения фактов
хозяйственной жизни находит свое отражение в работе С.Ф. Легенчука и К.П. Боримской
[6]. Учеными предлагается выделять статическую, динамическую и каталактическую
модели счетов бухгалтерского учета, на их основании составляется баланс, включающий
расширенный перечень объектов, что, по мнению ученых, позволяет сделать баланс
более информативным для принятия решений.
Исследование европейско-японский опыта развития матричной системы учета,
позволило утверждать, что в последние достижениями ученых в этом направлении есть
наработки А.И. Колваха, ученый предложил новаторский подход ситуационного
матричного моделирования бухгалтерского учета [4, с. 38].
Таким образом, на данном этапе развития общества использования двойной
записи для отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета
является наиболее понятным и используемым. Возможно, по результатам дальнейших
научных исследований, он будет заменен другим способом записи учетных данных,
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более приспособленным к современным условиям функционирования хозяйствующих
субъектов.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНОСТЮ РЕСТОРАНУ
Досліджено теоретичні засади формування бюджетів на підприємствах та особливості
бюджетування в сучасних умовах. Встановлено необхідність бюджетування діяльності ресторану.
Розглянуто особливості складання операційних бюджетів в ресторанах.
Ключові слова: бюджетування, бюджет, бюджетний процес.
The theoretical basis of budget formation at enterprises and the peculiarities of budgeting in today’s
conditions have been investigated. The necessity of restaurant activity budgeting has been defined. The peculiarities of
operational budgets creation at restaurants have been reviewed.
Key words: budgeting, budget, budgeting process.

Управління підприємством ресторанного господарства вимагає повної, неупередженої
та об’єктивної інформації про здійснювані господарські операції, їх характер і обсяг, про
наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, ефективність їх використання, про
фінансові результати господарської діяльності підприємства тощо. Основним джерелом такої
інформації є дані саме бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітності
підприємства, яка має велике значення, оскільки використовується не тільки для прийняття
управлінських рішень щодо діяльності окремого підприємства, а й для узагальнення
результатів у масштабі галузей економіки та народного господарства в цілому.
Сьогодні конкуренція на ринку настільки сильна, що для успішної роботи
підприємствам доводиться випереджати своїх конкурентів не тільки за рівнем технологій і
показниками основної операційної діяльності, але за якістю систем управління. Забезпечити
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керівників підприємства своєчасною інформацією можливо у разі застосування технології
бюджетного управління.
Отже, бюджетування як один із методів внутрішнього планування є важливим
елементом управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємства [3, 300с.].
Як свідчать проведені дослідження, в економічній літературі висвітлюються різні
аспекти процесу бюджетування. Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних засад
бюджетування зробили такі науковці: Дж.Робінзон, Дж.К. Гелберайт, Р.Коуз, А.Файоль,
Т.Скону, М.Маскон, Д.Хан та ін. Представниками українських вчених є М.Г. Чумаченько,
М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, М.С. Пушкар, С.Ф. Голов, О.Є. Кузьмін та ін.
Аналіз економічної літератури показав, що поза увагою дослідників залишаються
питання методики бюджетування на підприємствах ресторанного бізнесу.
Бюджетування – це управлінська технологія, яка використовується для підвищення
відповідальності керівників різного рівня управління за фінансові результати, які досягнуті
очолюваними ними структурними підрозділами.
Технологія бюджетування втілюється на практиці в бюджетному процесі. Бюджетний
процес – це періодичне, систематичне укладання, затвердження та аналіз виконання
бюджетів. Функціями бюджетування є: планування, контроль та мотивація. Під реалізацією
цих функцій бюджетування виконують такі завдання:
– у сфері виробництва: оптимізація витрат і зниження собівартості; мотивація
керівників структурних підрозділів;
– у сфері фінансового управління: підвищення ефективності використання ресурсів;
управління ліквідністю, фінансовою стійкістю; аналіз, прогнозування та управління
майбутнім фінансовим станом підприємства.
Отже, розробка бюджетів та контроль за їх виконанням дозволяють:
 здійснювати періодичне планування;
 виявити потреби в ресурсах;
 оптимізувати грошові потоки;
 розподілити відповідальність за виконання бюджетів;
 оцінити результативність роботи за окремими напрямами діяльності;
 забезпечити мотивацію персоналу шляхом стимулювання залежно від рівня
виконання бюджетів.
Сучасна практика бюджетування в підприємствах ресторанного господарства свідчить
про певні недоліки, а саме:
- процедури виконання бюджету, дії і процеси, що спрямовані на досягнення
затверджених у бюджеті показників протягом бюджетного періоду. Проблемним є також
відсутність взаємозв’язку бюджетування з системою управлінського обліку. При формуванні
певних статей бюджету не враховується спроможність існуючої системи управлінського
обліку представити необхідні для проведення план-факт аналізу дані.
- неправильне виділення центрів фінансової відповідальності, відсутність системи
мотивації, пов’язаної з бюджетними показниками, неузгоджена автоматизація системи
складання бюджетів, кадрові та психологічні проблеми впровадження системи
бюджетування.
- невиконання затверджених планів. Це недолік організації управління компанії в
цілому, пов'язаний з відсутністю системного підходу. Увага до кожної деталі важлива на всіх
на всіх етапах бюджетування – від постановки цілей до контролю за виконанням
затверджених планів. Хоча виконання плану не завжди відбувається не завжди з вини
працівників. Це можуть бути причини, на які підприємство не може впливати, наприклад,
фінансова криза [2, 277с.].
Щоб бюджет виконувався, потрібно мотивувати співробітників на досягнення
запланованих показників. Зацікавленість і безпосередня участь вищого керівництва
підприємства у впровадженні системи бюджетування обов’язкові.
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В практичній діяльності підприємств ресторанного господарства можливості
бюджетування використовуються не в повній мірі, це призводить до погіршення
інформаційного забезпечення управління операційною діяльністю.
Широке впровадження системи бюджетування в ресторанному господарстві
стримується недостатньою розробленістю методичних і практичних підходів до складання
бюджетів та контролю за їх виконанням.
Незалежно від галузевих особливостей, розробка операційних бюджетів
розпочинається зі складання бюджету продажів. Процес бюджетування має розпочинатись зі
складання бюджету продажу.
Бюджет продажу являє собою операційний бюджет, що містить інформацію про
запланований обсяг продажу, ціну й очікуваний дохід від реалізації кожного виду продукції
(товару, послуги) закладом ресторанного господарства.
Враховуючи специфіку закладів ресторанного господарства, які здійснюють не лише
виробничу та торговельну діяльність, але й надають послуги з організації дозвілля та
кейтерингового обслуговування, бюджет продажу повинен мати такі складові:
 бюджет продажу продукції власного виробництва;
 бюджет продажу товарів;
 бюджет продажу послуг з організації дозвілля;
 бюджет продажу послуг з кейтерингового обслуговування.
Розробляти бюджети продажу необхідно з дотриманням таких вимог:
– при прогнозуванні обсягів продажу слід враховувати різні мікро- та
макроекономічні чинники, що впливають на розмір доходу (фінансовий стан підприємства,
економічне становище в державі, фактор сезонності та інше);
– бюджети повинні містити інформацію про обсяги продажу продукції та товарів у
вартісних та натуральних показниках;
– одночасно з бюджетом продажу необхідно розробляти графік грошових
надходжень.
В економічній літературі з управлінського обліку при висвітленні методики
бюджетування до самостійного бюджету відносять бюджет виробництва [1, 4].
Бюджет виробництва визначає заплановані номенклатуру та обсяг виробництва
продукції в бюджетному періоді з урахуванням запланованих запасів готової продукції. Але
специфіка закладів ресторанного господарства обумовлює відсутність залишків готової
продукції, тому показники виробничої програми доцільно включати до бюджету продажу.
Важливе місце в системі операційних бюджетів на підприємствах ресторанного
господарства посідає бюджет використання сировини, адже матеріальні витрати займають
основну частину в собівартості готової продукції. Цей бюджет розробляють, враховуючи
обсяг виробництва страв та норми закладки сировини.
Потребу в сировині можна визначити двома методами. За першим методом
використовують показники виробничої програми та індивідуальні норми витрачання
сировини на одиницю продукції (на одне блюдо або на один виріб).
Якщо заклад ресторанного господарства має широкий асортимент продукції і значні
обсяги виробничої програми, то рекомендується застосовувати середньогрупові норми
витрачання сировини, які розраховуються на підставі індивідуальних норм і структури
продукції власного виробництва, передбаченої на бюджетний період.
Отже, бюджет використання сировини містить такі показники:
– виробничі потреби в сировині у розрізі асортименту в натуральних показниках;
– середньозважена ціна;
– прямі матеріальні витрати на виробництво продукції.
Сьогодні бюджетування посідає важливе місце в системі управлінського обліку. При
впровадженні його на підприємствах ресторанного бізнесу необхідно забезпечити
комплексність та регулярність розроблення бюджетів, зокрема операційних бюджетів.
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Подальших досліджень потребують питання узгодженості бюджетних показників зі
стратегією розвитку підприємства.
На підставі бюджету використання сировини та з урахуванням її залишків
розробляється бюджет придбання сировини.
Бюджет придбання сировини рекомендується формувати за кожним найменуванням
за такою структурою:
– виробничі потреби;
– необхідні запаси на кінець періоду;
– загальні потреби;
– запаси на початок періоду;
– обсяг закупівлі сировини в натуральних показниках;
– собівартість придбання одиниці запасів;
– витрати на придбання сировини.
Потреба в покупних товарах регламентується бюджетом придбання товарів.
Одночасно з бюджетами придбання сировини і товарів необхідно складати графік
виплат грошових коштів для розрахунків з постачальниками.
Бюджет загальновиробничих витрат відображає накладні витрати, пов’язані з
виробництвом продукції чи наданням послуг закладом ресторанного господарства у
бюджетному періоді.
Підставою для розроблення цього бюджету є виробнича програма ресторану, укладені
ним договори оренди, технологічного обслуговування, розрахунки амортизації, штатний
розпис та положення про оплату праці тощо.
Бюджет собівартості реалізованої продукції відповідно до діючих методик
бюджетування складається на підставі бюджетів запасів готової продукції та собівартості
виготовленої продукції.
Своєю чергою, собівартість виготовленої продукції визначають на підставі бюджетів
прямих матеріальних витрат на виробництво продукції, прямих витрат на оплату праці та
загальновиробничих витрат з урахуванням запланованих залишків незавершеного
виробництва.
Специфіка закладів ресторанного господарства обумовлює певні особливості
формування бюджету собівартості реалізованої продукції власного виробництва:
- в ресторанах не прогнозуються залишки незавершеного виробництва та готової
продукції;
- загальновиробничі витрати необхідно розраховувати, на наш погляд, за центром
відповідальності без розподілу їх за окремими стравами.
Отже, в бюджеті собівартості реалізованої продукції власного виробництва
виділяються витрати на сировину та загальновиробничі витрати.
У бюджеті собівартості реалізованих товарів наводяться такі показники:
– залишок товарів на початок бюджетного періоду;
– собівартість придбаних товарів;
– залишок товарів на кінець бюджетного періоду;
– собівартість реалізованих товарів.
У бюджеті собівартості реалізованих послуг з організації дозвілля розшифровуються
загальновиробничі витрати, пов’язані з цим напрямом діяльності ресторану.
Бюджет адміністративних витрат містить данні щодо витрат, пов’язаних з
управлінням підприємством. Варто зазначити, що більшість адміністративних витрат
залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягів діяльності ресторану, що
значно полегшує складання бюджету адміністративних витрат.
Постійні та змінні витрати, пов’язані з продажем продукції власного виробництва,
покупних товарів та послуг, представлені в бюджеті витрат на збут. При цьому розмір
змінних витрат на збут визначається, враховуючи обсяг продажу та ставки змінних витрат на
збут.
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Завершальним в системі операційних бюджетів є бюджетний звіт про прибуток від
операційної діяльності. Він складається на підставі бюджетів продажу, собівартості
реалізованої продукції, товарів та послуг, адміністративних витрат та витрат на збут.
Отже, бюджетний звіт про прибуток містить прогнозне значення фінансового
результату від операційної діяльності ресторану за бюджетний період [2, 277с.].
Система бюджетування стає дієвим механізмом управління при забезпеченні
належного контролю за виконанням бюджетів.
Бюджетний контроль здійснюють за допомогою управлінської звітності, в якій
наводяться відхилення між бюджетними й фактичними показниками та розкриваються
причини цих відхилень.
Отже, управлінська звітність забезпечує менеджерів необхідною обліковоаналітичною інформацією для прийняття обґрунтованих рішень щодо управління
операційною діяльністю ресторану.
Розроблення системи бюджетів на підприємстві дає змогу врахувати всі елементи
прогнозів, сконцентрувавши їх в бюджеті про доходи та витрати. Здійснення поточної і
подальшої аналітичної роботи дає змогу робити необхідні коректування і доповнення з
метою вдосконалення процесів бюджетування на підприємстві.
Запровадження процесу бюджетування на підприємствах дасть змогу:
– поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і витратами,
раціонально розподіляти і використовувати ресурси, оптимізувати витрати по підприємству і
впровадити оперативний контроль за постійними і змінними витратами;
– поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного управління
грошовими потоками;
– підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень;
– узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів підприємств, а також
напрямків діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань.
Впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах обумовлюється тим, що
аналіз виконання його дає управлінському підрозділу інформацію для обґрунтування та
прогнозування недоліків того чи іншого рішення, оцінки результатів, порівняно з цілями,
встановленими фінансовими планами минулих періодів.
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У статті розглянуто питання формування інформаційної системи сільськогосподарського
підприємства. Розкрито інформаційне забезпечення управління. Охарактеризовано організаційну структуру
сільськогосподарського підприємства.
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The questions of information system formation of agricultural enterprise have been reviewed in the article. The
information management provision has been disclosed. The organizational structure of the agricultural enterprise has
been characterized.
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У сучасній економіці інформація набуває все більшого значення поряд з
матеріальними, трудовими, виробничими, фінансовими та іншими ресурсами. Від інформації
залежить не тільки успіх, але й виживання підприємства.
В умовах реформування аграрного сектору особливе значення набуває підвищення
ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством на всіх його рівнях.
Соціально-економічні зміни в АПК потребують значної трансформації традиційних методів і
форм інформаційного забезпечення, зміни структури і організації потоків інформації,
створення умов для формування нових інформаційних систем. Тому об'єктивною реальністю
у сфері управління аграрним виробництвом стала необхідність вирішення завдань,
пов'язаних з формуванням і результативним використанням інформаційного ресурсу. Без
цього неможливе ефективне управління сільськогосподарськими підприємствами.
Значний внесок в розробку і дослідження інформаційних проблем економічної
діяльності зробили Ф.Хаєк, Ф.Найт, М.Спенс, П.Друкер, М.Ерл, В.Я. Амбросов,Л.А.
Антоненко, М.О. Бесєдін, П.І. Гайдуцький, Г.П. Лайко, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк,
П.Т. Саблук.
Метою статті є розробка механізму формування інформаційної системи
сільськогосподарського підприємства.
Ключовою умовою досягнення стійкості розвитку господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств є відповідне інформаційне забезпечення процесу
прийняття управлінських рішень, а також подальший супровід їх реалізації.
Інформаційна система має характеризувати результати діяльності підприємства за
минулий період і забезпечувати інформацією систему управління на всіх рівнях для
прийняття стратегічних рішень, що пов’язані з майбутнім періодом.
Управління аграрним виробництвом носить циклічний характер, що і викликає
необхідність регулярного повторення управлінських актів: аналізу ситуації і постановки
проблеми, вироблення і вибору варіанта управлінського рішення, організації виконання
рішення, контролю, оцінки ситуації. Потреба в інформації для управління
сільськогосподарськими підприємствами постійна, оскільки ніяке ефективне управління
неможливе без належного інформаційного забезпечення. Своєчасне доведення нововведень
до аграрних товаровиробників, а також їх здатність приймати правильні рішення - це
своєрідний ключ до виживання в умовах ринкової економіки [1,c.160-163].
Варіант побудови інформаційної системи будь-якого підприємства залежить від
багатьох факторів. В залежності від поставлених завдань виникає ряд проблем при
формуванні оціночної та контрольної інформації про реалізацію. Для цього необхідно мати
первинні аналітичні дані, що формуються з різних вихідних джерел та відповідні джерела
вихідних даних. А потім, необхідно визначити та організувати порядок задоволення
інформаційних потреб управління в аналітичній інформації. Для цього ж необхідно провести
декілька етапів:
1. Підготовчий – відбувається збирання вихідної інформації з джерел формування
первинних аналітичних даних;
2. Обчислювальний – процедура обробки сформованих аналітичних даних.
Здійснюються різноманітні аналітичні розрахунки, що завершують формування аналітичної
інформації;
3. Процес споживання – використання аналітичної інформації в оцінці та контролі за
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виробничою діяльністю структурних підрозділів сільськогосподарських підприємств.
Вся інформація містить безліч підсистем, які дозволяють забезпечити релевантною
інформацією менеджера, що приймає рішення. Кожна з підсистем містить механізм для
обробки інформації та зворотного зв’язку [2,c.65].
Налагоджена система інформаційного забезпечення дозволяє найбільш повно і
достовірно охарактеризувати зовнішнє і внутрішнє середовище сільськогосподарських
підприємств, їх зміну, прийняти оптимальне для кожної конкретної ситуації управлінське
рішення. Все це усуває стан невизначеності, знижує ризики в діяльності
сільськогосподарських підприємств, забезпечує їх більш стійкий розвиток.
Для ефективного управління та прийняття відповідних рішень використовується
передовсім економічна інформація як частина соціальної, котра є систематизованим
відображенням соціальної дійсності (реальності), життєдіяльності суспільства у відповідних
документах. Спотворення, недостатність і несвоєчасність інформації призводять до
до
збільшення
ризиків
у
діяльності
зниження
ефективності
управління,
сільськогосподарських підприємств, до погіршення економічних і фінансових показників.
Чим точніше і достовірніше, повніше і корисніше буде ця інформація, тим ефективнішим
буде управління.
При цьому в системі сільськогосподарського підприємства слід виділити два
основних види інформації - об'єктивну і суб'єктивну, що представляють собою внутрішню
структурну інформацію, укладену в інформаційній системі підприємства, його елементах
управління, алгоритмах і програмах переробки інформації і яка є фізичною величиною і
зовнішню змістовну інформацію (науково-технічну, технологічну, планово-економічну).
Перший вид пов'язаний з якістю інформаційних процесів у системі
сільськогосподарського підприємства, з внутрішніми технологічними ефектами, які
отримуються в результаті застосування передових методів і засобів перетворення інформації,
з витратами на переробку інформації. Другий вид інформації пов'язаний, головним чином, із
зовнішнім цільовим (матеріальним) ефектом, отриманим в керованому об'єкті.
Формування та оптимізація руху інформаційних потоків дозволяють врахувати такі
основоположні вимоги: підвищення якості управління за рахунок більш оперативної
інформації про хід розробки проекту або виробничого процесу, про матеріальні і фінансові
ресурси, про запаси сировини і матеріалів; наявність комплексної системи управління
фінансовим станом підприємства; наявність корпоративної мережі як інформаційної основи
підприємства; наявність єдиного інформаційного простору всього підприємства.
Найважливішим фактором нормального функціонування сільськогосподарського
підприємства є управлінська діяльність, при якій менеджер має оперувати вірогідною та
оперативною інформацією. Адже, за допомогою інформаційного забезпечення відбувається
взаємозв’язок між підрозділами, розмежування прав та відповідальності кожного підрозділу
перед адміністрацією підприємства, узгодженість окремих видів діяльності в досягненні
мети підприємства. Інформаційна система підпорядкована потребам організаційної
структури підприємства.
Організаційна структура сільськогосподарського підприємства – це поділ
підприємства на окремі підрозділи і служби, що передбачають розподіл між ними функцій
по вирішенню завдань, які виникають в ході виробничої діяльності, таким чином, щоб
забезпечити ефективне досягнення мети, поставленої перед підприємством в цілому [3,c.25].
Тому
організаційна
структура
підприємства
характеризується
великою
різноманітністю та залежить від багатьох факторів .
Реалізація цілей кожного рівня управління можлива за наявності оперативної та
достовірної інформації.
На даний час виникла потреба у створенні інформаційної інфраструктури, яка б
задовольняла потреби не тільки зовнішніх, а й внутрішніх користувачів.
В даний час найбільш поширеним підходом, що дозволяє оптимізувати інформаційні
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потоки для цілей управління є впровадження автоматизованих систем управління. Але як
показує практика, автоматизація не дає того ефекту, якого від неї очікують, оскільки вона не
враховує специфіки функціонування сільськогосподарських підприємств, особливостей
розвитку організаційної та управлінської інфраструктур.
Факторами, що впливають на організаційну структуру підприємства є:
1. Характер виробництва та його галузеві особливості, склад продукції, що
випускається, технологія виробництва, масштаб і тип виробництва, рівень
технічної оснащеності підприємства.
2. Відповідність структури апарату управління та організаційної структури.
3. Співвідношення між галузевою (за продукцією) та територіальною (за регіонами)
формами управління.
4. Форма організації управління: лінійна, лінійно – функціональна, матрична.
5. Співвідношення між централізованою та децентралізованою формами управління
6. Рівень механізації та автоматизації управлінських робіт, кваліфікації працівників,
ефективність їх праці [7,c.200].
Інформаційні підсистеми тактичного та оперативного управління повинні бути
орієнтовані не на виконання окремих завдань, на забезпечення раціонального бізнес-процесу:
шляхом створення та ефективного застосування корпоративних розподілених процесів
формування варіантів рішень для керівного складу підприємства; автоматизованої підтримки
методичного забезпечення аналізу діяльності підприємства; інформаційної наступності з
існуючими базами даних і файловими системами; адаптивності до інформаційних систем
інших підприємств; тісної інтеграції економічних завдань планування, бухгалтерського
обліку, фінансового управління, постачальницького, збутового і виробничого комплексів.
Більш складні завдання стоять перед інформаційною підсистемою стратегічного
управління.
Цінність і своєчасність управлінського рішення значною мірою залежить від здатності
управління в потрібний момент зібрати, проаналізувати та проінтерпретувати інформацію.
Прийняття управлінських рішень пов’язане з постійним перетворенням інформації, а сам
процес управління має інформаційний характер. На кожній із стадій управління
використовується конкретна вхідна інформація й одночасно формується результатна вихідна
інформація, яка є вхідною на інших стадіях управління. Стадії управління повторюються,
утворюючи замкнутий контур. Широкий доступ користувачів до інформації на всіх стадіях
управління можливий завдяки сучасним інформаційним технологіям, а також організації баз
і банків даних, які забезпечують прямий і зворотний обмін інформацією.
Інформація стає економічною категорією і органічно входить в ринковий механізм
господарювання, оскільки на мікрорівні вона формує основу, що забезпечує функціонування
ринкової інфраструктури, а на макрорівні створює необхідні умови для ефективної роботи
кожного суб'єкта АПК. Правильне використання інформації дозволяє сільськогосподарським
товаровиробникам твердо зайняти ринкову нішу і вибрати найбільш раціональну організацію
виробництва.
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Бухгалтерський облік – складний механізм, призначення якого надавати і
забезпечувати інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою здійснення
ефективного й оперативного управління підприємством в сучасних умовах. Саме для цього
бухгалтерський облік повинен вирішувати поставлені завдання і, відповідно, бути
організований згідно вимог чинного законодавства та умов конкретної господарюючої
одиниці. Без належної організації обліку неможливо досягнути позитивних результатів
діяльності, оскільки вона є одним із найвідповідальніших етапів створення підприємства, а
також запорукою рентабельності в майбутньому.
Облікова політика визначає ідеологію економіки підприємства за тривалий період,
сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в управлінні підприємством, дає змогу
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у виробничому процесі, ефективно
пристосовувати виробничу систему до умов зовнішнього середовища, знизити економічний
ризик і добитися успіхів у конкурентній боротьбі [1, с.21].
Згідно з теоретичними положеннями праць вітчизняних і зарубіжних учених під
поняттям «політика» розуміють форми і методи відстеження і підтримки пріоритетів для
досягнення основних цілей підприємства. Це поняття припускає наявність альтернативних
напрямів, вибір яких пов'язаний з процесом прийняття управлінських рішень.
Поняття «облікова політика» (accounting policy) у міжнародну практику обліку
офіційно введено у 1975 році із впровадженням Міжнародного стандарту бухгалтерського
обліку1 «Розкриття облікової політики».
Облікова політика має велике значення для всіх видів підприємницької діяльності, для
усіх галузей і підгалузей господарювання і скрізь вона має свої особливості. Облікова
політика дає можливість упорядкувати роботу бухгалтерії, оцінити рівень організації та
методології обліку, відповідність роботи бухгалтерії встановленим нормам і правилам,
передбачити раціональні методи облікового процесу.
Облікова політика підприємства є тим важливим засобом, завдяки якому існує
можливість розумного поєднання державного регулювання і власної ініціативи
підприємства в питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку.
Вести бухгалтерський облік та готувати фінансову звітність підприємства слід
відповідно до принципів та методів, які задекларовано у Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність», низці національних положень (стандартів)
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бухгалтерського обліку (П(С)БО) та розпорядчому документі підприємства – Наказі про
облікову політику [2, с. 45].
Розроблені та затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013
року № 635 Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства можуть
застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно
від організаційно-правових форм господарювання і форм власності (крім банків, бюджетних
установ та підприємств, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти
фінансової звітності).
Одним із базових принципів бухгалтерського обліку є послідовність, що означає
постійне (з року в рік) застосування обраної облікової політики, встановлений ст.4. Закону
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»[3]. Проте це не означає,
що визначивши підходи до обліку активів чи зобов’язань, підприємство вже не вправі їх
змінити. Таку можливість передбачено в п.9 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у
фінансовій звітності» [4].
У процесі розроблення наказу про організацію обліку та облікову політику
підприємства враховуються такі фактори:
- нормативно-правова база з питань організації обліку та облікової політики;
- юридичний статус підприємства та галузеві особливості;
- специфіка та завершеність технологічного процесу;
- розміри підприємства та вид діяльності;
- наявність структурних підрозділів та сегментів бізнесу;
- наявність кваліфікованих бухгалтерських кадрів;
- стратегія фінансово-економічного розвитку;
- фінансовий стан підприємства тощо.
У наказі про облікову політику зазначається обраний підприємством варіант з
альтернатив, дозволених чинним законодавством. Якщо порядок ведення обліку чи окрема
процедура нормативними документами не регламентується, то підприємство його визначає
самостійно, базуючись на професійних судженнях та чинних П(С)БО і затверджує цю норму
в наказі про облікову політику.
На законодавчому рівні трансформувати облікову політику дозволено за умов, якщо:
- змінюються статутні вимоги підприємства;
- змінюються вимоги органу, який розробляє та затверджує нормативні положення
бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій
(господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
Формування і виконання облікової політики належать до значимих областям аудиту,
що робить істотний вплив на достовірність бухгалтерської звітності. У зв'язку з цим облікова
політика організації є об'єктом перевірки на всіх етапах аудиту бухгалтерської звітності - від
планування до формування висновку. Аудит облікової політики підприємства відіграє
важливу роль для оцінювання системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.
Грамотно визначена облікова політика дає змогу реалізувати бухгалтерській службі всю
повноту функцій бухгалтерського обліку, робить його одним з основних інструментів
управління підприємством.
Мета аудиту облікової політики підприємства — це встановлення її відповідності
чинним нормативним та законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності
підприємства.
Аудит облікової політики дає змогу скласти уявлення не лише про бухгалтерський
облік, а й про професіоналізм бухгалтерської служби та адміністрації підприємства,
зацікавленість підприємства в результатах діяльності.
При аудиті фінансової звітності та стану облікової політики перевірка облікової
політики повинна розглядатися в різних аспектах. По-перше, наказ про облікову політику є
джерелом отримання інформації про суб’єкт, який підлягає аудиту. Г. Давидов і Н.
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Шалімова [5, с. 138] вважають, що це вимагає від аудитора розуміння вибору і застосування
облікової політики суб’єкта господарювання, визначення, чи є ця політика відповідною для
його бізнесу, чи відповідає вона застосованій концептуальній основі фінансової звітності та
обліковій політиці, які застосовуються у відповідній галузі.
По-друге, у примітках до фінансової звітності у відповідності до НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [6] підприємство повинно висвітлювати обрану облікову
політику шляхом опису принципів оцінки статей звітності та методів обліку щодо окремих
статей звітності, а тому аудитор повинен визначити належність розкриття суб’єктом
господарювання конкретних питань щодо облікової політики. Отже, достовірною треба
вважати фінансову звітність підприємства, яка відповідає концептуальній основі фінансової
звітності та обліковій політиці підприємства, положення якої не суперечать вимогам
нормативних та законодавчих документів, розкриті, розтлумачені та обґрунтовані в
примітках до фінансової звітності.
У ході аудиту облікової політики формується думка про якість організації
бухгалтерського обліку:
• правильність розмежування функцій і повноважень;
• максимальність зниження можливостей для зловживань;
• повноту і раціональність системи бухгалтерського обліку.
Тому аудит облікової політики має бути спрямований на вдосконалення й
оптимізацію побудови облікового процесу, його узгодженість та на досягнення стратегічної
мети діяльності підприємства.
Г. Давидов і Н. Шалімова [5, с.137] підкреслюють, що значення має не стільки те,
який метод обліку був обраний (завжди існує декілька можливих варіантів), якщо він
відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам, а
поінформованість користувача звітності про методологію обліку, яка застосовувалася у
звітному періоді.
Недотримання підприємством вимог щодо законодавчої регламентації облікової
політики, навіть при несуттєвому впливі на фінансові результати діяльності підприємства, і
достовірності фінансової звітності може призвести до негативних наслідків з боку
уповноважених державних контролюючих органів.
Наступним важливим елементом аудиту облікової політики є виокремлення
відповідних напрямків перевірки. На думку Л.М. Полякової [7, с. 472] результати аналізу за
вищенаведеними напрямками аудиту облікової політики не повній мірі охоплюють питання
організації і методики облікових робіт, тому аудитору автор пропонує досліджувати облікову
політику підприємства за певними напрямами. При проведенні перевірки з питань
організації облікової політики необхідно правильно скласти програму з вивчення даної
тематики. Особливу увагу необхідно приділити встановленню правильності використання
принципів й процедур бухгалтерського обліку фінансової звітності та перевірити за всіма
розділами правильність складання Наказу про облікову політику підприємства та порядок
його виконання. Зазначимо, що в результаті вивчення літературних джерел з питань
організації і методики проведення аудиту стану облікової політики можна зробити висновок,
що однозначного підходу щодо планування аудиту, визначення завдань щодо його
проведення на підприємстві не існує.
На наш погляд доцільно проводити аудит облікової політики підприємства згідно з
інтересами системи управління за такими напрямами:
 перевірка впровадження функцій обліку в центрі прийняття рішень;
 з’ясування делегування повноважень і відповідальності; перевірка взаємозв’язку
обліку з іншими функціями;
 перевірка взаємозв’язку між оперативними і бухгалтерськими видами обліку;
 з’ясування рівня оперативності і достовірності облікової інформації.
Основними споживачами фінансової звітності є зовнішні користувачі, які на підставі
звітних даних приймають управлінські рішення про співпрацю з підприємством. Тому для
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них важливі не лише числові показники звітності, а й інформація про способи їх формування, тобто окремі положення облікової політики. Зовнішній користувач має бути
впевнений у достовірності числових показників і адекватності способів їх розрахунку з
урахуванням специфіки господарської діяльності підприємства.
У зв'язку з цим аудиторський звіт про фінансову звітність однаково поширюється як
на правильність розрахунку показників, так і на правильність обраних способів їх
розрахунку, а значить і на облікову політику.
Аудиторський звіт складається аудитором за наслідками перевірки стану облікової
політики. тому у такому висновку аудитора фіксуються не лише виявлені недоліки, а й
обґрунтовуються можливі негативні наслідки і надаються конкретні пропозиції щодо їх
усунення в подальшій діяльності підприємства, що перевіряється.
Аудитору в більшості випадків рекомендується виконання не самостійної оцінки, а
оцінки саме дій, процедур управлінського персоналу, що, безперечно, підкреслює важливість
широкого тлумачення сутності та змісту облікової політики.
Крім того, нині ще не узгоджено питання однозначної дії положень Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та законодавчих актів, пов'язаних із системою
оподаткування, що вносять суперечності та ускладнюють роботу з визначення облікової
політики.
Розвиток аудиту, як корисного інструменту в економічному механізмі підприємства і
держави, пов'язується не тільки з виконанням обов'язкового аудиту на підприємствах.
Вивчення аудитором правових засад функціонування господарського суб’єкта здійснюється з
одночасною перевіркою дотримання принципу незмінності методології відображення
окремих господарських операцій і оцінки майна в обліку, тобто облікової політики. Це дає
змогу швидко визначити особливості обліку цього суб’єкта, скласти точний план перевірки з
врахуванням специфіки діяльності стану підприємства.
Враховуючи низький рівень економічної освіти більшості керівників та менеджерів,
які неспроможні самостійно проводити ґрунтовний аналіз роботи, пропонуємо періодично
залучати аудитора до аналізу стану
облікової політики у відповідності до вимог
законодавства.
Ми вважаємо, що удосконалення аудиту стану облікової політики суб'єктів господарювання сприятиме підвищенню надійності системи бухгалтерського обліку як
інформаційної основи управління.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУР ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ АУДИТА ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Рассмотрены основные практические аспекты и значение применения обязательных процедур
контроля качества на примере их использования при выполнении аудита операций с основными средствами.
Ключевые слова: аудит, система внутреннего контроля качества аудиторских услуг.
Have considered some practical aspects and role of application of compulsory inner quality control
procedures on the example of their usage in performing of audit of operations with fixed assets
Key words: audit, internal quality control system of audit services.

С 15 июня 2006г. вступил в действие Международный стандарт контроля качества 1
(МСКК 1 [1]), обязательный для применения всеми субъектами аудиторской деятельности.
Пункт 4 ПНПКК 1 [2] требует: «Аудиторские фирмы и аудиторы, занимающиеся
аудиторской деятельностью индивидуально как физические лица - предприниматели
обязаны разработать и внедрить в свою практику такую систему контроля качества, которая
бы обеспечивала обоснованную уверенность в том, что сама Фирма и ее персонал действуют
в соответствии с Международными стандартами аудита, предоставления уверенности и
этики, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров и законодательных и нормативных
требований, регулирующих аудиторскую деятельность, а заключения (отчеты),
предоставляемые Фирмой, отвечают условиям заданий» [2]. Соответствующая норма в п.11
МСКК 1 [1] звучит несколько иначе, но смысл изложенного и идея сохраняются. Политика и
процедуры контроля качества устанавливаются Фирмой для повышения внутренней
культуры и понимания персоналом того, что «качество - это основной вопрос при
выполнении заданий» (п. 18 МСКЯ 1 [1]).
Основные средства – это активы, без наличия и использования которых в составе
своего имущества практически не обходятся современные предприятия. Следовательно, в
составе финансовой отчетности предприятий отражению информации об операциях с
основными средствами всегда уделяется значимое место. Значит, и при аудите финансовой
отчетности предприятий аудиту операций с основными средствами, как аудиту одной из
существенных статей финотчетности, следует уделять серьезное внимание.
Процесс аудита операций с основными средствами на современном этапе развития
аудита напрямую зависит от нескольких факторов: состояния методического обеспечения
субъектов аудиторской деятельности необходимыми средствами, квалификации
специалистов, соблюдения аудиторами и субъектами аудиторской деятельности всех
требований действующего законодательства и профессиональных стандартов. В
соответствии с нормами МСКК 1 [1] и с учетом того, что аудит операций с основными
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средствами – это важная составляющая аудита финансовой отчетности в целом, применение
процедур внутреннего контроля качества при осуществлении аудита операций с этими
активами является таким же обязательным, как и при аудите любых других объектов аудита.
МСКК 1 [1] и ПНПКК 1 [2] определяют, что проведение проверки контроля качества
выполнения задания необходимо для объективной оценки важных суждений, сделанных
группой по заданию, достигнутых при подготовке заключения (отчета) (п. 79 ПНПКК 1 [2]).
Также МСКК 1 [1] и ПНПКК 1 [2] подчеркивают, что проверка контроля качества
выполнения задания должна осуществляться до момента выдачи заключения (отчета) (п. 82
ПНПК 1 [2]) и на соответствующих этапах всей аудиторской проверки. С позиции практики
это означает, что в соответствии с требованиями законодательства ни одно аудиторское
заключение (отчет) по результатам проведенной аудиторской проверки не должно быть
передано заказчику без выполнения необходимых процедур контроля качества. Поэтому
участие контролера качества в общем процессе аудиторской проверки должно быть
обязательным и действенным.
Особое значение это имеет при аудите операций с основными средствами вследствие
того, что признание объектов основными средствами, их оценка (переоценка), выбор
периода и метода начисления амортизации их стоимости; осуществленные ремонты или
модернизации, консервация, списание (по разным причинам и в результате различных
принятых управленческих решений) – это операции, правильность отражения которых в
учетных регистрах напрямую влияет и на структуру активов предприятия, и на признанные
доходы и расходы и, как следствие, - на определение финансового результата деятельности
за соответствующий отчетный период. При этом применительно к каждой из перечисленных
операций с основными средствами законодательство позволяет применять различные
подходы (в зависимости от характера операций и других факторов). Следовательно,
относительно любой информации об операциях с основными средствами, представленной в
финансовой отчетности, аудитору необходимо разработать и применить такие аудиторские
процедуры, чтобы достаточность и приемлемость полученных в результате проверки
аудиторских доказательств дали возможность сформировать аргументированное
независимое объективное профессиональное суждение. При этом вероятность невыявления
аудитором возможных допущенных искажений в финансовой отчетности всегда следует
стремиться свести к минимуму, а достижение такого результата и является одной из главных
задач проведения процедур внутреннего контроля качества аудиторских услуг на уровне
выполнения задания.
В соответствии с требованиями профессиональных стандартов аудита разработанные
и внедренные субъектами аудиторской деятельности политика и процедуры внутреннего
контроля качества должны в соответствующем объеме покрывать вопросы планирования,
выполнения, надзора, проверки, документирования и информирования о результатах
каждого задания (п. 63 ПНПКК 1 [2]). Применительно к аудиту операций с основными
средствами наиболее актуальные практические аспекты данного требования МСКК 1 [1] и
ПНПКК 1 [2] можно обозначить следующим образом:
- субъекту аудиторской деятельности необходимо осуществить организацию и
планирование аудита операций с основными средствами, обозначить основные этапы
процесса аудита, разработать стратегию и детальный план аудиторской проверки, рассчитать
уровень существенности и аудиторские риски. Контролер качества на уровне выполнения
задания с учетом рассчитанных уровня существенности, аудиторских рисков и выборки
должен не только осуществить процедуры контроля, но и задокументировать их выполнение;
- накануне проведения аудиторской проверки необходимо сформировать
методические подходы применительно к аудиту операций с основными средствами,
обозначить метод аудита, аудиторскую выборку, необходимость и порядок применения
аналитических и других аудиторских процедур,
- нужно определиться с информационным обеспечением процесса аудита операций с
основными средствами, подчеркнуть виды и источники получения соответствующих,
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достаточных и приемлемых аудиторских доказательств. В этом аспекте роль контролера
качества на уровне выполнения задания заключается в том, чтобы оценить использованные
аудитором источники информации на предмет обеспечения достаточности (как
количественной характеристики) и приемлемости (как качественной характеристики)
фактически полученных аудиторских доказательств,
- на всех этапах аудиторской проверки необходимо осуществлять оформление
соответствующих рабочих документов аудитора, как того требует МСА 230 «Аудиторская
документация» [4, с. 151-160], все соответствующие МСА [3] и другие профессиональные
стандарты,
- на завершающем этапе аудиторской проверки необходимо проанализировать,
обобщить, соответствующим образом оформить и довести до руководства предприятия
результаты аудита операций с основными средствами, составить соответствующие итоговые
документы аудиторской проверки.
Совокупность перечисленных действий обеспечит по результатам проведенного
аудита возможность выявить допущенные проверяемым субъектом хозяйствования
искажения финансовой отчетности в части отражения операций с основными средствами,
проанализировать их и, при необходимости, внести изменения в такую финансовую
отчетность, что, безусловно, повысит доверие пользователей к финансовой отчетности
предприятий.
Таким образом, для эффективного и качественного проведения аудита операций с
основными средствами необходимо следующее:
- осуществить организацию и планирование аудиторской проверки, одним из важных
элементов чего в соответствии с МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»
[5, с. 278] является составление программы аудита. Большое значение для повышения
эффективности организации и качества выполняемого аудита может иметь участие
контролера качества на уровне выполнения задания в оценке составленной программы
аудита, что позволит субъекту аудиторской деятельности еще перед началом осуществления
процедур проверки обратить внимание на наиболее значимые операции предприятия и
утверждения руководства, подлежащие обязательному анализу аудитором,
- разработать и применить типовую программу аудита операций с основными
средствами, что сможет обеспечить получение достаточных и приемлемых аудиторских
доказательств для возможности формирования независимого профессионального мнения по
всем направлениям аудиторской проверки основных средств, а также с учетом
необходимости последовательного поэтапного выполнения задания. Информация об
операциях с основными средствами, как правило, является существенной в финансовой
отчетности предприятия и с позиции стоимостной, и с позиции оказания влияния на
деятельность предприятия и ее результаты в отчетном (проверяемом аудитором) периоде, и с
позиции ее непрерывности в последующих отчетных периодах. По этой причине пропуск
аудитором во время проверки любого искажения информации об операциях с основными
средствами может иметь негативные последствия. Выполненные процедуры контроля
качества смогут стать гарантией того, что ни одна из существенных операций с основными
средствами не выпадет из поля зрения аудитора;
- выполнить требования МСКК 1 [1, с. 69] и ПНПКК 1 [2] относительно применения
политики и процедур контроля качества на соответствующих этапах осуществления аудита
вообще и, соответственно, на соответствующих этапах осуществления аудита операций с
основными средствами в том числе, в соответствии с разработанным и внедренным
субъектом аудиторской деятельности Положением по контролю качества [6, с. 48]. Каждый
субъект аудиторской деятельности вправе самостоятельно определить периодичность
осуществления процедур контроля, а также глубину участия контролера качества на уровне
выполнения задания с учетом характера выполняемого задания, осуществленных операций
субъектом хозяйствования и своего профессионального суждения [7, с. 137-195];
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- выполнить требования МСКК 1 [1, с. 69] и ПНПКК 1 [2] относительно обязательного
документирования всех выполненных процедур контроля качества на уровне выполнения
задания. Документальное подтверждение участия контролера качества на соответствующих
этапах осуществления аудита операций с основными средствами будет являться
подтверждением того, что эти процедуры были действительно выполнены, как того требуют
МСА [3] вообще и МСКК 1 [1] и ПНПКК 1 [2] в том числе.
При этом следует отдельно подчеркнуть: выполнение процедур внутреннего контроля
качества является обязательным не только потому, что предусмотрено требованиями МСА
[3]. Выполнение процедур внутреннего контроля качества аудиторских услуг ни в коем
случае нельзя рассматривать как самоцель. Ведь выполнение процедур внутреннего
контроля качества аудиторских услуг вообще и при аудите операций с основными
средствами в том числе, является процессом, который позволяет субъектам аудиторской
деятельности в результате проведенной аудиторской проверки добиться более высокого
качества, т.е. не допустить аудитору на основании каких-либо объективных или
субъективных причин высказать ошибочное мнение. А это значит, что к финансовой
отчетности вообще, относительно которой будет высказано независимое профессиональное
суждение в виде представленного аудиторского заключения (отчета), и применительно к
информации об основных средствах в этой финансовой отчетности как одной из наиболее
существенных ее статей, у пользователей этой отчетности будет большее доверие. А
повышение доверия пользователей финансовой отчетности к представляемой в ней
информации фактически можно обозначить как одну из основных задач аудита во всем мире.
Следовательно, применение на практике обязательных процедур внутреннего контроля
качества при аудите операций с основными средствами является необходимым, значимым и
позитивным процессом, обязательной составляющей всего процесса аудита в целом.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРЕНДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ
Рассматривается современное состояние учетно-аналитического обеспечения арендных земельных
отношений в аграрной сфере Украины и предлагаются пути его совершенствования.
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The current state of accounting and analytical support of leased land relations in the agrarian sector of
Ukraine is considered and the ways of its improvement are proposed.
Key words: rent, leased land relations, the right to use agricultural lands, accounting, assessment.

The basis of agrarian sector of Ukrainian economy are agricultural lands, they are the main
factor is the production area. Socio-economic development of farmers, farms and rural territories
depend on the efficiency of land use in agriculture. Moreover, agricultural lands and relations
associated with them are an important subject to tax, income from which significantly affects the
performance of the State's functions.
Almost 20 years the basis of land use for agricultural enterprises and farms is a lease of
distributed lands. According to statistics in 2013 over 17.5 million hectares of land shares were
leased, which led to the conclusion of 4741.4 thousands of lease agreements, the total rent fee in
Ukraine is 9.8 bn UAH with an average size - 563.5 UAH per 1 hectare [8]. These data indicate the
comprehensive nature of rent, as relations of land use.
Only scientifically based system of economic accounting and analysis can identify the status
of leased land relations, provide their controlled and rational implementation, display the ways of
their development.
The issue of accounting and analytical support of leased land relations in the agrarian sphere
of Ukraine was highlighted in the publications of such scientists: L.M. Bratchuk, P.I. Haidutsky,
M.Ya. Demyanenko, V.M. Zhuk, G.G. Kireytsev and others. The noteworthy scientific school is
headed by V.M. Zhuk, which also includes Yu.S. Bezdushna, N.L. Zhuk, A.I. Korinenko, B.V.
Melnychuk, V.M. Metelitza, N.L. Zhuk, S.M. Ostapchuk et al., its representatives consider
comprehensively evaluation, accounting, auditing, taxation of land relations and rights to use them.
In today's world the importance of an asset is highlighted with certain reflection in the
accounting because the accounting is the original language of business. Ignoring this issue leads to a
depreciation of agricultural land, and, consequently, to reduce its importance in economic
circulation [2, p. 45].
Analysis of agricultural land lease allows asserting, that along with the subject of accounting
as the rent there is another object that appears in the process of this type of land use. This object is
an asset and is called – the right to use agricultural lands (lease or emphyteusis).
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First of all, this statement needs justification from the standpoint of compliance with the
requirements of the named object to the inclusion of the accounting system in the asset group.
Based on the definition of "asset" in the accounting, the object needs to be controlled as a
result of past events and bring economic benefits in the future.
Сontrol "as a result of past events" refers to the legal side of acquiring real rights. The study
of existing legislation, including the Land Code of Ukraine (Art. 93) and the Civil Code of Ukraine
(Art. 407), which were supplemented by the Law of Ukraine "On amendments to some legislative
acts on the promotion of construction" from 14.10.2008 p. № 509 -IV shows that the right of lease
and use of agricultural land (emphyteusis) can be alienated due to the sale and registration in the
share capital and thus legally identified as a separate object [3, 4].
Concerning the economic benefits that the right to use agricultural land can bring, it should
be noted that the land bank under lease is a cost part of agricultural enterprises corporate rights,
wich sold or absorbed by agroholdings. These are expert opinions and statements of the customers
and sellers (from 100 to 400 $ per 1 hectare, depending on the lease term - information forbes.ua,
latifundist.com and others resources). So, currently the issue is not a specific assessment of the right
to use land but its component in the cost of ownership rights or agrarian formations management. In
fact, the sales of corporate rights in most cases - is a form of implementation of rights of
agricultural lands lease and obtain from it the resulting economic benefits. Implementation of lease
rights in that form needs further study and identification of the causes of its distribution, but it is not
the purpose of this article.
So, from the above, we can reasonably consider the right to use agricultural lands as an asset
and accounting separate object. This object requires classification as assets, assessment,
documenting and presence on accounts and in financial statements of entities in the agrarian sector
of Ukraine.
There is no doubt that the economic benefits from the right of use possible only with their
using more than 1 year or operating cycle. Thus this asset belongs to the non-current ones.
There are two approaches considering the location and form of rights to use agricultural
lands as assets. Referring to specialists of the audit firm KPMG International, S.M. Ostapchuk
suggests such approaches:
- Characteristic of land use rights gives reason to consider the land plots as a lease;
- Characteristic of land use rights allows to identify them as an intangible asset [2, c. 8485].
We consider the rights to use agricultural lands as unjustified to account in the financial
lease.
Confirmation of this is the discrepancy between right to use and the criteria of a finance
lease, the main of which the Accounting Standard 14 "Lease": the lessee acquires ownership of the
leased asset after the end of the lease term; the lessee may buy and the lease object at a price lower
than its fair cost at the acquisition date; the lease term is a major part of its useful life term
(exploitation) of the lease object; the present value of the minimum lease payments from the
beginning of the lease term equals or exceeds the fair value of the lease (total features eight). This
discrepancy is due to the fact that agricultural lands currently cannot be reliably estimated, as there
is no market circulation and inability to establish useful life of this type of resource.
So as a result of lease the land plot does not take even potential physical substance in the
enterprise, and is only as intangible benefits, making it possible to account it as intangible assets.
At the same time, we believe that the land plot can be attributed to the object of finance
lease and accounted as a part of fixed assets only being a proper land market, which will help to
realize a key criterion for this type of lease.
The key issue of asset identification, along with the above is also possibility to determine
reliably, or the assessment opportunity. It should be noted that the right to use agricultural lands has
generally accepted by accounting science difficulties in assessing: problems in assessment of
intangible and assessment of natural resource.
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The order of assessment of land use rights in Ukraine is regulated by the Resolution "On
expert money estimation of land" of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 11.10.2002 № 1531.
Under this Resolution assessment of rights to use can be performed on a comparison of sales prices
and income capitalization at which the value of the right to use is defined as the present value of
future additional income for the user of land. Also it is found that the cost of land use rights can be
calculated as the difference between the market value of land and the value of the interest of the
owner of land [5]. In our opinion, consideration of the interests of the owner, the rental market
research, full information edited Institutes of Land Relations will help get on the balance the asset:
reliably estimated, taking into account the principle of prudence.
Instructions on the use of Chart of Accounts from 30.11.1999 № 291 has a separate subaccount for the right to use the property - 122 "The rights to use the property" [6]. Nevertheless
crucial in the display of rights to use agricultural land by accounting language is not an option of
account or sub-account, by and large, it is only a convention, and display of double-entry economic
patterns and incorporate them in the balance of enterprise. An important issue is the display on the
accounts and balance sheet agroformations of land lease rights received from citizens - holders of
shares. As mentioned the area of these lands is 17.5 million ha. By its economic nature it is free of
charge obtained rights to use agricultural lands. Display them in accounting can be a significant step
towards attracting financial resources in agriculture.
It should be noted that according to the requirements of the Tax Code of Ukraine, free of
charge obtained assets are income and included in taxable income. Agricultural producers in the
majority are payers FAT and are exempt from corporate income tax, which does not entail tax
consequences of recognizing the right to use agricultural lands.
Rights to use land resources have to find a special place in the financial and statistical
reporting agricultural formations similar to biological assets, particularly in the form of fit lines.
Thus, in the current conditions when lease land relations in the agrarian sector of Ukraine is
the basis of production, consideration in accounting and reporting rights to use land for agricultural
purposes cannot be neglected. Resolving this issue could help deal with the problem of attracting
financial resources in the agrarian sector of the country economy.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В статье рассмотрены теоретические, концептуальные и методические проблемы формирования
системы учетно-аналитического обеспечения обновления основных средств на предприятии и определены
направления их решения. Уточнены место учетно-аналитического обеспечения обновления основных средств в
системе управления предприятием, его структуру, задания, функции и составляющие.
Ключевые слова: концепция, методика, обновление, основные средства, система, теория, учетноаналитическое обеспечение.
The theoretical, conceptual and methodical problems to the forming of account-analytical providing system of
fixed asset’s renewal on the enterprises are considered and directions of their decision are defined in the paper. Place
of the account-analytical providing of fixed asset’s renewal in management system by an enterprise, its structure, tasks,
functions and components are specified
Key words: concept, methodology, renewal, fixed asset, system, theory, account-analytical providing.

В условиях современного кризиса экономики в Украине все большего значения
приобретает вопрос разработки новых подходов к принципам управления. Одним из
факторов, которые сдерживают его эффективность, является отсутствие теоретического,
методического и практического единства относительно получения информации. В свою
очередь, это отражается на качестве принятия решений. Именно поэтому существует
необходимость формирования такой системы учетно-аналитического обеспечение, которая
была бы сориентирована на решения актуальных заданий для субъектов хозяйственной
деятельности, в частности конкурентоспособность бизнеса и его экономическое развитие.
Методологию и методику учетно-аналитического обеспечения исследовали такие
ученые: Барановская С.П. [1], Безродна Т.М. [2], Волощук Л.О. [3], Вольськая В.В. [4],
Гура Н.О. [5], Гуренко Т.О., Деревянко С.И., Липова А.С. [6], Ратушная О.П. [8], Титаренко
Г.Б. [11], Трынька Л.Я. [12], Юзва Р.П. [14] и другие. Это в который раз подтверждает
актуальность изложенной проблемы.
Не уменьшая важности проведенных исследований в этой сфере, необходимо
констатировать, что методология учетно-аналитического обеспечения в данное время имеет
такие проблемы:
отсутствие методического единства при определении заданий, функций,
состава, структуры учетно-аналитической системы;
недостаточность исследований особенностей системы учетно-аналитического
обеспечение обновления основных средств.
Целью исследования является определение сущности и структуры системы учетноаналитического обеспечение обновления (приобретение, капитальной ремонт, улучшение
(реконструкция, модернизация)) основных средств, ее соответствие современным условиям
ведения хозяйства.
Анализ публикаций, посвященных теоретическим вопросам учетно-аналитического
обеспечения позволяет сделать вывод, что ему свойственные признаки системы, а именно :
целостность, многомерность (множественное число элементов системы), наличие прямых и
обратных связей, структура, иерархичность, эмерджентность, взаимосвязь с внешней средой
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и т. п. При этом учетно-аналитическое обеспечение – это подсистема более масштабной
системы управления.
Большинство авторов составляющими системы учетно-аналитического обеспечения
определяют две – учет и анализ [1, 6, 11, 12, 14]. Относительно анализа, то поддерживаем
мнение Прохар Н.В. и Ночовной Ю.А. [10, с. 13] Шелковникої О.В. [13, с. 57], о том, что не
существует потребности отдельно выделять аналитический блок вопросов. Анализ –
органическая, неотъемлемая часть проработки каждого отдельного решения. Он должен
быть органически рассредоточен в теоретической, концептуальной и методической
плоскости.
Ученые О.П. Ратушная, Л.О. Волощук предлагают включить дополнительно на
границе подсистем учета и анализа дополнительно подсистему аудита для обеспечения
необходимого уровня «…качества учетной информации и для ее дальнейшей аналитической
обработки» [3, 8]. Беспрекословно с этим согласиться нельзя, поскольку аудит – это
независимая деятельность по проверке и оценке работы субъекта ведения хозяйства в его
интересах, которая требует значительных расходов времени и средств. Внедрение такой
подсистемы будет сдерживать в целом развитие объекта управления. Более целесообразной,
на наш взгляд, является включение подсистемы внутреннего контроля. Мы соглашаемся с
мнением В. В. Вольськой о том, что такая подсистема «позволит своевременно
проанализировать и оценить тенденции развития, использования внутренних ресурсов,
процессов производства и потенциальных возможностей. Это обеспечит своевременное
выявление нежелательных отклонений, их устранения и будет способствовать эффективному
функционированию системы управления, направленной на увеличение доходов
организации» [4].
Таким образом, система учетно-аналитического обеспечения включает в себя
подсистемы учета, анализа и контроля. Соответственно, её элементами являются:
теоретико-концептуальные элементы (цель, объект, предмет, задание, функции,
нормативно-правовые акты, стандарты и т. п.);
методические элементы (факты хозяйственной деятельности, элементы метода
учета, специфические методы анализа);
организационные элементы (организация, регистры, форма учета, рабочий
план счетов, внутренняя отчетность, аналитические таблицы, и тому подобное) [5, с.14; 7, с.
39].
С учетом вышеизложенных предложений, целью функционирования системы учетноаналитического обеспечения является формирование и передача качественной информации
для обеспечения и обоснованности принятия управленческих решений в системе управления
ее элементами. Соответственно предметом изучения является информация, которая
адекватно отображает характеристику цели и ситуации, которые возникли в хозяйственной
деятельности предприятия (информация о ресурсах, процессах, объектах, результатах
деятельности предприятия). Функциями системы учетно-аналитического обеспечения
являются:
1)
информационная – обеспечение информацией об элементах учетноаналитической системы внешних и внутренних пользователей;
2)
учетная – осуществление сбора, регистрации, обобщения, сохранения,
передачи информации о фактах хозяйственной деятельности предприятия;
3)
аналитическая – обработка учетной, статистической и внеучётной информации
методами анализа (экономического, статистического, финансового, стратегического и т.п.);
4)
контрольная – осуществление сопоставления плановых и фактических
показателей деятельности предприятия для повышения ее эффективности.
Заданиями учетно-аналитической системы являются:
предоставление информации для принятия управленческих решений;
принятие во внимание отраслевых особенностей хозяйственной деятельности
предприятия для усовершенствования учета и оценки эффективности его деятельности;
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проработка
направлений
развития
предприятия
в
пределах
общегосударственных программ и концепций;
осуществление контроля и планирования деятельности предприятия.
Считаем, что общая методология системы учетно-аналитического обеспечения
должна включать три составляющие: теория, концепция, методика. При этом, первая из них
– «Теория» - основывается на анализе нормативно-правовых актов, трудов отечественных и
зарубежных ученых, состояния учета, установления причинно-следственных связей между
системой и ее элементами. Составляющая «Концепция» предусматривает постановку цели,
функций, заданий, исследования подходов и методов, в соответствии с которыми должна
формироваться, функционировать и оцениваться система учетно-аналитического
обеспечения. Составляющая «Методика» основывается на использовании специальных
методов учета, анализа и контроля, что позволяет сформировать предложения в контексте
концептуальной составляющей. Такой подход к разработке системы учетно-аналитического
обеспечения позволит довести предложения до состояния, пригодного для внедрения их в
практику.
Обобщая вышеизложенное [1, 4, 6, 11, 12, 14], можем сделать следующие выводы:
от других систем управления учетно-аналитическое обеспечение отличается
тем, что оно является целостным, неизменным с определенным набором теоретикоконцептуальных и методических элементов;
система учетно-аналитического обеспечения имеет соответствующее место,
функции, задания и должна включать в себя три подсистемы – учет, анализ и контроль;
входными потоками является информация о фактах хозяйственной
деятельности объекта управления;
выходными потоками является обобщенная информация – отчетность
(финансовая, управленческая, статистическая) и данные анализа;
анализ должен быть органично рассредоточен в теоретической,
концептуальной и методической плоскости;
взаимосвязи между подсистемами обеспечивают информационные потоки
(формы учета, регистры и промежуточная управленческая отчетность);
контроль является обязательной составляющей функционирования системы
учетно-аналитического обеспечения.
Таким образом, мы рассмотрели теоретико-концептуальные
аспекты
функционирования системы учетно-аналитического обеспечения: понятие, место в системе
управления, ее подсистемы и взаимосвязи.
В современных условиях недостаточности финансирования формирование системы
учетно-аналитического обеспечения предприятия должно учитывать специфику процессов
обновления
(приобретение,
капитальной
ремонт,
улучшение
(реконструкцию,
модернизацию)) основных средств и связанных с ней потоков учетно-аналитической
информации. Решение этой проблемы связано, прежде всего, со своевременным получением
полной и достоверной информации о состоянии и использовании объектов основных
средств. Необходимо отметить, что система учетно-аналитического обеспечения обновления
основных средств до этого времени отдельно не исследовалась. Учитывая вышеизложенные
положения, определим особенности ее формирования.
Целью функционирования системы является формирование и передача оперативной и
качественной учетно-аналитической информации для обеспечения и обоснованности
принятия управленческих решений относительно обновления основных средств на
предприятии.
Объект системы – предприятие, а предмет – информация о процессах обновления
основных средств на предприятии.
Функциями системы учетно-аналитического обеспечения обновления основных
средств являются информационная, учетная, аналитическая, контрольная. Для достижения
цели должны быть определены такие задания :
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обработка информации о приобретении и ремонтах основных средств для
принятия управленческих решений;
принятие во внимание отраслевых особенностей ведения хозяйственной
деятельности предприятия для усовершенствования учета, анализа и оценки эффективности
использования основных средств;
проработка направлений инвестиционного развития предприятия в пределах
общегосударственных программ и концепций;
осуществление контроля и планирования эффективности использования
основных средств на предприятии.
Система включает в себя подсистемы – учет, анализ и контроль. Подсистема учета
содержит соответствующие составляющие – финансовый, управленческий учет и учет с
целью налогообложения. Подсистема анализа – финансовый, инвестиционный,
стратегический анализ и т. п. Все они соединены между собой через входные и выходные
потоки информации о приобретении, капитальном ремонте, улучшении (реконструкции,
модернизации) основных средств.
Составляющими системы должны быть: «Теория», «Концепция», «Методика». В
соответствии с общими составляющими конкретизируем проблемы, решения которых
позволят сформировать адекватную систему учетно-аналитического обеспечения обновления
основных средств на предприятии.
Таблица 1
Характеристика составляющих системы учетно-аналитического обеспечения
обновления основных средств
Составляющая

Характеристика

Теория

Основывается на анализе нормативноправовых актов, трудов отечественных и
зарубежных ученых, состояния учета,
установления
причинно-следственных
связей,
между
подсистемами
и
элементами.

Концепция

Предусматривает
постановку
цели,
функций,
заданий,
исследования
подходов и методов, в соответствии с
которыми
должна
формироваться,
функционировать и оцениваться система
учетно-аналитического обеспечения.

Методика

Основывается
на
использовании
специальных методов учета, анализа и
контроля, что позволяет сформировать
предложения в контексте концептуальной
составляющей.

Проблемы
- Дискуссионные и нерешенные вопросы по
результатам научных разработок предшественников;
- оценка современного состояния и практики учета
основных средств;
- сравнение положений бухгалтерского учета и
анализа основных средств в национальной и
зарубежной экономике;
отраслевые
особенности
деятельности
предприятий и их влияние на организацию учета и
анализа.
- Адекватность методики синтетического и
аналитического
учета
основных
средств
требованиям менеджмента предприятия;
- целостность взаимосвязей подсистем учетноаналитического обеспечения обновления основных
средств;
- обоснование концепции системы учетноаналитического обеспечение обновления основных
средств.
- Усовершенствование классификации основных
средств и их ремонтов;.
- усовершенствование содержания и структуры
первичных документов и регистров учета;
- разработка форм внутренней отчетности;
- построение алгоритма комплексного анализа
основных средств;
- разработка практического инструментария учетноаналитического обеспечение оценки эффективности
использования основных средств.

Таким образом, формирование адекватной системы учетно-аналитического
обеспечения обновления основных средств предприятия должно проявляться во всех ее
подсистемах. В подсистеме учета – через формирование первичных данных в разрезе
синтетических (и/или аналитических) счетов и отчетной информации о поступлении,
ремонтах основных средств. В подсистеме анализа – через разработку практического
инструментария учетно-аналитического обеспечение оценки эффективности использования
основных средств. В подсистеме контроля – через сопоставление плановых и фактических
показателей для повышения эффективности планирования обновления основных средств.
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Осуществление заданий формирования системы учетно-аналитического обеспечения
требует решения дискуссионных вопросов теоретического, концептуального и
методического характера. Они усложняют управление процессами обновления основных
средств не только на уровне предприятия, но и на мезо- и макроуровне. Кроме того, в
методологии экономического анализа до сих пор окончательно не сформирован
аналитический инструментарий оценки процессов обновления. Последнее является
перспективным направлением последующих исследований.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Досліджено методичні основи вітчизняного та зарубіжного досвіду бухгалтерського обліку
біологічних активів. Висвітлені об'єкти обліку біологічних активів з наведенням їх прикладів. Розглянута
класифікація біологічних активів та методи їх відображення в балансі фермерського господарства.
Запропоновані напрями удосконалення обліку біологічних активів для використання у практичній діяльності
фермерських господарств.
Ключові слова: біологічні активи, фермерське господарство, оцінка, сільськогосподарська продукція,
біологічні перетворення, рослинництво, тваринництво.
Investigated methodological foundations of national and international experience accounting of biological
assets. Highlights objects into account biological assets and a summary of their examples. Considered the classification
of biological assets and how they reflect the balance of the farm. Directions improve the accounting of biological assets
for use in the practice of farming.
Key words: biological assets, Farming, evaluation, agricultural products, biological transformation, crops,
livestock.

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає підвищення ефективності
господарювання. Зміна соціально-економічних умов в аграрному секторі економіки
призводить до виникнення нових інформаційних потреб з боку власників і менеджерів
фермерських господарств, що вимагає оптимізації управління ними. Необхідність
приведення у відповідність механізму управління фермерським господарством до вимог
сучасної економіки доводить об’єктивно існуючу потребу в розгляді існуючих методичних
аспектів обліку біологічних активів у фермерських господарствах та вивчення зарубіжного
досвіду їх обліку.
У зв’язку з дією Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»
(П(С)БО 30) та Методичних рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, а
також прийнятого в міжнародному обліку Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 41
«Сільське господарство» (МСБО 41) з’явилася низка невирішених методологічних і
практичних питань, пов’язаних з веденням обліку біологічних активів, зокрема щодо їх
оцінки, визнання, визначення фінансових результатів, відображення господарських операцій
на рахунках бухгалтерського обліку. Саме тому питання розгляду організаційно-методичних
аспектів обліку біологічних активів та їх застосування у практичній діяльності фермерських
господарствах є актуальним та потребує детального дослідження.
Організаційним питанням, методиці і методології бухгалтерського обліку біологічних
активів у вітчизняній та міжнародній обліковій системи присвятили свої дослідження провідні
вчені-економісти: С.Ф. Голов, В.M. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.Г. Михайлов, В.І.
Моссаковський, М.Ф Огійчук, В.М. Пархоменко, П.Т. Саблук, Л.К.Сук та інші. Проте, низка
питань щодо методичних підходів оцінки та обліку, сутності та класифікації біологічних активів
у практичній діяльності фермерських господарствах недостатньо висвітлені. Вирішення
зазначених питань зумовили вибір теми дослідження.
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Головною метою цієї роботи є дослідження існуючого методичного підґрунтя з обліку
біологічних активів та його порівняння з міжнародним обліком біологічних активів для їх
використання у практичній діяльності фермерських господарств.
Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і
технологію виробництва, і, відповідно, на побудову бухгалтерського обліку. До таких
специфічних об’єктів обліку, яких не має практично жодна галузь народного господарства,
відносяться біологічні активи. Цей процес якісних і кількісних змін біологічних активів
контролюється і управляється підприємством і є ключовим моментом при визнанні
біологічних активів. Діяльність фермерських господарств пов’язана з вирощуванням
біологічних активів (БА), під якими в п. 4 П(С)БО 30 «Біологічні активи» розуміється «тварина
або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні
вигоди» [1]. Прикладами біологічних активів будуть висіяні в полі пшениця чи соняшник,
яблуневий сад, риба, кури, свині, вівці. Згідно з п. 6 П(С)БО 30 об'єкт бухгалтерського обліку –
окремий вид біологічних активів або їх група, приклади яких наведено на табл. 1.
Таблиця 1
Об’єкти обліку біологічних активів фермерських господарств
Вид біологічних
активів

Рослинництво
Тваринництво

Підвид біологічних
активів (однорідні
групи)
Окремі біологічні
активи

Рослинництво
Тваринництво
Рослинництво

зернові, корми, олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні,
овочеві, лікарські, квіткові, плодові, ягідні рослини,
виноград, картопля тощо
велика рогата худоба, свині, вівці, птиця, хутрові звірі, сім'ї
бджіл тощо
озимі та ярі зернові, кісточкові, зерняткові, горіхоплідні
тощо
корови та бики-плідники основного стада, свині та хрякиплідники основного стада, тварини на вирощуванні та
відгодівлі тощо
ячмінь, кукурудза, соняшник тощо

Виконувати вимоги П(С)БО 30 повинні будь-які підприємства, установи чи
організації (крім банків та бюджетних установ), які здійснюють сільськогосподарську
діяльність. Згідно даного стандарту та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
біологічних активів [3], сільськогосподарська діяльність – це процес управління
біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або
додаткових біологічних активів. У цьому визначенні є чимало термінів, які потребують
деталізації розуміння сутності: біологічні перетворення, сільськогосподарська продукція,
додатковий біологічний актив та ін.
Так, за П(С)БО 30 «Біологічні активи» під біологічними перетвореннями слід розуміти
процес якісних і кількісних змін біологічних активів. На нашу думку, національні стандарти
не досить повно розкривають суть цього поняття, більш обґрунтована відповідь наведена у
міжнародних стандартах. Оскільки вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку не повинні
суперечити міжнародним [2]. Згідно Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 41
«Сільське господарство» (МСБО 41), біологічні перетворення – це процеси росту, дегенерації,
продукування та відтворення, які спричиняють якісні та кількісні зміни біологічних активів [2].
Наприклад, пшениця виростає із зернини в колосок, теля стає коровою, яблуня через кілька
десятиліть усихає – це якісні зміни. Коли навесні саджають одну картоплину, а восени на
тому ж місці викопують десяток бульб, або коли отримують кроленят від крільчихи – це кількісні
зміни. Хоча, як правило, кількісні та якісні зміни відбуваються одночасно – одне зернятко дає
колосок, що містить кілька десятків зернин, телятко набирає вагу і з часом перетворюється на
телицю чи бика.
У фермерському господарстві актив, одержаний в результаті відокремлення від
біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського
споживання називають сільськогосподарською продукцію. У рослинництві це зерно, плоди,
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ягоди, овочі, зелена маса отримані під час збирання врожаю; у тваринництві – вовна, молоко,
яйця, мед, отримані під час настригу, надою, збору тощо або при припиненні процесів
життєдіяльності біологічних активів (деревина, отримана при вирубці насаджень). За цільовим
призначенням, господарською цінністю, економічними вигодами від використання
сільськогосподарська продукція (с.-г.) фермерських господарств поділяється на: основну,
супутню, побічну (рис. 1). Крім сільськогосподарської продукції фермерськими
господарствами від окремих біологічних активів та їх груп можуть бути отримані додаткові
біологічні активи.
Сільськогосподарська продукція фермерського господарства

основна

побічна

супутня

с.-г. продукція,
с.-г. продукція, яка
с.-г. продукція,
використання якої може
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біологічного активу або
одного біологічного
економічні вигоди
їх групи одночасно з
активу або їх групи
підприємству, і отримання
основною продукцією,
одночасно з
якої є метою утримання
відповідає встановленим
основною, але має
біологічних активів, здатних
стандартам або
другорядне значення,
давати таку с.-г. продукцію
технічним умовам і
а економічні вигоди
(у рослинництві – зерно,
призначена для
від її використання є
овочі, фрукти, насіння
подальшої переробки
несуттєвими
соняшнику, коренеплоди;
або реалізації (у
(у рослинництві –
у тваринництві – молоко в
рослинництві – насіння
солома, гичка,
молочному скотарстві,
льону і конопель;
бадилля;
приріст живої маси при
у тваринництві –
у тваринництві – гній
вирощуванні відгодівлі
молоко від основного
пташиний послід
тварин, вовна основного
стада овець, віск у
тощо).
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Рис. 1. Складові сільськогосподарської продукції фермерських господарств

Додаткові біологічні активи – біологічні активи, одержані в процесі біологічних
перетворень [1]. Наприклад, у рослинництві – чубуки, саджанці; у тваринництві – приплід,
нові рої бджіл, матеріал для розведення риби тощо. Але не всі тварини та рослини можна
вважати біологічними активами. Передусім вони повинні відповідати загальному визначенню
будь-яких активів. Тобто аби тварин та рослини вважати біологічними активами, підприємство
мусить контролювати їх за результатами минулих подій, а також вони мають принести
економічні вигоди господарству.
На нашу думку, не варто розраховувати на «біоактивність» морської риби –
підприємство може наловити її, але контролювати її в морі не вдасться. Разом з тим, ті
господарства, діяльність яких спрямована на розведення (вирощування та вилов) риби в
штучних та природних водоймах (стави, озера), мають забезпечити облік риби як біологічного
активу.
Належність чи ні рослин та тварин до біологічних активів не можна вважати
класифікаційною ознакою, оскільки це є умовою визнання. Першою класифікаційною
ознакою, за якою групуються біологічні активи в бухгалтерському обліку є вид господарської
діяльності, з якою пов'язано їх використання. Відповідно вони поділяються на:
сільськогосподарські біологічні активи; інші біологічні активи, непов'язані з
сільськогосподарською діяльністю. Загальна класифікація біологічних активів наведена на рис.
2.
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Класифікація біологічних активів
сільськогосподарські біологічні активи
Залежно від виду
господарської діяльності

інші біологічні активи, непов'язані з
сільськогосподарською діяльністю
біологічні активи рослинництва

Приналежність до галузі
сільського господарства

біологічні активи тваринництва

поточні біологічні активи
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підприємства

довгострокові біологічні активи
незрілі довгострокові біологічні активи

Рис. 2. Класифікація біологічних активів

В основу побудови обліку будь-яких активів та пасивів фермерських господарств
береться їх класифікація. Тому справедливо, що у Методичних рекомендаціях з
бухгалтерського обліку біологічних активів № 1315 дається класифікація біологічних
активів, яка необхідна для розуміння їх змісту і ведення обліку. Наприклад, облік поточних
біологічних активів тваринництва класифікується так: поточні біологічні активи
тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю; поточні біологічні активи
тваринництва, які оцінені за первісною вартістю.
До складу поточних біологічних активів тваринництва включають поголів’я,
вирощене у власному господарстві та придбане на стороні: молодняк всіх видів з моменту
одержання приплоду до переведення в основне стадо чи вибуття, тварини на відгодівлі.
Сюди ж відносять нетелей та свиноматок, що перевіряються, піддослідних тварин, а в
спеціалізованих господарствах по вирощуванню тварин основного стада – ще й корів
первісток від моменту розтелення до реалізації, а також сім’ї бджіл. Фермерські
господарства в цей об’єкт включають і тварин переданих громадянам на вирощування за
договорами і прийнятих від населення для реалізації. Не включають до поточних біологічних
активів тваринництва, поголів’я основного стада продуктивної худоби (ВРХ молочного і
м’ясного напряму; свиноматки без тих, що перевіряються, кнури; вівцематки, бараниплідники та валухи, кози та козли) та робочої худоби (коні, воли тощо).
В процесі вирощування молодняку та відгодівлі худоби, в стаді тварин відбуваються
зміни. Збільшується поголів’я тварин за рахунок одержання приплоду в своєму господарстві,
за рахунок придбання худоби в інших господарствах та у громадян. До відгодівельної групи
надходить худоба, вибракувана із основного стада. Тварини ростуть, переходять із однієї
вікової групи в іншу, збільшують свою живу масу, а відповідно і вартість. Значна частина
тварин вибуває з господарства внаслідок реалізації м’ясокомбінатам, іншим підприємствам
та громадянам; частину переводять до основного стада; частину забивають на м’ясо та мають
місце випадки падежу тварин, вимушеного забою, нестач, крадіжок тощо. Всі ці процеси
повинні знаходити своє відображення в бухгалтерському обліку.
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В основі розглянутої класифікації біологічних активів лежить загальний принцип
бухгалтерського обліку, який полягає в тому, що всі біологічні активи відображаються на
дату балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.
Виняток із цього правила становлять: справедливу вартість біологічних активів на дату балансу
достовірно визначити неможливо, тоді їх оцінюють за первісною вартістю до періоду, в якому
можливо визначити їх справедливу вартість; підприємство є платником податку на прибуток.
Тоді воно вправі обрати інший варіант відображення. Проте, цей варіант притаманний тільки
вітчизняному, оскільки МСБО 41 аналогічних послаблень не припускає.
Виходячи з правил оцінки біологічних активів у фермерських господарствах,
розглянемо детально варіанти обчислення справедливої вартості біологічних активів та
порівняємо їх з міжнародними стандартами. Перевага вітчизняного обліку біологічних
активів у фермерських господарствах на дату балансу надається за справедливою вартістю.
Метод обліку за справедливою вартістю полягає у відображенні біологічних активів в обліку
за реальною ринковою ціною. Оскільки специфіка сільськогосподарського обліку в тому, що
протягом досить тривалого періоду фермерське господарство може нести лише витрати на
перетворення біологічних активів (зміну якісних або кількісних характеристик), а доход
фактично виникає лише в періоді їх реалізації.
У практичній діяльності фермерських господарств справедливу вартість біологічних
активів можуть визначати виходячи з [1]: цін, які виникли на відповідні біологічні активи на
активному ринку на звітну дату, цінових пропозицій постійних контрагентів (покупців і
заготівельних організацій); останньої ринкової ціни щодо операції з такими біологічними
активами – якщо немає активного ринку на такі активи; ринкових цін на подібні біологічні
активи, відкоригованих з урахуванням індивідуальних характеристик; додаткових показників,
що характеризують рівень цін на біологічні активи, де сільськогосподарське підприємство
може самостійно встановити склад таких: показників, розробити порядок їх визначення, а
також методику оцінки біологічних активів з їх застосуванням. Таким чином, існує безліч
варіантів обчислення справедливої вартості біологічних активів фермерськими господарствами,
аргументувати неможливість їх визначення досить складно.
В балансі фермерського господарства біологічних активи відображаються за
справедливою вартістю зменшених на витрати на місці продажу, до яких відносять витрати,
пов'язані з продажем біологічних активів та сільськогосподарської продукції на активному
ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, сплачувані при
реалізації продукції. З огляду міжнародних стандартів, МСБО 41 до складу таких витрат
включаються також витрати на транспортування продукції до місця продажу [2]. Тобто, в
Методичних рекомендаціях № 1315 наводяться застарілі положення, за якими транспортні й
інші витрати на збут до витрат на місці продажу не належать. З огляду на зазначене,
доцільно внести певні корективи до національних стандартів з урахуванням міжнародних
стандартів.
Розглянуті організаційно-методичні аспекти оцінки біологічних активів у
фермерських господарствах полягає у застосуванні справедливої вартості, за яким всі
біологічні активи на дату балансу оцінюються виходячи з рівня цін, який склався на
активному ринку на цей період. У відповідності до альтернативного варіанту біологічні
активи, якщо їх справедливу вартість достовірно визначити не можливо, оцінюються за їх
первісною вартістю (якщо це довгострокові біологічні активи) або со6івартістю (якщо це
поточні біологічні активи).
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА
УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрена диагностика учетных систем предприятий для целей управления, а также анализ как
функция управления в практической деятельности предприятий. Причины финансового положения
предприятия,. развитие аналитических систем и их интеграция, подход к принятию управленческих решений,
направленный на улучшение предприятиями оценивать свое состояние и эффективно управлять своей
деятельностью на всех уровня и по всем сегментам деятельности6 производство, инвестирование, персонал,
финансы, маркетинг в рамках общей интегрированной информационной среды управления.
Ключевые слова: аналитические системы, сегменты, персонал, финансы, производство,
интегрированная информационная среда управления, аналитические процессы, маркетинг, финансовая,
налоговая и управленческая отчетность.
We consider the diagnosis of accounting systems for the management of enterprises, as well as analysis of the
control function in the practical activity of enterprises. The reasons for the financial situation of the enterprise,.
development of analytical systems and their integration approach to management decisions aimed at improving
companies assess their condition and manage their activities at all levels and in all segments deyatelnosti6 production,
investment, personnel, finance, marketing within the overall integrated information management environment.
Key words: analysis systems, segments, personnel, finance, manufacturing, integrated information
management environment, analytical processes, marketing, financial, tax and management reporting.

Диагностика учетных систем предприятия для целей управления объективно
необходима, поскольку учет и анализ как функции управления в практической деятельности
большинства предприятия на сегодняшний день в значительной степени утрачены и
вследствие этого руководители предприятия не информированы об истинных причинах
финансового положения предприятия. Вместе с тем необходимо признать, что учетная и
аналитическая функции управления в сочетании с функциями планирования и контроля
призваны' информировать руководителей о состоянии экономического потенциала
предприятия и их финансовом положении.
На наш взгляд считаем необходимым установить наличие в управленческой
деятельности объектов исследования общей стратегии, стратегий по сегментам управления,
ключевых показателей деятельности предприятия, компонентного состава бухгалтерских
информационных систем к которым относят: общую стратегию, стратегию по сегментам
управления. В свою очередь они содержат в себе ключевые показатели деятельности
предприятия, компонентный состав бухгалтерской финансовой информационной системы,
налоговой информационной системы, бухгалтерской управленческой информационной
системы, представленные в виде: учета, отчетности, планирования, бюджетирования и
анализа.
Наличие стратегий управления по сегментам деятельности необходимо определять
разработкой системы оценочных индикаторов реализации целевой направленности модели
управления предприятия. Для определения стратегий управления по сегментам деятельности
в
момент
формирования
учетно-аналитической
концепции
интегрированной
информационной системы (УАКИИС) необходима адаптация общей модели управления к
сегментам деятельности предприятия. В процессе сегментирования деятельности объектов
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учитываются масштабы деятельности предприятия, цели функционирования, технические и
технологические особенности производства, структура управления предприятием (рис 1.).
В частности, отсутствует разграничение показателей на финансовые и нефинансовые,
смешивание показателей результативности и эффективности.

Рис. 1. Диагностика и моделирование УАКИИС по сегментам деятельности

При проведении анализа систем ключевых показателей деятельности предприятия
наиболее оптимальной для целей управления является система ключевых показателей
деятельности предприятия (качество, сроки, важнейшие проекты, надежность, безопасность,
условно-постоянные расходы периода, выручка, чистая прибыль, рентабельность, численность,
затраты. Преимуществом представленной системы ключевых показателей деятельности
предприятия является наличие нефинансовых показателей. Однако данная система ключевых
показателей, на наш взгляд, имеет и ряд существенных недостатков.
Целевые значения ключевых показателей в большинстве случаев не информативны
для целей управления (бальная оценка используется для рейтингового анализа, достаточно
большой временной период как для анализа, так и для подготовки информационной основы,
отсутствует взаимосвязь с управлением), поскольку представленная система ключевых
показателей не охватывает все сегменты деятельности предприятия. В качестве ключевых
показателей необходимо выделять объемные значения деятельности, численность,
себестоимость, финансовые результаты, отдельные коэффициенты финансового состояния.
Спектр ключевых показателей весьма ограничен, не охватывает всех сегментов деятельности
предприятия, не связан с управлением, в ряде случаев не учитывает специфику деятельности
предприятия и их целевое назначение не соответствует анализу основных экономических
показателей деятельности, что по сути и осуществляется по окончании финансового года.
Ряд организационных аспектов функциональных компонентов информационной
области управления позволяет определить подходы избранные предприятием к финансовой
информационной системе (ФИС),
управленческой информационной системе (УИС),
налоговой информационной системе (НИС) рассматриваемых объектов.
Управленческий подход предприятия к ФИС и НИС предполагает полное осознание
руководством значимости их информационных возможностей для целей управления
организацией, то есть к УИС. Однако, как показывает практика, в большинстве своем
руководители предприятия к функционированию ФИС и НИС подходят формально, исходя
из необходимости, осуществлять учет на предприятии согласно действующему
законодательству. Формальный подход характеризуется минимизацией затрат на ведение
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финансового учета, налогового учета и составления соответствующей отчетности, путем
игнорирования информационных потребностей системы управления предприятием.
Классический подход к организационной форме УИС заключается в обеспечении
результативности и эффективности деятельности предприятия посредством управления затратами,
доходами и показателями результативности деятельности через влияние как на затраты, так и
на доходы. При компиляционном подходе управленческая информационная система
охватывает практически все объекты управления организацией и представляет собой ряд
организационных аспектов планирования, учета, контроля, анализа, маркетинга, логистики,
финансов и управления.
Представители финансовых служб предприятия выражают вероятностную
приоритетность финансовой информационной системы, управленческой информационной
системы, налоговой информационной системы для целей управления предприятием. Для
определения роли и места каждой действующей учетной системы в обеспечении
управленческих потребностей считаем необходимым применять методику оценки качества
функциональных компонентов информационной области для целей управления предприятием
(ФИС, НИС, УИС).
Методика оценки качества функциональных компонентов информационной области
управления основывается на принципе коллегиальности, который позволяет иметь как можно
большее количество субъектов анализа. С практической точки зрения ни одна из
информационных систем объектов исследования не обеспечивает 100 % выполнение функций
по информационному обеспечению управления предприятием.
Для полной диагностики информационного обеспечения управления действующими
учетными системами, необходимо разработать систему оценочных индикаторов реализации
целевой направленности модели управления предприятием. Соответственно проводить их
расчет на основе учетного обеспечения действующих учетных систем объектов исследования
и учетно-аналитического обеспечения учетных бухгалтерських систем, которые будут
усовершенствованы за счет адаптации учетно-аналитической концепции интегрированной
информационной системы (УАКИИС) к учетной практике предприятия.
Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управления посредством
адаптации УАКИИС к учетной практике включает:
 выбор оценочных индикаторов целевой направленности модели управления
предприятия и определение их информационного наполнения.
 расширение учетно-аналитического обеспечения управленческого процесса за счет
совершенствования
информационных
потоков
входящих
обеспечивающих
компонентов УАКИИС.
 расчет оценочных индикаторов целевой направленности модели управления
предприятия.
 сравнительную характеристику учетно-аналитического обеспечения управления
действующими учетными системами предприятия различной
направленности,
выбранных в качестве объектов исследования, и учетно-аналитического обеспечения
управления вследствие адаптации УАКИИС.
 моделирование оценочных индикаторов финансового состояния предприятия для
целей управления.
Оценочные индикаторы целевой направленности модели управления предприятия
учитывают все важнейшие параметры финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
включают разработку оценочных индикаторов результативности и эффективности в
соответствии с предложенными стратегиями управления по сегментам деятельности. Для
предприятия в целом возможно построить систему оценочных индикаторов целевой
направленности модели управления и выбрать такие управляющие воздействия,
регулирование которыми обеспечит максимальную эффективность управления. Отправной
точкой в выборе системы оценочных индикаторов целевой направленности модели
управления предприятием является правило экономики, выполнение которого
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свидетельствует о динамичности развития предприятия и укреплении его финансового
положения.
Темп роста чистой прибыли > Темп роста прибыли от продаж >
Темп роста объема продаж >Темп роста активов >100%,
(1)
В этом случае из всей совокупности параметров финансово-хозяйственной
деятельности предприятия выбираются наиболее информативные показатели для целей
управления.
Процесс моделирования оценочных индикаторов финансового состояния предприятия
необходимо проводить по следующим этапам:
1. Анализ влияния факторов на финансовое положение.
2. Построение матриц влияния показателей
финансовой отчетности на
платежеспособность и финансовую устойчивость, влияния показателей финансовой
отчетности на деловую активность предприятия, влияния показателей финансовой
отчетности на финансовые результаты и эффективность деятельности.
3. Расчет построения уравнения зависимости между отдельными показателями
финансовой
отчетности
посредством
использования
экономико-математического
моделирования.
4. Механизм реализации информационных моделей анализа финансового состояния.
Реализация указанных этапов осуществлялась в функциональном компоненте
УАКИИС - финансовый анализ. В процессе моделирования оценочных индикаторов
финансового состояния предприятия, прежде всего, необходимо рассмотреть влияние
факторов на финансовое положение, таких как денежные средства, запасы, дебиторская
задолженность, необоротные активы, кредиторская задолженность, займы и кредиты,
собственный капитал, выручка от реализации продукции, работ, услуг, себестоимость
реализованных товаров.
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ENVIRONMENTAL EXPENSES ACCOUNTING: RECOGNITION OF
LIABILITIES
Environmental protection is one of the main stream in business development. The purpose of this research is to
identify how company should account their environmental liability. The article consists of National Accounting
Standards or International Accounting Standard Company analyses as both can be used in Ukraine. This article
describes options for environmental liability accounting. On the one hand, company can identify environmental
liability, and book it on below-line balance account. It is called contingent liability in that case. On the other hand,
such liability can be considered as object for provisions. The second option means that company not only identify its
environmental liability, but also will step to step create essential amount for environmental management. Such
allocation can be included into expenses. In that way company divide potential losses between periods and secure
company from the big one in some recognized period. Sometimes such outstanding liabilities can lead to bankruptcy
because of huge amounts.
Key words: contingent liabilities, environmental costs, fund, provision.
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The international community is concerned about the pollution of the environment from
human activities and emissions from the industrial sector. Constantly introducing new restrictions
on emissions, entrepreneurs seek to develop environmentally friendly products that are no longer
gives a competitive advantage and is a prerequisite for entering the international market and meet
the needs of consumers. Domestic enterprises should comply with the requirements of the European
market for the successful market launch of products and services. Nowadays the relevance of
environmentally sound production has a high level through the European orientation of the
country's development. With this in mind, before the company's management raises a number of
problems at the stage of implementation of new manufacturing technologies. Firstly, there should
assess the risk of environmentally dangerous situation and determine the amount of required reserve
funds. Second, implement an appropriate environmental system, whose effectiveness will be
monitored through an appropriate system of indicators, including the basic amount is expenditure
on environmental protection. Thirdly, in the world there is a practice of government subsidies of
environmentally-oriented programs. For which requires a feasibility study on the basis of already
made or planned results. Reliable information base for what can provide only qualitative
accounting. The elimination of the damage to the environment, usually requires substantial monies
in volume may exceed the annual budget of the company, and as a result, the company is on the
verge of bankruptcy. That is why planning for possible losses and creation of reserve assets to
overcome them is the main factor of safe and long-term existence of the company.
The Law of Ukraine "On Environmental Protection" determined that individuals who have
high environmental hazard sources are required to compensate for damage caused to individuals
and legal entities, unless they can prove that the damage occurred due to natural calamities or
willful misconduct victims. Accordingly, the polluters can expect such significant financial costs
that could lead him to bankruptcy. It is the most accurate planning possible costs - is the foundation
of a stable and continuous operation. In fact, due to planning company in the previous stages
assesses potential damage and gradually forming the money supply.
In the process of environmental activities the company is constantly costs essentially be
divided into current and capital. Current expenditure advisable account on separate sub-account 94
"Other operating costs", which reflects the company in the period in which it is incurred. Separation
costs of environmental activities on a separate sub-account is necessary for analyzing the results of
the work and receive timely information about the amount of expenses incurred. Moreover, since
2011, the Ukrainian legislation identify only synthetic accounts in the chart of account and
company determines subaccounts its own. However, the companies that follow the Regulations on
the Application of Chart of Accounts assets, capital, liabilities and business operations of
enterprises and organizations #291, in which the chart of accounts contains a subaccount, should
allocate environmental costs of separate analytical account subaccount 949 "Other expenses
operations ". It is because there is no free 94 account for the sub-account of environmental costs,
and in its economic essence, they should be reflected in the account operating costs.
Of course, very difficult to calculate potential losses from future environmental problems
and, even if such calculations were made, the prediction will always be rather conventional.
However, they allow companies to establish reserves that will allow continuing operations and
reducing stroke damage to its financial condition. Because the extent of the damage can be
enormous, for example, in 2008 a loss of Ivano-Frankivsk region from floods accounted for 1.7 bln.
USD.
In accordance with accounting practices, there are two approaches for determining the
accounting liability. International Accounting Standards (IAS) defines the notion of conditional
obligation. In accordance with IAS 37 "Provisions, Contingent Liabilities and Assets" [2], a
contingent liability is:
a) a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed
only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within
the control of the entity, or
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b) a present obligation that arises from past events but is not recognized because: it is not
probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the
obligation or the amount of obligation cannot be measured with sufficient reliably.
The booking contingent liability on off-balance sheet accounts is basing on the fact that this
obligation is conditional and shall not be reflected in the balance sheet. It is informative to the
company's management, reflects a more complete picture of activity and may affect the adoption of
a management decision. We propose to make a separate sub-account 043 "Unforeseen
environmental commitments" to the chart of accounts of the company. In the period of recognition
of contingent liability must make an appropriate event:
1) according to UNAS:
Debit 043 "Contingent environmental liabilities"
2) according to IAS:
Debit "The cost of eliminating negative environmental consequences"
Credit accounts "Conditional environmental liabilities"
The reduction is contingent liability reversal by a corresponding amount.
For each type of contingent liabilities, such information provides in the Notes to the
Financial Statements:
 short description of the liability and its amount;
 uncertainty about the amount and maturity;
 amount of the estimated payment obligation by the other party.
International Standard considers not only a contingent liability but also providing recognized
as liabilities (assuming that they can be measured reliably) because it is a present obligation and it is
probable that settlement of this obligation will require an outflow of resources, embodying
economic benefits. NAS 11, also considering the concept of provisions as liabilities of uncertain
amount or time of payment at the balance sheet date.
Only those obligations that arising from past events and existing independently of an entity's
future actions (i.e. the future conduct of the business) are recognized as provisions. Examples of
such obligations are penalties or costs for unlawful environmental cleaning - both at the time of
payment will cause an outflow of resources embodying economic benefits, regardless of the entity's
future actions. Similarly, the entity recognizes a provision for the decommissioning of oil
installation or a nuclear power plant to the extent that the entity is obliged to rectify damage already
caused. In contrast, because of commercial pressures or legal requirements, an entity may intend or
need to carry out expenditure to carry out specific activities in the future (for example, by fitting
smoke filters in a certain type of factory). Because the entity can avoid the future expenditure by its
future actions (e.g., changing the way of doing business), it has no present obligation for that future
expenditure and does not recognize the software.
An event that does not immediately give rise to obligations may later, as changes in
legislation or an action (for example, a sufficiently specific public statement) the entity may result
in a constructive obligation. For example, when environmental damage is caused, cannot arise any
obligation for the company to compensate the damage caused to the state or society. However, the
injury will be an event that creates a liability when the new legislation will require correcting
existing damage or when the entity publicly accepts responsibility for rectification and thus create a
constructive obligation.
The use of approximate estimates is an essential part of the financial statements and does not
undermine their reliability. This is especially true in the case of provisions, which by their nature
are more uncertain than most other items in the statement of financial position. Except in extremely
rare cases, an entity will be able to determine a range of possible outcomes and can therefore make
an approximate estimate of the obligation which is sufficiently reliable for the recognition software.
In extremely rare cases where it is impossible to make accurate approximate estimates, a liability
exists that can not be recognized. That liability is disclosed as a contingent liability.
Often caused environmental damage have negative consequences not only for the company
but also for the society and the state as a whole. Of course, after the research, and it has been shown
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that the environmental disaster caused not only irresponsible companies, but also objective natural
phenomena, then, the state or other investors may compensate for or to finance certain costs. In this
case, according to IAS, such compensation shall be deducted from the cost in the Income Statement.
That is not mentioned in the line "Other income" and reduce the "cost". Otherwise, the display
would be contrary to the economic nature of such compensation.
UNAS provides a provision for reimbursement of the following operating expenses:
 paid leave to employees;
 supplementary pension provision;
 implementation of warranty
 other
This list does not separate provision for implementation of environmental commitments. It is
noticeable that in UNAS rarely meet deadlines associated ecological, environmental activities. This
is due to the fact that accounting is a reflection of the state of entrepreneurship in the country. A
change in the regulations made under conditions of acute need of an existing settlement activity.
That is, the activity first appears, and then the legislative bodies react to this by creating (changing)
regulations. Accounting standards generally contain examples reflect economic situations in the
account. International businesses are environmentally-focused activities and, therefore, IAS
frequently encountered examples based on environmental costs, problems of environmental
character that is not in UNAS.
Providing established as an appropriate reserve funds. The amounts established provisions
are expensed at the time of their creation. Software used to reimburse only those expenses to cover
which it was created.
P (S) provides that the balance provision is reviewed at each balance sheet date and, if
necessary, adjusted (increased or decreased). If you do not, the probability of retirement assets to
pay off future obligations such provision shall be the sum of the reversal.
International Standard does not recommend recognize a contingent liability. Where an entity
is jointly or separately liable for the obligations and part of the obligation that can be repaid by
other parties is treated as a contingent liability. The entity recognizes a provision for the part of the
obligation for which probable outflow of resources embodying economic benefits, except in the
extremely rare circumstances where no reliable assessment can be made.
Contingent liabilities may develop in a way not initially expected. Consequently, they are
regularly evaluated to determine if it became probable outflow of resources embodying economic
benefits. If it becomes probable that an outflow of future economic benefits will be required for an
item previously dealt with as a contingent liability, a provision is recognized in the financial
statements for the period in which the change in probability that are recognized as expenses in the
period in which they are incurred.
Table 1
Recording the process of creating and using ecological reserve
Content
Creation a provision from periodic payments

Accounting
Debit
949.1 "The cost
ecological reserve"

Credit
of

forming

479 "Ecological Reserve"

Booking the costs incurred to improve the
effects of the allowance (after the
environmental disaster)

479 "ecological reserve"

20 "Inventories"
63 "Accounts payable"
66 "Payments for employee benefits"
65 "Settlement of insurance"
other

Received compensation for incurred costs
that were provided with a reserve

30 "Cash"
31 "accounts in banks"

378 "Payments to state trust funds"

Restored allowance for the compensation

378 "Payments to state trust funds"

479 "Ecological Reserve"

The financial statements covering the financial position of the entity on the particular date or
within the reporting period (previous) and not its possible position in the future, therefore, provision
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is recognized for costs that need to be incurred to operate in the future. The only liabilities
recognized in the statement of financial position of an entity are those that exist at the end of the
reporting period.
Up to 47 sub-account "Provision for liabilities and charges" helpful separate subaccount 479
"ecological reserve" for the integration of environmental reserve. Formation to be displayed in
correspondence with the score 949 "Other operating expenses". To further control costs of forming
ecological reserve is necessary to distinguish among other expenses by using analytical account (eg
949.1). The moment an allowance can be displayed followed by (Table 1):
Reservations advisable to periodically review. The period established in the accounting
policy of the company. Usually reassessment takes place every year at the balance sheet date (31
December). Where the revised value needs to be changed, they are displayed followed by (tab. 2):
Table 2
Revaluation reserve Environment
Accounting

Content
Debit

Credit

Revaluation reserve

949.1 ecological "costs of
forming ecological reserve"

479 "Ecological Reserve"

Recovery of provision for elimination of negative environmental
impact of the company (reverse method)

479 "Ecological Reserve"

949.1 "The cost of forming
ecological reserve"

In UNAS stipulates that in the notes to the financial statements should include the following
information regarding each type of collateral:
 purpose, due to the uncertainty and the expected maturity;
 ensuring the balance at the beginning and end of the reporting period;
 increase in provision during the reporting period as a result of a provision or additional
charges;
 amount of software that used during the reporting period;
 unused amount to ensure that the reverse of the reporting period;
 amount of recoverable costs by the other party, which was taken into account when
evaluating software.
Conclusions. Therefore, an entity in the course of their economic activity from non-faces
sometimes negative developments, the elimination of which require substantial resources.
Depending on the amount of funds required and the period they need are two types of costs for
environmental protection: current and capital. Current expenditure advisable to reflect the period
incurred on a separate analytical account 949 "Other operating expenses". With respect to
accounting for capital expenditures, which in scope may be the threat of bankruptcy for the
company if they are recognized in the same period, there are several alternatives for accounting.
One option is a reflection of the recognition of contingent liabilities (UNAS: contingent liabilities).
Contingent liabilities are called liabilities are not recorded for one of two reasons: it is not probable
that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation
or the amount of obligation cannot be measured with sufficient reliability . Accounting is its offbalance sheet and disclosed in the notes to the financial statements.
Another booking option committed to eliminating the negative environmental consequences
of his business is to create software. It will allow the company during normal, normal operation "set
aside" a certain amount of each prescribed period to the end of the year was formed some
allowance. In our opinion, better to create a reserve for the elimination of negative environmental
effects, and does not recognize a contingent liability, which, in fact, provided with nothing. You
have to book it on a monthly basis in the next way: Debit "The cost of eliminating negative
consequences" and Credit "Provision for elimination of adverse environmental effects." The
creation of the reserve will allow the company gradually reflects costs incurred that will positively
affect the evaluation of the company and attract investors.
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OPTIMISATION OF CAPITAL STRUCTURE RETAILERS
Чміль Г.Л.
аспірант,
Кащена Н.Б.
к. е. н., доцент,
Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
В статті розглянуті існуючі підходи до структуризації елементів капіталу підприємства,
обґрунтовано поняття «структура капіталу» і означені її складові, запропоновані критерії визначення
оптимальної структури капіталу підприємства та їх підпорядкованість. Сформульована і вирішена за
допомогою методу лінійного програмування задача оптимізації структури капіталу підприємства роздрібної
торгівлі.
Ключові слова: підприємство, структура капіталу, критерії, оптимізація.
Тhe article deals with existing approaches to structuring elements of capital of the enterprise, grounded
concept of "capital structure" and expressed its components, the proposed criteria for determining the optimal capital
structure of the enterprise and their subordination. Formulated and solved using the method of linear programming
optimization problem of capital structure retailer.
Кeywords:: business, capital structure, criteria, optimization.

Ефективність діяльності підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах розвитку
економіки України залежить не лише від здатності керівництва гнучко реагувати на потреби
ринку і підвищувати якість обслуговування споживачів, але й від можливості забезпечити
пошук нових джерел фінансування та раціонального їх розміщення в активах підприємства,
зменшення витрат на обслуговування капіталу, підвищення результативності
господарювання та досягнення сталого економічного розвитку. Відтак, особливої
актуальності набувають питання формування та встановлення оптимальної структури
капіталу підприємств роздрібної торгівлі.
Слід зазначити, що поняття «структура капіталу» в економічній літературі носить
дискусійний характер і тому потребує чіткого визначення.
Як показали проведені дослідження, більшість вітчизняних та зарубіжних вчених
трактують його через співвідношення власного та позикового капіталу підприємства. Разом з
тим, при визначенні обсягу як власного, так і позикового капіталу підприємства, враховують
різний склад елементів, що їх формують. Так, практично всі класичні теорії структури
капіталу ґрунтуються на визначенні співвідношень у складі капіталу питомої ваги акцій (які
представляють власний капітал) та облігацій (які представляють позиковий капітал) [1; 2]. За
умови поширення практичного використання концепції структури капіталу ряд сучасних
дослідників запропонували розширити склад позикового капіталу, додавши до нього різні
види короткострокового банківського кредиту [3; 4]. Інші економісти дотримуються думки,
що на сучасному етапі при визначенні поняття ”структура капіталу” необхідно враховувати
всі складові як власного капіталу, так і капіталу, що не належить підприємству, але
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тимчасово використовується в процесі його господарської діяльності і підлягає поверненню
на певних умовах [5; 6; 7].
З урахуванням розглянутих положень пропонуємо під структурою капіталу розуміти
співвідношення власного і запозиченого капіталу підприємства. При цьому в складі власного
капіталу слід враховувати не лише первинно інвестований власниками капітал
(зареєстрований оплачений капітал та додатково вкладений капітал), але й капітал створений
(нерозподілений прибуток та резервний капітал) та отриманий (капітал в дооцінках, дарчий
та інший додатковий капітал) в процесі діяльності підприємства, а у складі запозиченого
капіталу – всі види зобов’язань підприємства у формі довгострокових і короткострокових
банківських кредитів та позичок, облігаційних позик, фінансового лізингу (оренди),
поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості та ін., тобто позиковий
(довгостроковий та короткостроковий) і залучений капітал. Таке трактування дозволяє
суттєво поширити сферу практичного застосування даної теоретичної концепції в управлінні
капіталом підприємства, оскільки:
– дозволяє дослідити особливості і розробити відповідні рекомендації для
підприємств з обмеженими можливостями фінансування на ринку довгострокового капіталу;
– надає можливості пов’язати структуру капіталу з використанням активів, які
фінансуються за рахунок різних його складових.
Пріоритетним завданням управління капіталом підприємств роздрібної торгівлі, як
правило, є підвищення прибутку при мінімальних витратах, пов’язаних із залученням та
обслуговуванням власного і запозиченого капіталу. Відтак, можна стверджувати, що
критеріями вибору оптимальної структури капіталу мають бути максимальна прибутковість
(рентабельність) та мінімальна середньозважена вартість капіталу, задіяного в господарській
діяльності.
Вибір конкретного варіанту досягнення бажаних параметрів рентабельності та
середньозваженої вартості передбачає формування цілої низки умов (обмежень), які
забезпечують існування області можливих альтернативних варіантів, і обґрунтований вибір
одного з них за принципом оптимізації. Реалізація останнього по суті зводиться до
вирішення задачі оптимізації структури капіталу підприємства роздрібної торгівлі, яка може
бути сформульована як визначення таких значень структурних елементів капіталу, що
задовольняють ряду обмежень, за яких досягається максимальне значення рентабельності
капіталу при отриманні відповідного прибутку або мінімальне значення середньозваженої
вартості капіталу підприємства при оптимальних витратах на обслуговування всіх джерел
фінансування активів.
Для вирішення цієї задачі пропонуємо використовувати метод лінійного
програмування. В якості критерію побудови цільової функції при визначенні оптимальної
структури капіталу доцільно взяти чистий прибуток, який обчислюється з урахуванням
рентабельності кожного структурного елементу капіталу: рентабельності капіталу власників
ВК
ВК
( RквВК ), рентабельності створеного ( Rств
) і рентабельності отриманого ( Rотр
) власного
капіталу, рентабельності довгострокового ( RдсПК ) і короткострокового ( RксПК ) позикового
капіталу та рентабельності залученого капіталу ( R ЗК ). Відтак, рекомендується такий вигляд
цільової функції оптимізаційної задачі структури капіталу:
ВК
ВК
ВК
ВК
F  RквВК  хквВК  Rств
 хств
 Rотр
 хотр


RдсПК  хдсПК  RксПК  хксПК  R ЗК  х ЗК  max

, (1)

ВК
ВК
де хквВК , хств
, хотр
– відшукувані обсяги капіталу власників, власного капіталу

створеного і отриманого в процесі діяльності відповідно, тис. грн.;
хдсПК , хксПК – відшукувані обсяги довгострокового та короткострокового капіталу
підприємства відповідно, тис. грн.;
х ЗК – відшукуваний обсяг залученого капіталу підприємства, тис. грн.;
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В даній оптимізаційній задачі в якості обмежень є співвідношення між складовими
елементами капіталу підприємства з урахуванням нормативно допустимих їх обсягів в
сучасних економічних умовах функціонування акціонерних товариств. В обмеженнях
враховувались, також, особливості діяльності підприємств роздрібної торгівлі, політика
фінансування активів, умови дотримання платоспроможності, фінансової стійкості та
ефективності господарювання. Розроблена система обмежень представлена у табл. 1.
Визначені нерівності ґрунтуються на зіставленні загальновизнаних груп ліквідності активів і
погашення зобов’язань підприємства, і сформовані в такому вигляді задля забезпечення
вчасності та повноти здійснення розрахунків за зобов’язаннями перед контрагентами
підприємства за рахунок тих видів активів, термін перетворення яких у гроші відповідає
терміну погашення зобов'язань.
Таблиця 1
Обмеження в загальному вигляді для розв’язання лінійної оптимізаційної задачі
структури капіталу підприємства роздрібної торгівлі
№ з/п
Вид обмеження
1 х ВК  ВК
кв

№ з/п
7 х ПК  А
3
дс

Вид обмеження

2

хквВК  1250 мін. зарплат

8

хксПК  А2

3

ВК
хств
 0,15  ВК кв

9

х ЗК  А1

4

ВК
хотр
 ВК  ВК кв  ВК ств

10

ВК
ВК
хквВК  хств
 хотр
 хдсПК  хксПК  х ЗК

5

хксПК  х ЗК  А1  А2

11

хдсПК  хксПК  х ЗК  ВБ

6

ВК
ВК
хквВК  хств
 хотр
 ВБ

12

ВК
ВК
хквВК  хств
 хотр
 хдсПК  А3  А4  0,5  ( А1  А2 )

При складанні цільової функції враховувались числові характеристики розподілу
значень показників рентабельності ЗАТ «Дніпропетровський торговий центр «Весна» за
квартальними даними трьох років, а саме, в якості коефіцієнтів цільової функції максимізації
чистого прибутку підприємства були взяті медіанні значення показників рентабельності по
кожному структурному елементу капіталу, обчислені за допомогою статистичного пакету
Statgraphics Centurion. Такий вибір коефіцієнту цільової функції обумовлений статистичною
стійкістю медіани. За результатами пошуку розв’язання даної оптимізаційної задачі в
середовищі Microsoft Excel отримано економіко-математичну модель оптимізаційної задачі
структури капіталу підприємства роздрібної торгівлі за критерієм максимізації чистого
прибутку, яка має вигляд:
ВК
ВК
Fmax  0,0518  хквВК  0,0078  хств
 0,0016  хотр

(2)
0,0214  хдсПК  0,0087  хксПК  0,0091  х ЗК
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 хквВК  2049,
 ВК
 хств  228,4,
 х ВК  90,
 отр
 х ПК  975,
 дс
 х ЗК  167,
 ПК
ЗК
 хкс  х  475,
 ВК
ВК
ВК
 хкв  хств  хотр  3137,
 х ВК  х ВК  х ВК  х ПК  х ПК  х ЗК ,
ств
отр
дс
кс
 кв
 х ПК  х ПК  х ЗК  3137,
кс
 дс
ВК
ВК
ВК
 хкв  хств  хотр
 хдсПК  2900,5,
 ПК
 хкс  306,
 ВК
 хкв  1522,5.
Всі змінні х  0.
Як було раніше зазначено, важливим є досягнення чистого прибутку при оптимальних
витратах на обслуговування всіх джерел фінансування активів підприємства, отже,
враховуючи логіку дослідження, другою оптимізаційною задачею є оптимізація структури
капіталу за цим критерієм з урахуванням розв’язку першої оптимізаційної задачі. Обмеження
першої і другої задачі є однакові, відмінність полягає в цільовій функції.
При побудові другої цільової функції визначення оптимальної структури капіталу
підприємства в якості критерію доцільно взяти середньозважену вартість капіталу
підприємства, яка обчислюється з урахуванням вартості кожного структурного елементу
ВК
капіталу: вартості капіталу власників ( k квВК ), вартості створеного ( kств
) і вартості отриманого
ВК
( k отр
) власного капіталу, а також вартості довгострокового ( k дсПК ) і короткострокового ( k ксПК )

позикового капіталу та вартості залученого капіталу ( k ЗК ) з урахуванням податкового
навантаження. Відтак, рекомендується такий вигляд цільової функції оптимізаційної задачі
структури капіталу за критерієм мінімізації середньозваженої вартості капіталу :
ВК
ВК
хотр
хдсПК
хств
хквВК
ПК
ВК
ВК
ВК








 (1  Т ) 
k
k
k
F k кв
дс
отр
ств
К опт
К опт
К опт
K опт
, (3)
хксПК
х ЗК
ПК
ЗК
 (1  Т )  k 
 (1  Т )  min
k кс 
К опт
К опт
де K опт – оптимальний обсяг капіталу підприємства, отриманий за результатами
першої оптимізаційної задачі, тис. грн. ;
ВК
ВК
, хотр
, хств
– відшукувані обсяги капіталу власників, власного капіталу
ÂÊ
õ êâ
створеного і отриманого в процесі господарської діяльності відповідно, тис. грн.;
хдсПК , хксПК – відшукувані обсяги довгострокового та короткострокового капіталу
підприємства відповідно, тис. грн.;
х ЗК – відшукуваний обсяг залученого капіталу підприємства, тис. грн.
В якості коефіцієнтів цільової фікції мінімізації середньозваженої вартості
підприємства слід брати значення показників вартості кожного структурного елементу
капіталу, що склалися за сучасних умов функціонування підприємства у просторі товарного і
фондового ринків з урахуванням податкового навантаження в частині запозиченого капіталу.
Так, за умови, що на протязі останнього року не відбувалось активних фондових
операцій не лише з акціями досліджуваного підприємства, але й з акціями інших
підприємств роздрібної торгівлі, то за числову характеристику вартості капіталу власників
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пропонуємо взяти рівень дохідності за безризиковими цінними паперами, наприклад,
облігаціями внутрішньої державної позики (станом на 10.10.14 року цей показник складає
14,25% [8]). Вартість власного капіталу, створеного в процесі господарської діяльності,
пропонуємо визначати як виражене у відсотках співвідношення обсягів чистого прибутку та
власного капіталу, які були визначені в якості оптимальних при розв’язанні першої
оптимізаційної задачі, тобто 5,51% (125,4  2277,4  100 ). Вартість довгострокового і
короткострокового позикового капіталу визначати з урахуванням податкового навантаження
за даними Національного Банку України (станом на 10.10.14 року вартість довгострокових
кредитів дорівнює 18,0%, а короткострокових – 16,8% [9]). Що стосується вартості власного
капіталу, отриманого в процесі господарської діяльності, та вартості залученого капіталу,
вважаємо, що вони дорівнюють нулю. Така гіпотеза сформована виходячи з економічної
сутності цих структурних елементів капіталу, а саме – власний капітал, що отриманий в
результаті безоплатної передачі майна або індексації майна або з інших джерел (грошові та
майнові пожертви, гранти, тощо) не потребує витрат на його обслуговування, а особливістю
залученого капіталу є поворотність та строковість, за відсутності платності.
ВК
ВК
kотр
k дсПК  (1  Т ) k ксПК  (1  Т ) k ЗК  (1  Т )
k квВК
k ств
Оскільки величини
,
,
,
,
,
для
К опт К опт К опт
К опт
К опт
К опт
другої оптимізаційній задачі є сталими і їх можна обчислити і записати одним числом, отже,
економіко-математична модель оптимізаційної задачі структури капіталу підприємства за
критерієм мінімізації середньозваженої вартості капіталу підприємства має вигляд:
ВК
Fmin  0,0042  хквВК  0,0016  хств
 0,0044  хдсПК  0,0041  хксПК .(4)
Отримані уточнені оптимальні обсяги структурних елементів капіталу підприємства
при мінімізації середньозваженої вартості капіталу підприємства наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Оптимальні уточнені обсяги структурних елементів капіталу
ЗАТ «Дніпропетровський торговий центр «Весна»

№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва структурних елементів капіталу підприємства
Капітал власників
Створений власний капітал
Отриманий власний капітал
Довгостроковий позиковий капітал
Короткостроковий позиковий капітал
Залучений капітал
Всього капітал
Мінімальна середньозважена вартість, %

Оптимальні значення
Обсяг, тис. грн.
Питома вага, %
2049
60,70
228,4
6,76
623,1
18,46
306
9,07
167
5,01
3375,5
100
13,0
Х

Таким чином, в оптимальній для досліджуваного підприємства структурі капіталу, за
якої досягається максимальний обсяг чистого прибутку та оптимальні витрати на
обслуговування капіталу, а також забезпечуються умови дотримання рівня
платоспроможності, фінансової стійкості, ризику та ефективності господарювання, близько
70% має складати власний капітал та 30% відповідно – запозичений капітал.
Запропонований методичний підхід до оптимізації структури капіталу підприємств
роздрібної торгівлі дозволить керівництву розробляти науково-обґрунтовані управлінські
рішення щодо політики фінансування активів підприємства, і використовувати широкі
можливості фондового ринку для підвищення вартості підприємства. Перевагами цього
підходу, на відміну від існуючих, є можливість коригування управлінських дій щодо
капіталу у короткостроковому періоді.
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THE OPPORTUNITIES FOR TRADING OPERATIONS INTERNAL AUDIT
PLANNING PROCESS INTENSIFICATION
Шкабрій Н.О.
Національна академія статистики, обліку і аудиту (м. Київ)
МОЖЛИВОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
Сформульовано можливості підвищення якості процесу планування внутрішнього аудиту операцій за
договорами купівлі-продажу
Ключові слова: аудит, внутрішній аудит, договір купівлі-продажу, аудит операцій за договорами
купівлі-продажу, планування аудиту
Formulated ways to improve the quality of the planning process internal audit operations under sales
contracts
Keywords: audit, internal audit, purchase and sale agreement, audit transactions with purchase and sale
agreements,audit planning

Нестабільні умови господарювання та жорстка конкуренція на сьогодні є
визначальними факторами впливу на ефективність господарської діяльності підприємства,
управління якою, відповідно, залежить від вміння планувати та контролювати процес
придбання активів. Інформаційне забезпечення управління на основі обліково-контрольної
інформації повинно спрямовуватися на досягнення своєчасності поставок засобів
виробництва з одночасною мінімізацією витрат, пов’язаних із замовленням,
оприбуткуванням і зберіганням активів. Застосування науково обґрунтованих методичних
підходів обліку і контролю операцій за договорами купівлі-продажу вимагає врахування
політики діяльності підприємства, визначеної його власниками.
Бухгалтерський облік надає інформацію про наявність необхідних активів для
забезпечення діяльності підприємства та про необхідність здійснення додаткового придбання.
Враховуючи, що процес придбання спрямований на забезпечення безперебійності виробничого
процесу, економію витрат за рахунок існуючих альтернативних можливостей укладання
господарських договорів, підтвердженню достовірності відповідних облікових даних сприяє
здійснення внутрішнього аудиту, що підвищує якісний рівень інформаційного забезпечення
управління оновленням господарських засобів підприємства з урахуванням наявного майна,
інвестованого в діяльність при створенні підприємства. Достовірна аналітична інформація
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забезпечує використання конкурентних переваг підприємства та можливість займати лідируючі
позиції на ринку.
Сучасний етап економічного розвитку висуває нову вимогу до підприємств в частині
облікового відображення та контролю процесу придбання активів, зокрема загальноприйнята
достовірність, оперативність і аналітичність облікової інформації поступаються вимозі
обґрунтування доцільності здійснення операцій. Оскільки процес придбання спрямований на
забезпечення суб’єкта господарювання відповідними активами, перепродаж або
використання яких обумовлені потребами покупців і замовників, система внутрішнього
аудиту підприємства на етапі планування перевірки повинна бути орієнтована на дотримання
даної вимоги.
Внутрішній аудит як цілеспрямована діяльність, здійснення якої відбувається з
одночасним витрачанням різноманітних ресурсів (трудових, інтелектуальних, матеріальних
тощо), для досягнення відповідного результату передбачає застосування комплексу
організаційних заходів, зокрема планування роботи внутрішнього аудитора або служби
внутрішнього аудиту.
Проблемні питання планування процесу аудиту розглядали в своїх працях
Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко 5, Н.Г. Виговська [6], М.А. Городилов 7,
Г. Давидов [8], Ю.Ю. Кочинєв 11, В. Пантелеєв, М.Д. Корінько [16], Філозоп [18,
Т.Г. Шешукова 19, зокрема вчені ґрунтовно розкрили методики планування зовнішнього та
внутрішнього аудиту в цілому та сформували вимогу, що в процесі планування аудиту
ключове значення має формулювання мети та завдань перевірки.
За влучним висловом Л.Г. Мельника, розвиток будь якої системи, в т.ч. економічної,
передбачає споживання необхідної енергії 13. Здійснення господарської діяльності якраз і
базується на використанні енергії у вигляді матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.
Однак, низький рівень організації економічної системи та інформаційного забезпечення її
функціонування призводить до споживання значних обсягів такої енергії, тобто недоцільного
придбання та перевитрачання ресурсів. Відповідно, збільшення обсягів інформації як основи
налагодження зв’язків між елементами економічної системи дозволяє зменшити витрати
ресурсів, які споживає система. Враховуючи актуальність і предмет даного дослідження,
підлягають обґрунтуванню можливості підвищення якості планування внутрішнього аудиту
операцій за договорами купівлі-продажу з урахуванням досягнень сучасних наукових концепцій
для досягнення ефективності процесу перевірки за рахунок розробленої відповідної системи
заходів, що охоплюють господарські операції на стадії придбання та відповідні відносини
між суб’єктами господарювання, оформлені господарськими договорами.
Планування перевірки є початковим і визначальним етапом її проведення. Від якості
планування залежать рівень продуктивності праці суб’єктів контролю і можливості
оптимізації витрат праці, а також зниження ймовірності невиявлення порушень.
Планування як невід’ємний етап процесу внутрішнього аудиту забезпечує вибір
необхідних засобів для досягнення поставлених завдань, можливість здійснення контролю
робіт у ході проведення внутрішнього аудиту, а також гарантії охоплення перевіркою всіх
необхідних об’єктів, відповідності процесу аудиту визначеній методиці його проведення,
отримання економічного ефекту від функціонування підрозділу внутрішнього аудиту. Отже,
планування є основою ефективного розподілу необхідних для проведення перевірки ресурсів
і охоплення перевіркою визначених об’єктів.
Враховуючи зміст виділених вченими підходів до планування аудиту 3; 7; 9; 15; 17,
зокрема екстенсивного та інтенсивного, обґрунтовано, що досягненню завдань внутрішнього
аудиту операцій за договорами купівлі-продажу сприятиме застосування саме інтенсивного
підходу (табл. 1).
Отже, при застосуванні екстенсивного підходу при плануванні внутрішнього аудиту
операцій за договорами купівлі-продажу відбувається збільшення обсягу аудиторських
процедур, що дозволяє підвищити достовірність результатів перевірки, при цьому аудиторський
ризик є індикатором необхідності збільшення обсягу аудиторських процедур.
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Таблиця 1
Підходи до планування внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу
Характеристика

Основний зміст

Екстенсивний підхід
Підвищення якості перевірки
досягається
збільшенням
обсягу
контрольних
процедур,
охопленням
перевіркою всього комплексу
операцій

Інтенсивний підхід
На основі застосування професійного
судження визначення облікових об’єктів,
які з найвищим ступенем ймовірності
можуть бути відображені з помилками
(наприклад, оподаткування операцій або
оприбуткування ТМЦ)
Методи
економічного
аналізу
з
використанням
можливостей
інформаційних технологій
Результати
обстеження
системи
бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю на підприємстві, що дозволило
виявити негативні явища у господарській
діяльності підприємства, що потенційно
є загрозами для його економічної
безпеки

Прийоми визначення обсягу
аудиторських процедур

Методи статистики (вибірка)
та оцінки ризиків

Показники необхідності
нарощування обсягу чи зміни
складу аудиторських процедур

Наявний високий рівень
аудиторського ризику при
вивченні операцій

Переваги застосування

Страхування від помилок, які
можуть
виникати
при
застосуванні
професійного
судження,
наявність
методичного
забезпечення
перевірки

Висока оперативність і продуктивність
праці внутрішніх аудиторів, економія
витрат робочого часу та оплати праці при
позамовному варіанті перевірки

Недоліки підходу

Підвищена
трудомісткість,
складність процедур

Високий ризик впливу професійного
судження
на
якість
перевірки,
необхідність
наявності
висококваліфікованого персоналу

Зменшення ролі суб’єктивного впливу на процес аудиту досягається застосуванням
інформаційних технологій, що сприяють узагальненню методики перевірки та її алгоритмізації, а
отже, економії на витратах на персонал. Однак для комплексу операцій за договорами купівліпродажу, оформлених значною кількістю документів і внутрішній аудит яких є
високоінтелектуальною діяльністю, даний підхід не прийнятний, оскільки праця аудиторів не
може бути повністю комп’ютеризованою.
Не зважаючи на вагомий вплив професійного судження суб’єктів контролю на якість
перевірки та необхідність наявності висококваліфікованих кадрів у сфері бухгалтерського
обліку та контролю, інтенсивний підхід сприятиме не лише ефективності процесу перевірки,
а й економії витрат (зокрема, часу) і підвищенню рівня достовірності результатів
внутрішнього аудиту. Серед прихильників даного підходу варто виділити таких вчених, як
Б.А. Аманжолова 1, М.А. Городилов 7, В.Ю. Кундротас 12. На їх думку, інтенсивний
підхід до планування внутрішнього аудиту сприяє інтелектуалізації його процесу за рахунок
визначення об’єктів бухгалтерського обліку, звітна інформація про які може бути з високим
ступенем ймовірності недостовірною, на основі застосування методів економічного аналізу
та професійного судження аудиторів. Зменшення обсягу аудиторських процедур досягається
скороченням об’єктів обліку, які підлягають перевірці.
Розроблена В.Ю. Кундротасом 12 концепція контрольно-ревізійної діагностики (як
інструмента пошуку станів, що свідчать про нераціональне використання матеріальних,
трудових, і фінансових ресурсів в діяльності суб’єкта господарювання, а також процедур і
засобів локалізації виявлених негативних явищ) передбачає, що немає необхідності у ході
кожної перевірки детально розглядати всі ділянки і напрями діяльності підприємства.
Результати застосування діагностики повинні забезпечити визначення з високим ступенем
ймовірності вузьких місць в господарській діяльності підприємства, тому особливу увагу
суб’єктам контролю слід звернути на найбільш несприятливі напрями господарської
діяльності.
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Вчений наголошує, що реалізація функцій контрольно-ревізійної діагностики
втілюється, передусім, на етапі планування перевірки 12. Відповідно, завданням
планування перевірки, на думку В.Ю. Кундротаса, є визначення на основі аналізу інформації
та результатів попередніх перевірок несприятливих ділянок і формування ключових
параметрів проведення перевірки в умовах конкретного підприємства. При цьому
М.А. Городилов підкреслює, що формальність у розробці плану перевірки або його
відсутність не дозволяють забезпечити одержання бажаних результатів контролю 7.
Таким чином, за інтенсивного підходу до планування внутрішній аудит є
інструментом діагностики для виявлення подій, пов’язаних з нераціональним використанням
ресурсів суб’єкта господарювання (недостачі, штрафні санкції, розкрадання, приписки
тощо), а також визначення процедур для локалізації вказаних негативних явищ.
Придбання ТМЦ на основі договорів купівлі-продажу передбачає комплекс
господарських операцій (оприбуткування цінностей, формування первісної вартості,
визначення капітальних інвестицій або транспортно-заготівельних витрат, оподаткування
операцій, взаємозалік і погашення зобов’язань, застосування санкцій, претензійно-позовна
робота тощо), від законності, доцільності та ефективності яких залежать подальші процеси
виробництва, продажу, а також приріст інвестованого капіталу в підприємство на основі
отриманого прибутку. За даними досліджень Т.Г. Камінської, на вітчизняних підприємствах
недостовірна облікова інформація про придбане майно в розрізі його джерел, кількісних і
якісних показників, відсутність матеріально-відповідальних осіб у 35 % випадків призвела до
нераціонального вилучення з обороту грошових коштів (на придбання основних засобів,
сировини, сплату відсотків за кредит), простою наявного обладнання, розкрадання майна
засновників [10, с. 281]. Вказані негативні наслідки надалі призводять до неможливості
здійснення планування, аналізу й контролю господарської діяльності, а отже, збитковості та
банкрутства підприємства.
Відповідно, процедури з укладання і виконання договорів купівлі-продажу є основою
подальшого здійснення внутрішнього аудиту комплексу операцій за договорами,
обґрунтування доцільності придбання для досягнення економії і недопущення
нераціонального використання активів. Критерієм раціональної організації внутрішнього
аудиту досліджуваних операцій з використанням інтенсивного підходу до планування
перевірки є рівень інформаційної забезпеченості як основи впорядкування зв’язків і
відповідних контрольних процедур. Застосування екстенсивного підходу до операцій з
купівлі-продажу призведе до збільшення обсягів процедур контролю, проведення якого
вимагатиме значного штату внутрішніх аудиторів і витрат часу.
Оскільки на етапі планування внутрішнього аудиту реалізується передусім
діагностична функція контролю, для операцій за договорами купівлі-продажу дана функція
охоплює попередній аналіз існуючих негативних явищ у господарській діяльності
підприємства, які потенційно є загрозами для його економічної безпеки, зокрема розкрадання
майна та безвідповідальність працівників за ввірене їм майно, недостачі і втрати активів на
етапі їх транспортування, розвантаження, оприбуткування та зберігання, неналежний
асортимент і наявність неякісної сировини, неритмічність поставок, сплачені штрафні санкції
за порушення податкового законодавства, господарські санкції за порушення умов договору,
активна претензійно-позовна робота, судові спори тощо. Серед причин таких негативних
явищ виділено наступні (табл. 2).
Завданням суб’єктів внутрішнього аудиту, як працівників підприємства, які досконало
знають особливості його діяльності, при формуванні звіту про проведену роботу є
формулювання пропозицій щодо виправлення виявлених помилок і усунення недоліків в
організації діяльності підприємства та роботи його структурних підрозділів.
Враховуючи вагоме значення процесу придбання активів для здійснення діяльності
підприємства та принцип оптимальності планування контролю (необхідним є вибір найбільш
оптимального варіанту проведення перевірки на окремому об’єкті для досягнення
максимального ефекту 2; 4; 14), вказані пропозиції матимуть соціально-економічний ефект,
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виражений кількісно (економія коштів за рахунок комп’ютеризації оприбуткування ТМЦ,
забезпечення автоматизованих систем зберігання цінностей, звільнення або ротації
відповідних матеріально відповідальних осіб тощо) або якісно (зростання морального
стимулювання працівників за умови досягнення ними економії коштів, гарантії збереження
робочих місць тощо).
Таблиця 2
Причини появи негативних явищ у господарській діяльності підприємства
Причини
Недосконала організаційна
структура підприємства
Неможливість збереження
майна підприємства, витік
комерційної таємниці

Пояснення
Недоліки в розподілі функцій між підрозділами, відповідальними за ведення
договірної роботи, юридичне оформлення і санкціонування операцій,
оприбуткування ТМЦ, облік операцій з придбання, контроль своєчасності
розрахунків з контрагентами за операціями, пов’язаними з придбанням і
транспортуванням ТМЦ
Виникає внаслідок упущень в організації матеріальної відповідальності,
забезпечення зберігання ТМЦ, невизначеності переліку відомостей, що
складають комерційну таємницю підприємства, та режиму доступу до такої
інформації

Проблеми
в
системі
документообігу
та
комп’ютеризації обліковоконтрольних функцій

Недоліки в реєстрації, оформленні і зберіганні господарських договорів і
відповідних первинних документів, відсутність належного бухгалтерського
контролю

Прорахунки і недоліки в
аналітичній роботі

Стосується роботи працівників, відповідальних за проведення економічного
аналізу господарських операцій за відповідними господарськими договорами.
Негативно впливає відсутність робіт, пов’язаних з плануванням,
бюджетуванням, аналізом ефективності та доцільності операцій

Отже, планування внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу
повинно забезпечувати охоплення перевіркою слабких місць в господарській діяльності
підприємства для підтвердження достовірності бухгалтерської звітності або виправлення
помилок, а також розробки пропозицій з усунення виявлених недоліків. Підвищенню дієвості
планування процесу аудиту сприятиме організація бухгалтерського обліку процесу придбання у
відповідних аналітичних розрізах (обсяги придбання в розрізі кількісних і якісних вимірників,
витрати на придбання, відповідальні особи за збереження майна, наявне обладнання та
сировинні ресурси для процесу виробництва тощо).
Представлені пропозиції щодо інтенсифікації процесу планування внутрішнього
аудиту досліджуваних операцій актуальні для підприємств, які здійснюють свою діяльність в
жорстких конкурентних умовах, та спрямовані на забезпечення підтвердження достовірності
облікової інформації для захисту підприємства від розкрадання активів, недоцільних
операцій, об’єктивного визначення прибутку та його інвестування в нові напрями бізнесу.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ФИСКАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассмотрены проблемы, характеризующие фискальную политику Казахстана как
недостаточно эффективную. В их числе – горизонтальная и вертикальная несбалансированность бюджетов,
зависимость доходов местных бюджетов от трансфертов из республиканского бюджета, недостаточно
эффективный механизм разграничения доходов между уровнями бюджетной системы, выявляемые факты
нарушения финансовой дисциплины. В целях решения названных проблем предложен ряд рекомендаций,
направленных на укрепление доходов местных бюджетов, повышение эффективности расходов бюджетных
средств и качество государственного финансового контроля.
Ключевые слова: налогово-бюджетные регуляторы, фискальная политика, межбюджетные
отношения, государственные расходы, государственный финансовый контроль, государственный налоговый
менеджмент
This article describes the main areas of fiscal policy in the Republic of Kazakhstan, as well as to improve the
mechanism of budgetary control, and in turn the efficiency consumable budget management, which is the extent to
which the goals and objectives of fiscal policy in general and the achievement of the planned parameters of the budget
system in spending.
The activity results of Accounts committee for control over execution of the republican budget are considered
in the article. The author analyzes factors interfering effective functioning of financial control system in Kazakhstan.
The recommendations submitted on control and auditing work improvement in the republic are presented in the article.
Key words: tax levers, fiscal policy, budget relations, budget expenditures, state finance control, state tax
management

В современных условиях происходят качественные изменения в процессах разработки
и реализации фискальной политики. Это вызвано рядом факторов. Во-первых, тенденции
развития и углубления интеграционных процессов в мировой экономике вызывают
необходимость гармонизации налогообложения, платёжных инструментов, практики
осуществления финансовой деятельности. Во-вторых, негативные макроэкономические
тенденции выявляют уязвимость экономики и финансового сектора Республики Казахстан,
что требует пересмотра действующих методов управления бюджетной системой. В-третьих,
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развитие дестабилизирующих тенденций в экономической сфере требуют усиления
социальной защищённости граждан, что, соответственно, предусматривает решение сложной
и противоречивой задачи: с одной стороны, необходимо увеличить расходы бюджета на
социальную сферу, с другой стороны – создать действенные стимулы для развития
предпринимательства.
Процесс реформирования налоговых инструментов фискальной политики происходит в
сложных условиях. Снижение активности инвестиционных процессов оказало негативное
влияние на динамику общественного производства. Рост числа предприятий-банкротов грозит
оказанием косвенного негативного воздействия на развитие смежных производств. В числе
проблем особо следует выделить негативные тенденции формирования доходов бюджетов всех
уровней, рост недоимки, наличие вертикального и горизонтального дисбаланса бюджетной
системы. Это проявляется в неравномерности разграничения доходов между уровнями
бюджетной системы, чрезмерной централизации налоговых поступлений в республиканском
бюджете, региональной дифференциации, обуславливающей разные возможности
формирования местных бюджетов, отсутствии условий для обеспечения реальной
самостоятельности местных исполнительных органов. По-прежнему несовершенны методики
оценки эффективности деятельности государственных налоговых органов.
В последнее время в Казахстане проведена большая работа для удобства
налогоплательщиков. Так, совместно с Центрами обслуживания населения в рамках
реализации программы электронного правительства налогоплательщикам предоставляется
услуга по выдаче справки об отсутствии налоговой задолженности. Повсеместно
реализована автоматизированная услуга по онлайн регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя и выдачи патента. В 2013 году в Налоговом комитете Министерства
финансов РК разработаны и внедрены регламенты по услугам, автоматизировано 23 услуги
из 32 (72%), 16 услуг стали доступны через портал «Электронного правительства». По онлайн регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано более 2
тыс. начинающих предпринимателей. Всего за год оказано около 16 млн.услуг, в том числе
12 млн. – в электронном виде [1; 2].
С 2012 года налоговая служба Казахстана является полноправным членом
Внутриевропейской организации сотрудничества налоговых администраций (IOTA).
Казахстан является членом Глобального форума Организации
экономического
сотрудничества и развития (OECD) по прозрачности и обмену информацией в налоговых
целях. С 2011 года реализуется Проект по реформированию системы налогового
администрирования совместно со Всемирным Банком. Основная цель Проекта формирование устойчивой,
эффективно функционирующей
налоговой
системы,
способствующей экономическому развитию и повышению
конкурентоспособности
экономики Республики Казахстан.
В соответствии с данным документом, совершенствование налогового
администрирования предполагает проведение следующих мероприятий:
- введение всеобщего декларирования доходов граждан РК;
- внедрение электронного аудита;
- внедрение системы управления рисками;
- пересмотр системы апелляций;
- создание современного Call-центра и центров обработки данных;
- модернизация акцизов;
- реинжиниринг бизнес-процессов;
- пересмотр структуры налоговых органов и др.
Сегодня Казахстан занимает 18 место в рейтинге стран «Doing Business»
по индикатору «Налогообложение» (в соответствии с табл. 1).
Это связано с успехом реформ в налоговой системе РК. В республике сократилось
количество налогов до 13, а сборов и платежей до 17. Самое главное сегодня налоги в
республике обеспечивают 95,2% доходов государственного бюджета, а также - 99%
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поступлений средств в Национальный фонд Республики Казахстан. В республике
значительно снижена налоговая нагрузка путем снижения ставки корпоративного
подоходного налога с 30% до 20%, а также – по налогу на добавленную стоимость с 13% до
12%.
Таблица 1
Место Казахстана в рейтинге стран «Doing Business» по индикатору
«Налогообложение» на 01.01.2014 года
Страна

Место
1
2
3
4
5
6
7

Объединенные Арабские Эмираты
Катар
Саудовская Аравия
Гонконг, Китай
Сингапур
Ирландия
Канада
Бахрейн
Кирибати
Оман
Кувейт
Маврикий
Дания
Люксембург
Малайзия
Швейцария
Великобритания
Казахстан
….
Российская Федерация
Республика Беларусь

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
….
63
135

Как показывает практика, имеются проблемы по налоговому администрированию,
свидетельствующее о недостатках его механизма:
- заниженное планирование налоговых поступлений и увеличение расходной части
бюджета, приводящее к росту бюджетного дефицита;
- неравномерное поступление в бюджет корпоративного подоходного налога,
связанное с практикой использования авансового механизма уплаты;
- значительное превышение возврата НДС из бюджета (543,3 млрд. тенге) в 2012 году
в 2,3 раза показателя 2011 года;
- низкий уровень взыскания в бюджет налогов доначисленных налоговыми органами.
Так, на 1 января 2013 года недоимка по налогам и другим обязательным платежам составила
224,2 млрд.тенге, что по сравнению с 2010 годом возросла почти в 2,2 раза [2].
Вопросы повышения эффективности налоговых проверок и налогового
администрирования неоднократно обсуждались в научных кругах. Однако, они системно не
исследованы. На новом этапе развития экономики страны возникает объективная
необходимость оценки эффективности функционирования налоговой системы республики,
отдельных видов налогов, сборов и других платежей в бюджет, а также эффективность
введения специального налогового режима и отдельных видов льгот.
В настоящее время в республике не один государственный орган не осуществляет
комплексную оценку эффективности налоговой системы, налогового администрирования.
Поэтому целесообразно рассмотреть в Налоговом Кодексе одним из основных принципов
налогообложения «принцип эффективности налогообложения» с указанием механизма
контроля эффективности налогового администрирования [3; 51].
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Утверждены критерии оценки деятельности налоговых органов, которые учитывают
не только эффективность мероприятий по контролю за соблюдением налогового
законодательства, но и состояние работы с налогоплательщиками в целом. Анализ
результатов в соответствии с этими критериями позволит более точно оценить
результативность работы налоговых органов, в том числе и в отношении налогов,
поступающих в бюджеты субъектов и местные бюджеты. На основании этих критериев
утверждена и начала применяться система премирования сотрудников налоговых органов в
зависимости от достигнутых результатов.
Налоговое администрирование должно также базироваться на реализации принципа
эффективности построения налоговой системы, а именно обеспечения максимального
поступления налогов и сборов в бюджет при минимальных издержках взимания и
налогового контроля. Одним из показателей эффективности налогового администрирования
является минимизация административных расходов по сбору налогов и соблюдению
налогового законодательства, в том числе на содержание налогового аппарата.
В 2013 году план по доходам в компетенции Налогового комитета РК в целом по
государственному бюджету в размере 3 384,1 млрд.тенге выполнен на 102,3%, или сверх
плана обеспечено поступление в 76,9 млрд.тенге. увеличена доля поступлений от
предприятий несырьевого сектора в республиканский бюджет. В общем объёме зачислений
за 2013 год на долю предприятий несырьевого сектора приходится 75,8% (в сравнении с 2012
годом доля увеличена на 2,3%). Недоимка по налогам и другим обязательным платежам в
бюджет по состоянию на 1 января 2014 года составила 64 млрд.тенге. по сравнению с 2012
годом достигнуто снижение недоимки на 17,2 млрд.тенге, или на 21,2% .
В настоящее время механизм налогового администрирования представляется
сложным, громоздким и отличается низкой эффективностью. В условиях, когда новые
налоговые конструкции будут отвечать современным мировым стандартам, необходимо
приведение качества и эффективности налогового администрирования в соответствие с
новыми условиями.
В качестве значимых проблем налогового администрирования можно выделить
следующее:
1) сложные формы отчетности, которые включают в себя большое количество
сведений об объекте налогообложения, а также своего рода регистры аналитического учета в
форме приложений и дополнительных форм к декларациям с детализацией по составу
объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением;
2) низкое качество камерального контроля. Как следствие – требуется дополнительное
время на разбор результатов такого контроля и подготовку объяснений, представление
подтверждающих документов, переговоры с налоговым органом;
3) отсутствие системного подхода при проведении выездных проверок. Не является
обязательным обсуждение с налогоплательщиком в период проверки возникающих вопросов
и выводов проверяющих; длительность проверки практически не ограничена;
налогоплательщик может подвергаться неоднократным повторным проверкам одного и того
же налогового периода.
Представляется важным в Налоговом кодексе установить новый уровень качества
налогового администрирования и решить следующие задачи:
- включить положения о принципах разработки и требований к формам налоговой
отчетности;
- включить положения о принципах и правилах ведения раздельного налогового
учета;
определить
критерии
включения
налогоплательщиков
в
перечень
налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, а также перечня информации,
представляемой по мониторингу;
- описать цели, принципы, виды и методы камерального контроля, а также положений
по оформлению и применению результатов камерального контроля;
233

- разработать и включить в Налоговый кодекс четкий порядок проведения налоговых
проверок и апелляции их результатов.
Механизм предоставления льгот и преференций по налогам и таможенным платежам
не направлен на поддержку хозяйствующих субъектов – производителей товаров с
добавленной стоимостью. Методики оценки эффективности налоговых и таможенных льгот
Правительством не разработаны.
Реализация налоговых реформ в части развития интеграционных процессов
характеризуется недостаточным уровнем гармонизации налогообложения, большим
разбросом ставок по НДС в странах-участницах Таможенного Союза; при таможенном
оформлении товаров необходим большой объем документов, что сдерживает эффективность
таможенного администрирования. В 2012 году более 90 таможенных платежей составляли
пошлины на импорт, распределенные ввозные таможенные пошлины, вывозная пошлина на
сырую нефть. Действующие нормы законодательства в отношении реорганизации
юридических лиц, а также неэффективное налоговое администрирование создали условия
для применения схем уклонения от исполнения налоговых обязательств путем
реорганизации. Так, до 1 января 2013 года при осуществлении органами юстиции
процедуры регистрации создания и прекращения деятельности реорганизуемых
юридических лиц проверка исполнения налогового обязательства не предусматривалась.
Решение названных и других проблем возможно при условии продолжения работы по
совершенствованию налогового администрирования. В рамках международного
сотрудничества в Казахстане заключены 3 соглашения об обмене информацией по
налоговым вопросам, подписаны 44 налоговых конвенции об избежании двойного
налогообложения.
Повышение эффективности системы государственного налогового менеджмента, на
наш взгляд предусматривает ряд мер, в числе которых:
- оценка результатов предоставления налоговых льгот по отдельным видам налогов;
- контроль эффективности налоговых проверок;
- минимизация налоговых рисков;
- совершенствование системы управления налоговыми рисками;
- контроль эффективности механизма налогового администрирования по каждому
виду налогов, сборов и платежей;
- подготовка квалифицированных налоговых менеджеров.
Совершенствование налогового менеджмента основывается не только на
законодательстве, но и требует изменения культуры и идеологии взаимоотношений между
налоговыми органами и налогоплательщиками. В рамках этой деятельности проводятся
организационные преобразования в системе налоговых органов. Будут приняты и внедрены
административные регламенты деятельности налоговых органов, определяющие процедуры
рассмотрения заявлений налогоплательщика, выдачи необходимых документов и т.д.
Утверждены критерии оценки деятельности налоговых органов, которые учитывают не
только эффективность мероприятий по контролю за соблюдением налогового
законодательства, но и состояние работы с налогоплательщиками в целом. Анализ
результатов в соответствии с этими критериями позволит более точно оценить
результативность работы налоговых органов, в том числе и в отношении налогов,
поступающих в бюджеты субъектов и местные бюджеты. На основании этих критериев
утверждена и начала применяться система премирования сотрудников налоговых органов в
зависимости от достигнутых результатов.
В целях дальнейшего совершенствования налогово-бюджетной политики в
Казахстане считаем целесообразным:
- рассмотреть возможность пересмотра порядка разграничения доходов между
уровнями бюджетной системы; в частности, в целях укрепления доходов местных бюджетов
зачислять в них НДС по внутренним товарам, а также платежи от субъектов малого и
среднего бизнеса;
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- разработать методику оценки эффективности предоставления налоговых и
таможенных льгот с определением критериев по видам налогов и секторам экономики;
- принять комплекс мер по обеспечению эффективного использования финансовых
ресурсов, включая кредитные ресурсы, привлекаемые национальными компаниями и
акционерными обществами с участием государства из внешнего финансового рынка;
- повысить требования стандартов финансового контроля с целью повышения уровня
эффективности финансового контроля над исполнением государственного бюджета.
Реализация названных рекомендаций будет способствовать повышению
эффективности
налогово-бюджетной
политики
РК.
Необходимо
дальнейшее
совершенствование действующего законодательства, призванное способствовать развитию
методологической базы, терминологического единообразия и механизма формирования и
функционирования бюджетной системы республики.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІСКАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ
Досліджено основні сучасні проблеми фіскальної захищеності України, здійснено критичноконструктивний аналіз діючих норм податкового законодавства в контексті функціонування механізму
податкового менеджменту та розкрита його роль у фіскальному захисті держави.
Ключові слова: податки, податкова безпека, держава, фіскальні інтереси, податкове законодавство.
The main current problems of tax security of Ukraine are investigated. Critical and constructive analysis of tax
legislation is given in the context of functioning of the tax management mechanism and revealed its role in protecting
the fiscal system of state.
Key words: taxes, tax security, state, fiscal interests, tax legislation.

Як свідчить історія, виникнення податків пов’язане із появою держави і державного
апарату, які створили і використовують фіскальні механізми для фінансування своїх
видатків.
Податки – це, перш за все, фінансово-економічна категорія. Це означає, що податки
мають об’єктивний зв’язок із фінансовою системою держави, а цей зв’язок проявляється в
тому, що основне місце в фінансовій системі будь-якої держави займає бюджетна система, за
допомогою якої створюються загальнодержавні централізовані фонди. З огляду на це,
податкову систему можна розглядати як спеціальний механізм, який застосовується
державою для забезпечення своєї фіскальної захищеності, а також, якщо підходити до цього
питання більш ширше, – то й бюджетної захищеності.
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Сучасна актуалізація проблеми фіскального (далі будемо мати на увазі й бюджетного)
захисту країни ні в кого не викликає дивування чи будь-яких заперечень. Особливо гострої
актуальності ця проблема набуває зараз в Україні, що пояснюється подіями та процесами
українського сьогодення, які негативно відбиваються не тільки на фіскальній безпеці
держави, а й на зниженні рівня її національної безпеки в цілому.
На жаль, історія розвитку незалежної України об’єктивно свідчить про те, що наша
держава не має ще достатнього досвіду та ефективної практики забезпечення національної
економічної безпеки. Це підтверджується, перш за все, тим, що довгий час превалювало в
реаліях української економіки: змінністю економічної стратегії розвитку країни,
нестабільністю національної економіки, збільшенням зовнішнього боргу, наявністю значних
розмірів тіньового сектору, рейдерством, пригніченістю малого та середнього бізнесу,
державним лобіюванням економічних інтересів певних структур, корумпованістю
підприємницької інфраструктури; а зараз до цього ще додаються серйозні проблеми,
пов’язані із зовнішнім військовим втручанням та необхідністю зміцнення обороноздатності
країни. Враховуючи серйозність ситуації та відповідно реагуючи на реальну загрозу
національній безпеці країни, Президент П. Порошенко Указом № 880/2014 від 14.11.2014р.
ввів в дію рішення РНБО від 4.11.2014р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
державної безпеки». Отже, ігнорування всім, що так чи інакше пов’язане із національною
безпекою, є вельми неприпустимим, бо може мати катастрофічні для країни наслідки.
Повертаючись до фіскальної й бюджетної захищеності держави, маємо наголосити на
тому, що ситуація, яка склалася в Україні, а саме загрози національній безпеці як системі,
системно впливають на зниження бюджетної безпеки держави і безпеки у сфері
оподаткування: по-перше, це об’єктивна необхідність збільшення видатків на
обороноздатність; по-друге, це зменшення податкових надходжень до бюджету від
окупованих територій. Разом ці чинники дестабілізують фінансову рівновагу у державі та
посилюють фіскальну напругу для платників податків.
Але, повністю усвідомлюючи необхідність податкових коректив задля досягнення
збалансованості бюджету, висловимо думку, що є різні варіанти проведення цих коректив, а
просто посилення податкового тиску на законослухняних платників податків не може бути
найкращим варіантом виходу з бюджетної розбалансованості. Таким, на наш погляд,
ефективним шляхом забезпечення фіскальної захищеності держави є підвищення якості
податкового менеджменту та адміністрування податків фіскальною службою, що буде
націлене не на введення нових податків, збільшення податкових ставок, скасування
податкових пільг тощо, а на зменшення податкових правопорушень і посилення
відповідальності за них. Іншими словами, збільшення податкових доходів бюджету та
фіскальної захищеності держави необхідно забезпечувати шляхом боротьби із платникамиправопорушниками, а не податковим тиском на законослухняних суб’єктів господарювання.
Хоч проблема фіскальної безпеки держави була і є надто актуальною, але з
теоретичної точки зору вона, на жаль, не є достатньо дослідженою, а з практичного боку –
вирішеною. В цьому напрямку вистачить серйозної роботи, як науковцям, так і податківцям
– практикам.
Торкаючись теми ефективності функціонування фіскальних органів, тобто податкової
роботи, варто спочатку розглянути організаційні варіанти формування державної фіскальної
служби. Це необхідно зробити тому, що організація їх роботи, націленість на пересічення
податкових правопорушень та будь-яких зловживань у сфері оподаткування напряму
залежить від того, як створена організаційна структура цієї служби.
До речі, існують принципово різні варіанти формування структури фіскальної служби,
а при її створенні необхідно переслідувати мету всеосяжного охоплення платників податків
та недопущення з їх боку уникнення податків.
Робота податкових органів розвивається від моделі «за видами податків» до
«функціональної моделі» і далі - до нещодавно розробленої моделі «за видами платників» [1,
с.119].
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Перша модель «за видами податків» має такі негативні риси: по-перше, департаменти,
що ділилися за видами податків, були багатофункціональними та відокремленими один від
одного; по-друге, було дублювання функцій у департаментах; по-третє, система була
незручною для платників, що мали сплачувати кілька видів податків; по-четверте, така
система поділу департаментів ускладнювала управління податками, відокремлюючи
функцію податкового контролю від стягнення податкової заборгованості. Через це не було
мобільності у використанні податкового персоналу; крім того, ускладнювався процес
організаційного планування та координації діяльності податкових органів. Але треба сказати,
що всупереч наявності такої великої кількості недоліків, саме така система формування
податкової служби застосовувалася донедавна в Україні, а її деякі прояви можна побачити й
сьогодні.
Функціональна модель формування податкової служби передбачає її поділ за
функціональною спрямованістю податківців у різних департаментах; податковий персонал
при цьому організований не за видами податків, а за функціями (реєстрація, облік, обробка
інформації, контроль, збір тощо). До переваг такої структури фіскальної служби можна
віднести наявність більшої стандартизації податкової роботи, спрощення і реальні
можливості комп’ютеризації та систематизації інформації щодо платників, а також
підвищення операційної ефективності податкової роботи в цілому. Але й ця модель не
позбавлена певних недоліків, прояв яких інколи може звести до мінімуму її переваги. До
таких негативних рис вказаної моделі відносяться, зокрема, те, що функціональний підхід (а
на практиці це найчастіше виглядає як підхід «один для всіх», тобто однаковий для всіх
платників), що передбачає певну стандартизацію в обслуговуванні, може призвести до
неякісного (часом несумісного) обслуговування різних категорій платників (великі
підприємства, малий і середній бізнес, фізичні особи). Тому цей варіант фіскальної служби є
у чомусь протилежним до вище розглянутої моделі «за видами податків».
Більш ефективно працюючою є модель фіскальної служби «за видами платників», яка
була нещодавно розроблена й застосовується кількома розвиненими країнами. Вона
передбачає роботу податкових органів через таку сегментацію платників: великий бізнес,
малий і середній бізнес, фізичні особи тощо. Логіка такої сегментації полягає у тому, що
кожній з цих груп платників притаманні свої особливості у дотриманні податкової
дисципліни через застосування платниками у своїй господарській діяльності об’єктивних
галузевих, виробничих, масштабних та інших специфічних можливостей, наслідком чого є
різний ступінь ризику несплати податків. Для ефективного управління цими ризиками
податкові органи мають розробити і впровадити стратегічні заходи (законодавче
роз’яснення, навчання платників податків, підвищення обслуговування, цільовий контроль
тощо), які відповідали б особливостям кожної групи платників. Прихильники цієї моделі
доводять, що вона підвищить узгодженість податкової роботи на всіх рівнях та в кінцевому
підсумку сприятиме підвищенню її якості.
Таким чином, переглядаючи варіанти створення податкової служби, можна
підкреслити, що кожен з цих варіантів має, як певні переваги, так і недоліки, які разом
можуть проявлятися у різних обставинах по-різному. Тому висловимо авторську ідею про те,
що не варто у цій проблемі шукати єдиний правильний варіант.
В теорії менеджменту розроблено досить ефективну модель організаційної структури
– так звану матричну модель, яка може забезпечити маневреність та необхідний динамізм у
роботі податкової структури за змінюваних у часі податкових умов. Тому вважаємо, що
обирати для впровадження тільки-но одну модель організаційної структури фіскальної
служби не є правильним, а, навпаки, - було б краще, якщо б на практиці реалізувати таку
організаційну модель фіскальної служби, яка б враховувала по можливості усі впливові на
неї складові. Така модель (її можна було б ще назвати трьохвимірною комплексною), на
нашу думку, мала б не матричну форму , а «кубічний» вигляд, який ілюстровано на рис. 1.
Для підвищення ефективності податкової роботи та відповідного забезпечення
фіскального захисту держави не достатньо тільки змінити організаційну структуру
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фіскальної служби. Великого значення у цьому питанні має сама організація податкової
роботи, і, перш за все, - чітке і безумовне виконання платниками податків своїх зобов’язань
перед державою, що забезпечується їх належним адмініструванням.

Рис. 1. Трьохвимірна комплексна модель формування фіскальної служби

Адміністрування податків (чи іншими словами – податкове адміністрування) –
категорія нова (навіть модна), але не достатньо досліджена й дещо заплутана [2]. Цей термін
вже активно застосовується, як в податковому законодавстві, так і в практиці податкової
роботи, але до сих пір відсутнє однозначне, загальноприйняте й принципово визначене його
тлумачення. Так, деякі науковці стверджують, що податкове адміністрування – це система
заходів і прийомів, обумовлена нормами чинного законодавства, яка забезпечує мобілізацію
надходжень до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів [3, с.126]. Інші вважають,
що адміністрування податків – це правовідносини, які складаються у сфері здійснення
уповноваженими державними органами заходів з погашення податкового боргу і
передбачають застосування методів владно-примусового характеру до платників податків [4,
с.35]. Є також позиція науковців, згідно якої адміністрування податків розглядається як
спеціальний механізм, який містить систему способів та організаційно-правових заходів
відчуження уповноваженими державними органами податків і зборів [5, с.37].
Внаслідок існуючого розбігу наукових поглядів на податкове адміністрування, в
Податковому кодексі [6] взагалі відсутнє визначення цього поняття, але законодавці зовсім
не переймаються цим і навіть запровадили цілий розділ, присвячений саме цьому
невизначеному (!) податковому адмініструванню (розділ 2 ПКУ).
На нашу думку, під адмініструванням податків необхідно розуміти комплекс
спеціальних прийомів, заходів та процедур, які здійснює державна фіскальна служба для
управління державними податковими доходами (податковими надходженнями до усіх рівнів
бюджету чи до цільових державних фондів), та які включають: нарахування, облік, контроль,
а також застосування до платників законодавчо встановлених видів відповідальності та
примусу щодо належного виконання ними своїх податкових обов’язків.
Відповідно до діючого законодавства, податкове зобов’язання може бути визначене
платником податків самостійно та контролюючим фіскальним органом. З огляду на тему цієї
статті, доцільно розглянути, як відбувається фіскальний захист державних інтересів у
процедурах адміністрування податкових зобов’язань.
Якщо податкове зобов’язання визначається платником самостійно в податковій
декларації, то, звісно, що після отримання податкової звітності фіскальний орган здійснює
податковий контроль. Законодавством (Податковим кодексом) передбачено проведення
різного роду податкових перевірок. Не занурюючись у численні деталі стосовно видів
податкових перевірок та їх особливостей, вкажемо тільки на те, що, як нам вважається,
планова перевірка давно вже є деяким «пережитком» з часів колишньої планової економіки.
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Взагалі складати плани перевірок платників податків, а потім намагатися їх
виконувати різними засобами (мета виправдовує засоби), є надто неефективним, як з точки
зору держави, так і з боку платників податків. Держава у такому випадку не обгрунтовано
витрачає кошти на перевірки усіх без винятку платників (а вони можуть відрізнятися за
рівнем податкового ризику), що не є ефективним, і образно можна казати про «пошук голки
в копиці сіна».
Така ситуація не сприяє фіскальній безпеці держави: необхідно шукати податкові
правопорушення там, де їх можна знайти з найбільшою ймовірністю, а не заважати
законослухняним платникам у їх господарській діяльності та не обкладати їх плановими
сумами збирання податків. Останнє досить негативно впливає на податкову мораль і
податкову культуру, роблячи заздалегідь усіх платників порушниками та спотворюючи
нормальні стосунки між ними та державою. А це у свою чергу шкодить державному іміджу,
породжуючи нові й нові проблеми у сфері податкового захисту держави.
Тому необхідно перенести акцент з планових перевірок на податкові розслідування,
яким віддають перевагу фіскальні органи в інших розвинутих країнах. Вважаємо, що для
кращого захисту держави і її фіскальних інтересів доцільно було б взагалі на законодавчому
рівні відмовитися від планових перевірок платників податків, але для заміни їх податковими
розслідуваннями фіскальні служби необхідно укомплектувати кваліфікованими грамотними
спеціалістами, причому реформування складу фіскальної служби необхідно здійснювати
саме в якісному розумінні, зменшуючи численність державних службовців. Усе це в цілому
позитивно вплине на зменшення державних видатків на утримання фіскальної служби,
зменшиться тиск на державний бюджет і буде краще забезпечуватися захист державних
інтересів.
Податкові розслідування вимагатимуть і принципово новітньої технології проведення
податкової роботи. Зокрема, мова йде про визначення податкових зобов’язань фіскальною
службою у наступних випадках, коли платник-порушник не виконує належним чином свій
обов’язок перед державою і не розрахував своє податкове зобов’язання самостійно:
– якщо платник податків не подає у встановлені строки податкову декларацію, і тому
фіскальний орган здійснює податкові розрахунки замість платника, бо у будь-якому випадку
податкове зобов’язання має бути визначене, інакше воно не буде стягнуте і тим самим буде
нанесено шкоду державі;
– якщо дані документальних (документальних, але не планових) перевірок результатів
діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових
зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях. Якщо має місце заниження суми
податкового зобов’язання, то напряму є загроза податковій безпеці державі, і цю загрозу
необхідно нейтралізувати. Якщо ж платник у звітному періоді помилково збільшує своє
податкове зобов’язання за одним якимсь податком, то фіскальний орган запроваджує певні
контрольні дії, принаймні, з двох причин: по-перше, невірне розуміння платником
податкових норм може привести в наступному податковому періоді (або в наступних
податкових періодах) до зменшення податкового зобов’язання за тим самим податком, за
яким раніше було зафіксовано збільшення; по-друге, збільшення суми податкового
зобов’язання за одним податком може привести до зменшення зобов’язання за іншим
податком, бо податки пов’язані у єдиній податковій системі і відповідно мають системні
зв’язки;
– контролюючий орган при проведенні камеральної перевірки (камеральна перевірка –
це перевірка податкової звітності, яку подає до фіскального органу платник податків)
виявляє арифметичні або методологічні помилки у наданій платником податків податковій
декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання. Якщо
ж у звітності виявлені будь-які помилки, це може нашкодити інтересам держави, тому
фіскальний орган усуває такі помилки та розраховує правильно податкове зобов’язання;
– згідно з законами про оподаткування, нарахування зобов’язань здійснює
контролюючий орган у звичайному порядку. Мова йде про податки, механізм розрахунку
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яких надто складний, а платник не має реальної можливості отримати необхідну висхідну
інформацію; за таких умов фіскальній службі легше зробити податкові розрахунки, ніж
самому платникові, і це також сприяє податковій безпеці держави.
Отже, проведений стислий екскурс у методи податкового захисту держави та
висловлені рекомендації щодо розвитку податкового адміністрування дозволяють висловити
думку, що настав час для серйозних принципових перетворень у сфері оподаткування.
Впровадження подібних кроків дозволить підвищити ефективність податкової роботи й
податкового адміністрування, а головне – буде сприяти забезпеченню фіскального захисту
української держави.
У статті розглянуто тільки основні пошукові напрямки реформування податкової
роботи та адміністрування податків, які, на наш погляд, є достатньо обґрунтованими для
початку наукової дискусії щодо їх подальшого дослідження та можливого втілення у
практику роботи фіскальної служби. Принаймні, автори сподіваються, що висловлені
варіанти змін стосовно реорганізації фіскальної служби та податкового адміністрування
будуть корисними українській державі на сучасному етапі її існування, а в подальшому –
стимулюватимуть прогресивний європейський розвиток національної економіки.
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ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ
В статті розглянуті і проаналізовані шляхи сучасного реформування ПДВ в Україні, визначені
переваги і недоліки запропонованих заходів, враховані погляди і альтернативні пропозиції фахівців,
представників бізнесу та громадськості, щодо доцільності зазначених напрямків реформування.
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The article deals with the ways of modern VAT reform in Ukraine, certain advantages and disadvantages of
the proposed measures, taken into account the views and alternative ideas of professionals, businesses and the public
regarding the advisability of these areas reforming.
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Постановка проблеми. Необхідність стабілізації фінансової ситуації, підвищення
фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та стимулювання економічних
процесів сьогодні в Україні передбачає невідкладне реформування податкової системи.
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Існуюча податкова система своєю складністю та надмірним навантаженням стимулює
корупцію, що є надзвичайно важливим чинником соціального напруження. Наявність різних
видів обліку на підприємствах для різних користувачів, призводить до необхідності
додаткових витрат на адміністрування податків та приводить до тінізації економіки, що
впливає на відтік інвестицій та втрати і відсутності нових робочих місць.
З метою реформування податкової системи у 2014 році прийнято цілий ряд законів,
постанов і як завершення, прийняття Коаліційної угоди.
Верховною Радою України в липні затверджено Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», який
передбачає створення системи електронного адміністрування податку на додану вартість
(надалі – ПДВ), шляхом впровадження електронних банківських рахунків для платників
ПДВ та нівелювання паперової і перехід на електронну звітність з ПДВ [1].
Прийнятий закон не дає чіткої відповіді на ряд запитань, містить окремі
неузгодженості та прогалини, які потребують негайного вдосконалення. Впровадження
нових правил адміністрування ПДВ набуває особливого значення та актуальності та вимагає
детального аналізу і прогнозування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення наукових праць і статей у
періодичних виданнях з питань оподаткування ПДВ, підтверджує неоднозначність поглядів
юристів, економістів, підприємців та практиків щодо запропонованих шляхів реформування.
Окремі питання функціонування та удосконалення адміністрування податку на додану
вартість в Україні досліджували В. Авер’янов, Л. Воронова, С. Лекарь, Р. Калюжний, Н.
Нижник, Д. Притика, А. Скрипник, А. Соколовська, В. Парнюк, В. Попович, О. Рябченко та
інші.
Проблеми впровадження системи електронного адміністрування з використанням
ПДВ-рахунків предметно не досліджувалися у вітчизняній правовій науці у зв’язку з
новизною даного явища, тому перед економістами та юристами стоїть завдання реалізації
визначених напрямків реформування і внесення змін до цілого ряду нормативно-правових
актів України і безпосередньо до Податкового кодексу.
Мета дослідження. Метою написання статті є визначення місця ПДВ в процесі
реформування податкової системи України. Здійснити дослідження впроваджених норм
законодавства на предмет доцільності та виявлення недоліків, які можуть виникнути у
практичній діяльності, і запропонувати напрями щодо вдосконалення і впровадження
відповідних норм.
Виклад основного матеріалу. Фахівці в галузі оподаткування називають три основні
групи причин, що роблять доцільним введення ПДВ: він забезпечує високі процентні
державні доходи, йому властиві нейтральність і, звичайно ж, ефективність. У більшості країн
ПДВ забезпечує від 12 до 30% державних доходів, що еквівалентно приблизно 5 - 10%
валового національного продукту. Світовий досвід свідчить, що податкова система,
побудована на базі ПДВ, забезпечує високу стабільність надходжень до бюджету і незначну
залежність його від характеру економічної кон'юнктури. Цей вид податку складає стійку базу
формування бюджету, будь-яке незначне підвищення його ставок істотно збільшує
надходження до бюджету. У світовій практиці ПДВ вважається одним з найбільш ефективно
працюючих податків, що стимулює національного виробника.
Для вступу нових членів до Європейського Союзу наявність ПДВ є обов’язковою
умовою. Україна взяла за основу французьку модель ПДВ. З економічно розвинених країн,
ПДВ відсутній лише в США, Швейцарії та Австралії, де замість нього діє податок з продажу
за ставкою від 2 до 11 % [2].
При всіх урядах в Україні питанню реформування ПДВ наділялася значна увага,
Кабінетом міністрів розроблялися напрями удосконалення, до яких зазвичай відносили
поетапне зниження податкового навантаження на платників податків; переведення ПДВ із
непрямого у прямий метод оподаткування; скасування механізму відшкодовування ПДВ із
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бюджету; сплата ПДВ виробником і за його рахунок; спрощене адміністрування та адаптація
ПДВ до Європейських норм.
Але слід зазначити, що всі вони мали загальній характер і не розкривали механізму
реформування і можливу послідовність дій.
На сьогодні передбачені та прийняті нові шляхи реформування ПДВ.
Відшкодування ПДВ завжди було одним із самих значних джерел корупції. З
наступного року для всіх платників ПДВ в автоматичному режимі запропоновано відкриття
електронних рахунків в окремому банку, який буде створений та підконтрольний НБУ. Всі
податкові накладні (незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній)
реєструватимуться в Єдиному реєстрі податкових накладних в електронному вигляді, а для
цього платник повинен мати достатню суму податкового кредиту, підтвердженого
зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та сплатою ПДВ під час імпорту товарів.
Виникає необхідність ведення, крім податкових накладних, окремого реєстру виданих
та отриманих документів (транспортних квитків, касових чеків та ін.), що є підставою для
нарахування податкового кредиту. Копії записів у таких реєстрах подаватимуться у складі
податкової звітності з ПДВ в електронному вигляді. Все це унеможливить відшкодувати
суму, більшу за ту, яку накопичено на ПДВ- рахунку.
З 1 січня 2015 року передбачається встановлення мінімального рівня бази
оподаткування ПДВ: для товарів та послуг - ціна їх придбання; для необоротних активів балансова вартість за даними бухгалтерського обліку. У разі відсутності обліку необоротних
активів - виходячи зі звичайної ціни. Зазначені норми не стосуються товарів та послуг, ціни
на які регулюються державою, а також газу, що поставляється для потреб населення.
Всі запропоновані шляхи реформування не залишили байдужими представників
бізнесу, громадськості і було проведено ряд круглих столів, форумів, де було проаналізована
доцільність запропонованих заходів і надані заперечення та зустрічні пропозиції.
За результатами обговорення, на їх думку, впровадження даної системи у
запропонованому вигляді приведе до поглиблення негативних явищ в економіці країни,
зменшення обігових коштів підприємств, порушення господарської діяльності, посилення
тінізації економіки. Експерти з різних галузей діяльності вважають недосконалим
розроблений механізм, запропонована система не враховує галузевих особливостей (у
будівництві, сільгоспвиробників, експортерів, будуть значні проблеми на підприємствах у
розрахунках з монопольними організаціями такими, як тепло й енергопостачальними), не
підготовлена методологічна, технічна база для забезпечення такого адміністрування. У свою
чергу, державі, банкам, суб'єктам господарювання прийдеться розробляти відповідне
програмне забезпечення, навчати працівників, перебудувати процедури роботи підприємств.
Впровадження електронного адміністрування ПДВ-рахунків є дорогим і тривалим способом
проведення реформи ПДВ, яка може тривати кілька років.
Система електронного адміністрування ПДВ, яка передбачає грошове забезпечення
ПДВ та направлена на подолання схем ухилення від оподаткування у сфері ПДВ повинна
вступити в дію з 2015 року. Підтримуючи прагнення Уряду на припинення такого явища, як
«податкові ями», учасники форуму «Податкова реформа. Фокус – система електронного
адміністрування ПДВ: наслідки для бізнесу та альтернативи» (понад 500 представників
громадських організацій, галузевих асоціацій, експертів та представників бізнесу), заявляють
про те, що в умовах падіння економіки України впровадження даного механізму призведе до
поглиблення негативних явищ, вилучення оборотних коштів, порушення бізнес-процесів,
банкрутства багатьох підприємств, тінізації економіки, збільшення безробіття, зменшення
експортного потенціалу тощо.
До недоліків вони також відносять: непрозорість та можливість ручного керування
алгоритмом розрахунку суми, яка повинна бути перерахована на ПДВ- рахунок, а також
відсутність можливості для платників ПДВ захистити свої права у випадку технічних збоїв в
системі електронного адміністрування та несанкціонованого доступу до розрахунку суми
податку, на яку платники мають право видати податкові накладні.
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Тому представники експертного середовища та бізнесу вимагають скасувати
впровадження даної системи у запропонованому вигляді і розглянути альтернативи,
впровадження яких в інших країнах показали не меншу ефективність.
Причинами для такої категоричності є, по-перше, недосконалість розробленого
механізму та технічна неготовність до його запровадження, по-друге, нерозуміння
розробниками запропонованої концепції економічної причини існування «податкових ям»,
можливість списання фіскальними органами коштів зі спеціальних рахунків без
підтвердження заборгованості перед бюджетом, що є порушенням Конституції України та
важелем збільшення корупційного тиску на бізнес, 100-відсоткова реєстрація податкових
накладних, непідкріплена технічними можливостями значної кількості платників податків,
відсутність перехідного періоду для технічної апробації та запуску системи електронного
адміністрування ПДВ та для отримання повноцінної інформації про зареєстровані в системі
«вхідні» податкові накладні [3].
ПДВ - рахунки безсилі проти схем нетипового експорту, каруселей та угод з
сільгоспвиробниками, саме тому, як показує досвід, вони не використовуються в ЄС. У
Європі з генеруванням фіктивного ПДВ - кредиту борються адміністративними заходами, у
Китаї за підробку рахунку-фактури передбачена смертна кара - всі вирішують проблеми порізному. Але ПДВ - рахунки ніде не вважаються ефективним методом боротьби із
шахрайством. ПДВ - рахунки на сьогодні використовуються тільки в Азербайджані,
економіка якого базується на експорті енергоносіїв, а у Болгарії, де існували рахунки в 20032006 роках від них відмовилися через неефективність.
Простим методом протистояння податковим ямам у Євросоюзі є контроль над
реєстрацією платників ПДВ (нерезиденту або соціально неблагонадійному клієнту ПДВ
реєстрація не надається), сплату податку здійснюють за місцезнаходженням покупця,
автоматично функціонує досить прозора система обміну інформацією про ПДВ - накладні.
Також фахівці звертають увагу на використання реверсивного методу сплати ПДВ,
який застосовується у Великобританії і для деяких галузей у Прибалтиці, коли платником
виступає не продавець, а покупець. Таким чином, механізм заліку ПДВ не застосовується всю суму податку виплачує останній у ланцюжку перед кінцевим споживачем постачальник.
Якщо виробник продає постачальникові платникові ПДВ товар, який у свою чергу також
перепродує його, то постачальники звільняються від сплати ПДВ. Якщо ж кінцевий
споживач товару - неплатник ПДВ, то його постачальник платить усю суму ПДВ у бюджет.
У випадку, якщо товар згодом експортується, то експортер просто звільняється від сплати
ПДВ. Це дозволяє уникнути нарощування фіктивного ПДВ - кредиту при фіктивному
експорті [4].
Слід зазначити, що на сьогодні в Україні з 19.11.2014 року набуло чинності нове
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, яким визначено порядок:
реєстрації та анулювання платників ПДВ; ведення реєстру платників ПДВ; присвоєння
індивідуального податкового номера платника ПДВ; оприлюднення даних з Реєстру;
перереєстрації платників ПДВ; ведення документації при реєстрації або анулюванні
реєстрації платників ПДВ; формування і надання витягів та довідок з Реєстру [5].
Також затверджена форма електронної податкової накладної та нова редакція
Порядку її заповнення, з 1 грудня 2014 р. буде діяти нова форма декларації з ПДВ, яка дає
можливість змінити напрям відшкодування ПДВ. На сьогодні, запропонований
оподатковуваний оборот за 12 календарних місяців 1000000 грн. (без урахування ПДВ), що
дозволить підприємцям не реєструватися платниками ПДВ і це дасть можливість малому
бізнесу відмовитися від єдиного податку (ставка 5 %) і перейти на загальну систему
оподатковування, у якій сума податку буде залежати не від доходу, а від прибутку,
податковий облік ускладниться, але сума податків зменшиться.
Враховуючи результати обговорень, пропозицій та аналізу запропонованого
реформування ПДВ, в останній редакції проекту Коаліційної угоди передбачили
забезпечення адміністрування ПДВ з урахуванням прав платників податку, вчасним його
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відшкодуванням; встановлення гарантій відшкодування ПДВ, зокрема строків такого
відшкодування та відповідальність податкового органу за їх недотримання; реформування
системи адміністрування податкових накладних; відміна положень Закону України № 1621УІІ, щодо запровадження електронного адміністрування ПДВ [6].
Схеми ухилення від оподаткування будуть трансформуватися, змінюватися, але
залишаться поки не буде застосований комплексний підхід до вирішення проблеми
«податкових ям».
Бізнес та громадськість, розуміючи необхідність об’єднуватись проти використання в
сфері оподаткування злочинних схем ухилення від оподаткування, готові до удосконалення
адміністрування ПДВ та проведення необхідних реформ у цій сфері, але за умови
проведення широкого обговорення альтернативних моделей адміністрування ПДВ. На
сьогодні вважається неприйнятною та руйнівною для економіки держави система
електронного адміністрування ПДВ в її нинішньому варіанті.
Так учасниками форуму громадських організацій, присвяченого реформі
адміністрування ПДВ у складі підприємців, бухгалтерів, аудиторів і консультантів, були
озвучені альтернативні пропозиції, такі як введення кодування для внутрішніх товарів,
аналогічну кодуванню ЗЕД але з укрупненням груп. У такому випадку, при купівлі насіння
продаж послуги з маркетингу буде наявним у, системі автоматично. Спростити
адміністрування шляхом скасування таких документів, як акти виконаних робіт, прибуткові,
видаткові накладні, і залишити тільки податкову накладну. Значну кількість документів у
цивілізованих країнах замінює «інвойс». Інвойс є одночасно рахунком, накладною,
податковою накладною, договором, оскільки містить всю необхідну інформацію: умови
оплати, передачі товару, зміст операції й багато чого іншого. Якщо інвойс підписаний
сторонами, то це означає, що угода відбулася.
Використання інвойсу (або документа з іншою назвою, але з подібною суттю)
дозволило б українським суб'єктам господарювання знов-таки зменшити кількість нікому не
потрібних, найчастіше дублюючих один одного документів.
Знизити граничну суму для податкових накладних, що підлягають обов'язкової
реєстрації (сьогодні вона становить 10 тис. грн.). Технічні і кадрові проблеми з тотальною
реєстрацією накладних є, але до неї потрібно прагнути. Увести обов'язкову реєстрацію
накладних при продажу неплатникам ПДВ. Це діючий механізм у схемах з імпортерами.
Тотальна подача електронних декларацій дозволить швидше проводити моніторинг. Надати
підприємцям доступ до інформації про нарахування податку, стан розрахунків і дозволити в
електронному вигляді не тільки подавати звітність, але й здійснювати розрахунки та
одержувати дані про невідповідність [4].
Всі альтернативні моделі, що представлені на Форумі, передбачають посилення
контролю у сфері адміністрування ПДВ, але без критичного відволікання оборотних коштів,
а також втрати платниками ПДВ мільярдів гривень податкового кредиту, значна частина з
якого підтверджена контролюючими органами за результатами документальних перевірок.
Для зменшення корупційної складової при відшкодуванні ПДВ можливо впровадити
заходи, які не вимагають значних матеріальних і технічних витрат і своїм впливом
допоможуть вирішувати визначену проблему. Щомісяця опубліковувати список
підприємств, які одержали відшкодування ПДВ, заборонити органам податкової системи
надавати "пояснення щодо законів", але для досягнення цієї мети, Податковий кодекс
повинен бути більш конкретним і чітким. Необхідно звузити низку питань, залишених на
розсуд податкового інспектора, який повинен нести особисту відповідальність за незаконні
збори, що також повинно бути чітко прописано у законодавстві.
Необхідно підвищувати кваліфікацію податкових працівників і розмір їх заробітної
плати (2000-2500 грн.), яка менше середньої, тому і велика спокуса корупційних дій. Це
можна зробити за рахунок оптимізації структури персоналу і особливо за рахунок
податкового адміністрування. Для подальшого зниження можливості для корупції, контакт
між інспектором податкової системи і перевіряючим підприємством, треба звести до
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мінімуму шляхом удосконалення електронної звітності підприємств і шляхом чіткого
розподілу функцій в органах податкової влади.
Основними цілями діючого реформування є забезпечення його позитивної
регулюючої дії та підвищення фіскальної ефективності ПДВ. Для досягнення їх можна
запропонувати такі заходи, як впорядкування і скасування більшості пільг, які ускладнюють
механізм податку, створюють додаткові можливості для зловживань, що призводить до втрат
бюджету і збільшення витрат на проведення перевірок, відпрацювання механізму виплати
бюджетного відшкодування, гармонізацію податкового та бухгалтерського обліку.
Сталому економічному зростанню за рахунок збільшення інвестиційної привабливості
економіки України, детінізації економіки, розвитку внутрішнього виробництва та
конкурентоспроможності українських товарів і послуг на світовому ринку, необхідне
впровадження нової редакції Податкового кодексу з урахуванням: зниження загального
податкового навантаження на економіку; створення ефективного процесу підготовки
податкової звітності; спрощення системи адміністрування податків і зборів; приведення
податкової системи України у відповідність із стандартами ЄС. Особливо актуальним на
сьогодні є забезпечення балансу інтересів загальнодержавного управління і місцевого
самоврядування на основі фінансової самостійності кожного з них.
В статті розглянуті шляхи реформування ПДВ в Україні на сьогодні, виділені
переваги і недоліки запропонованих заходів, проаналізовані погляди фахівців, представників
бізнесу та громадськості щодо зазначених напрямків реформування. Нами визначені лише
деякі недоліки положень законодавства, безумовно, значна частина проблем
спостерігатиметься після введення їх в дію, проте досліджені неузгодженості потребують
негайного усунення задля забезпечення ефективної роботи ПДВ і податкової с системи
України на її шляху до вступу до ЄС.
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The main problem in the development of inter-municipal cooperation in Ukraine and developed ways to reduce
the deficit of the local budget through the conclusion of intermunicipal agreements, taking into account the positive
foreign experience.
Key words: local budget, municipal cooperation, intermunicipal agreements, local democracy, subsidies,
grants, transfers.
Досліджено основні проблеми на шляху розвитку міжмуніципального співробітництва в Україні та
розроблено способи зниження дефіциту місцевого бюджету через укладання міжмуніципальних угод з
урахуванням позитивного зарубіжного досвіду.
Ключові слова: місцевий бюджет, міжмуніципальна співпраця, міжмуніципальні угоди, місцева
демократія, дотації, гранти, трансферти.

Розвиток та забезпечення економічної самостійності регіону неможливе без
застосування ефективного бюджетного механізму, який би сприяв збалансованому
виконанню місцевих бюджетів. Якщо підвищення дохідної частини бюджету має економічні
обмеження, то підвищення ефективності виконання витратних зобов'язань безмежне.
Як засвідчує досвід розвинутих європейських країн найкращим засобом посилення
ресурсної бази муніципалітетів є партнерство та співробітництво. Співробітництво є дуже
важливим для добробуту та розвитку будь-якого суспільства та є звичним засобом роботи
для публічних установ. Тому міжмуніципальна співпраця (ММС) є логічним рішенням для
нейтралізації наслідків неоптимального розподілу функцій та ресурсів або недосконалих
кордонів між муніципалітетами.
ММС – це відносини між двома або кількома ОМС (тобто, органами базового рівня
місцевого самоврядування), які мають статус юридичних осіб та мають певну політичну,
юридичну та фінансову автономію (відповідно до принципів Європейської хартії місцевого
самоврядування) [1].
Для розкриття змісту і дослідження напрямків розвитку міжмуніципальних угод,
необхідно розглянути їх класифікацію. Виходячи з основних критеріїв, можна виділити такі
види міжмуніципальних угод:
1)
щодо мотивації − вимушені (неминучі) або добровільні;
2)
за періодичністю − регулярні або епізодичні;
3)
за ступенем взаємодії – тісна взаємодія або низька;
4)
за формою − асоціація (союз) або міжмуніципальна господарська взаємодія
щодо вирішення конкретних питань;
1)
за сферою співробітництва міжмуніципальна взаємодія може здійснюватися в
трьох напрямках:
а) управлінська діяльність:
− обмін інформацією та нормативними документами, пов'язаними з регулюванням
бюджетного процесу;
− одержання органами місцевого самоврядування кваліфікованої юридичної
допомоги;
− спільне організація навчання та стажування, проведення семінарів, консультацій
для депутатів і муніципальних службовців з питань місцевого самоврядування;
− обмін досвідом щодо вирішення питань місцевого значення;
− спільне розробка соціально-економічних програм і планів, які зачіпають інтереси
декількох муніципальних утворень, що сприяють формуванню умов стабільного розвитку
економіки муніципальних утворень, підвищення їх інвестиційної привабливості.
б) господарська діяльність:
− реалізація спільних проектів з питань місцевого значення (зокрема, створення
будинків престарілих, що відповідають усім вимогам);
− створення умов для масового відпочинку жителів поселення і організація
облаштування місць масового відпочинку населення;
− організація збору та вивезення побутових відходів та сміття;
− створення, утримання і організація діяльності аварійно-рятувальних служб або
аварійно-рятувальних формувань на території поселення;
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− здійснення заходів щодо забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, охороні
їх життя і здоров'я;
− сприяння у розвитку сільськогосподарського виробництва, створення умов для
розвитку малого і середнього підприємництва;
− здійснення муніципального лісового контролю та нагляду.
в) політична сфера:
− створення та участь у роботі асоціацій (рад);
− колективне звернення в наглядові органи для захисту своїх інтересів;
− участь у законотворчій діяльності.
6) за рівнями органів взаємодії:
− між муніципальними районами та міським округом;
− між муніципальними районами і поселеннями в їх складі;
− між поселеннями, як у складі району, так і з інших районів, що знаходяться в
територіальній близькості, а також з міським округом;
− між міськими округами.
На думку багатьох економістів, виникнення потреби в налагодженні
міжмуніципальної взаємодії визначається такими причинами [2-5]: дефіцит власних ресурсів
для вирішення зростаючих витрат, пов'язаних з соціально-економічним розвитком
муніципальних утворень; наявність дублюючих витрат муніципальних районів і поселень, а
також наявність на територіях суміжних муніципальних утворень значущих «наскрізних»
об'єктів і проектів; необхідність реалізовувати великі інфраструктурні інвестиційні проекти,
що зачіпають інтереси низки муніципальних утворень; потреба в економії ресурсів на основі
принципу «ефекту масштабу» (можливість підвищення ефективності вкладення коштів в
одному напрямку при вивільненні ресурсів для іншого).
Багато уваги розвитку ММС приділяють ПРООН, Ініціатива місцевого врядування
Інституту відкритого суспільства та Рада Європи, які мають чітку політику його підтримки,
але їх ресурси обмежені.
Програма Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ
місцевого самоврядування в Україні», яка реалізується за сприяння Шведського агентства
міжнародного розвитку Sida, ініціювала комплексний розгляд питань розвитку ММС в
Україні [6].
Сьогодні можна визначити наступні проблеми на шляху розвитку міжмуніципального
співробітництва в Україні:
− діючі положення Бюджетного кодексу [7] передбачають лишу передачу певних
ресурсів для виконання спільних повноважень ОМС без утворення спільних органів
управління. Процедура контролю над виконанням наданих повноважень також не
передбачена;
− процедура добровільного об’єднання територіальних громад є досить складною,
вона передбачає обов’язкове проведення референдумів;
− порядок розрахунків міжбюджетних розрахунків щодо основних соціальних
видатків та повноважень, зокрема, на районному рівні ускладнений існуючою системою
адміністративно-територіальною устрою;
− недостатня державна підтримка розвитку різних форм ММС в Україні;
− недостатність кадрів для реалізації проектів ММС;
− недостатня обізнаність населення та представників основних ключових груп про
потенціал ММС у наданні якісних комунальних послуг, удосконаленні муніципального
менеджменту та розв’язанні актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування.
Основними принципами, на яких має будуватися міжмуніципальна співпраця в
Україні, на нашу думку, є:
− збереження самостійності органів місцевого самоврядування в межах
міжмуніципального кооперації;
− неприпустимість примусу до об'єднання;
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− наявність економічної і політичної доцільності об'єднання.
У вітчизняній практиці найбільш широко можна використовувати такі моделі
міжмуніципального співробітництва.
1. Співфінансування витрат. Об'єднання ресурсів у формі співфінансування витрат,
без створення юридичної особи у вигляді товариства, відповідно до вітчизняного
бюджетного законодавства складно, але функціями співфінансування суспільно значущих
проектів або завдань різних муніципалітетів може володіти фонд, який може бути створений
в межах міжмуніципального співробітництва, за умови включення таких функцій в його
статут засновниками. При цьому фінансування соціально-значущих проектів може
здійснюватися фондом як за рахунок цільових внесків засновників, якщо це визначено
статутними документами фонду, так і за рахунок залучених позабюджетних коштів.
2. Договір на придбання послуг. Вітчизняне бюджетне законодавство, не забороняє
придбання послуг одним муніципалітетом в іншого на підставі договору надання послуг,
однак витрачання бюджетних коштів на придбання послуги має відповідати процедурам
закупівлі.
На відміну від зарубіжної практики, де в межах міжмуніципальної угоди ціна послуги
може бути знижена, українські муніципалітети не мають такого досвіду. Теоретично,
встановлення договірної ціни можливе на послуги, тарифікація яких здійснюється
муніципалітетом, але практично це зробити досить важко, особливо на послуги
постачальників, що є суб'єктами природних монополій або сформованих монополістів
(водовідведення, водопостачання), які найчастіше є предметом договору.
Разом з тим бюджетні послуги, розрахунок вартості яких поки здійснюється без
урахування реальних витрат на їх надання, можуть бути предметом договору. Фактично, ця
практика вже склалася (населення прилеглих до великому місту поселень, часто
користується бюджетними послугами міста, іноді в екстрених ситуаціях) проте вона
розвивається стихійно, без належного нормативного оформлення, тому вимагає
якнайшвидшого вирішення.
Процедура укладання міжмуніципальних угод в вигляді співфінансування витрат на
надання послуг населенню передбачає передачу в бюджет муніципального утворення, що є
виконавцем угоди, певні фінансові ресурси, які можуть виступати в вигляді субсидій.
Фінансування послуг, що надаються населенню за міжмуніципальними угодами має
здійснюватися шляхом перерахування коштів − субсидій з місцевого бюджету учасників.
Розмір субсидій, які необхідно перерахувати кожному з учасників міжмуніципальної
угоди, розраховується за формулою:
Ciммс  S  Ч iспож
(1),
де:
S – сума витрат на фінансування муніципальної послуги за нормативом на 1 особу,
яка розраховується за формулою:
Р
(2),
S  фмп
Ч спож
де:
Рфмп − загальна сума витрат на фінансування муніципальної послуги, відповідно до
нормативу;
Ч спож − загальна чисельність населення − споживачів послуги;
Ч iспож − чисельність населення − споживачів послуги і-го муніципального утворення;
і = 1,2, …., n – чисельність муніципальних утворень;
Сi ммс − розмір субсидії, що перераховується отримувачу від і-го учасника
міжмуніципальної угоди;
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Оскільки місцеві бюджети вітчизняних муніципальних утворень є високо залежними
від міжбюджетних трансфертів, більша частина яких має цільове призначення, то необхідно
вишукувати інші джерела фінансування послуг за міжмуніципальними угодами.
Нами пропонується використовувати два види джерел коштів для пропонованих
субсидій:
1. Дотації, отримані за грантами.
2. «Негативні трансферти».
Оскільки гранти виділяються у формі дотацій з державного бюджету, тобто не мають
строго цільового призначення, то на нашу думку, кошти отриманих грантів можуть бути
спрямовані саме на фінансування послуг за міжмуніципальними угодами. А оскільки
показниками оцінки використання гранту є − рівень результативності діяльності органів
місцевого самоврядування; рівень ефективності витрачання бюджетних коштів органом
місцевого самоврядування та рівень оцінки населенням результатів діяльності органів
місцевого самоврядування, то використання цих дотацій на співфінансування витрат на рівні
муніципальних утворень дозволить досягти заданих показників.
Другим джерелом фінансування послуг за міжмуніципальними угодами можуть бути
так звані «негативні трансферти». «Негативні трансферти» − це вилучення доходів з
місцевого бюджету до Державного бюджету. Такі перерахування мають місце тоді, коли
місцевий бюджет має перевищення доходів над плановими видатковими потребами.
На нашу думку, передані кошти у вигляді «негативного трансферту» не повинні
погіршувати фінансове становище муніципальних утворень. Як приклад, для введення
«негативних трансфертів» в Україні доцільно звернути увагу на досвід Німеччини. Німецька
модель горизонтального перерозподілу доходів між суб'єктами федерації має певні переваги:
вона дозволяє вирішити як проблему несправедливості фінансової допомоги, так і
збереження стимулів для нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.
В Німеччині при горизонтальному перерозподілі доходів податки між федерацією і
регіонами діляться таким чином, щоб регіонах в цілому вистачало коштів на виконання своїх
повноважень, а далі кошти перерозподіляються від «багатих» регіонів до «бідних» (кошти з
федерального бюджету не надходять). При цьому у «багатих» регіонів кошти вилучаються за
прогресивною шкалою. Якщо в регіоні обсяг доходів на душу населення знаходиться в
діапазоні від 100 до 101%, то на допомогу «бідним» регіонам йде 15% надлишку
(перевищення над середнім), у проміжку від 101 до 110% − 2/3 надлишку, при перевищенні
110% − 80% надлишку. Подібне вилучення коштів у «багатих» регіонів дозволяє доводити
рівень бюджетної забезпеченості «бідних» регіонів до 95% від середнього.
У цьому випадку регіони – «донори» завжди знають, яка частина приросту власних
доходів опиниться в регіональних бюджетах, а яка піде на допомогу регіонам «реципієнтам».
Разом з тим, варто виділити два моменти. Перший − перерозподіл є саме
горизонтальним. Тобто до цього етапу землі отримують стільки податків, що гроші йдуть від
«багатих» земель до «бідних», а з федерального бюджету на цій стадії додаткові кошти не
виділяються. Другий важливий момент − перерозподіл коштів йде за фактично сплаченими
доходами регіонів і земель, і в результаті враховуються реальні відмінності в бюджетній
забезпеченості, а не розраховані за даними попередніх років. Таким чином, у Німеччині
вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципалітетів на 99% здійснюється за рахунок
негативних трансфертів. При цьому рівень диференціації муніципалітетів, коливається в
межах 10%.
Таким чином, «негативні трансферти» не слід застосовувати в Україні в їх прямому
сенсі. Ці кошти необхідно направляти в якості фінансових ресурсів при укладенні
міжмуніципальних угод. Це дозволить реально скорочувати дефіцит місцевого бюджету.
Отже, дослідивши роль і значення міжмуніципальних угод у зниженні розміру
дефіциту місцевого бюджету можна зробити такі висновки.
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1.
Європейські країни мають багатий досвід муніципальної кооперації. Причому
вона може мати різні форми. Нерозвиненість міжмуніципальних відносин в Україні пов'язана
і з тим, що немає однозначного тлумачення сутності поняття «міжмуніципальні угоди».
Основними принципами, на яких має будуватися міжмуніципальне співробітництво в
Україні, є:
− збереження самостійності органів місцевого самоврядування в межах
міжмуніципальної кооперації;
− неприпустимість примушування до об'єднання;
− наявність економічної та політичної доцільності об'єднання.
Формування міжмуніципальних угод дозволить реально реалізувати принцип «ефекту
масштабу», суть якого полягає в концентрації фінансових ресурсів для фінансування
бюджетних витрат, що сприяють економії бюджетних коштів.
2. На відміну від зарубіжної практики, де в межах міжмуніципальної угоди ціна
послуги може бути знижена, вітчизняні муніципалітети не мають такого досвіду.
В українській практиці можна використовувати такі моделі міжмуніципального
співробітництва:
1. Співфінансування витрат.
2. Договір на придбання послуг.
Для дійсно реального міжмуніципального співробітництва необхідно внести
корективи в бюджетне законодавство. Зокрема, передбачити в бюджетній класифікації статті
витрат і доходів з передачі коштів місцевих бюджетів з одного бюджету до іншого на основі
угоди і не у вигляді субсидій або субвенцій, а за конкретною статтею на виконання функцій
за укладеною угодою.
3. В якості засобів, що сприяють розвитку міжмуніципальних угод, нами
пропонується використовувати два види джерел коштів: 1) дотації, отримані за грантом; 2)
«негативні трансферти».
Обґрунтуванням використання грантів є те, що вони виділяються у формі дотацій з
державного бюджету, тобто не мають строго цільового призначення. Щодо другого джерела,
нами пропонується не передавати кошти у вигляді субсидій − «негативних трансфертів» між
бюджетами поселень, а укладати міжмуніципальні угоди між муніципальними утвореннями
для фінансування витрат з надання соціально значущих послуг населенню.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ФІСКАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
The main problems of fiscal policy in Ukraine and developed areas of transformation of state regulation of
economic growth through fiscal instruments, taking into account the positive foreign experience.
Key words: mechanism of state regulation of economic growth, fiscal policy, fiscal instruments, tax incentives,
intergovernmental transfers, debt policy.
Досліджено основні проблеми фіскальної політики України та розроблено напрямки трансформація
механізму державного регулювання економічного зростання на основі фіскального інструментарію з
урахуванням позитивного зарубіжного досвіду.
Ключові слова: механізм державного регулювання економічного зростання, бюджетно-податкова
політика, фіскальний інструментарій, податкові пільги, міжбюджетні трансферти, боргова політика.

Економічне зростання є однією з головних макроекономічних цілей будь-якої країни,
досягнення якої зумовлене необхідністю випереджаючого зростання національного доходу в
порівнянні із зростанням чисельності населення для підвищення рівня життя в країні.
Макроекономічна стабільність, рівновага, достатні темпи економічного зростання
належать до найважливіших суспільних благ, що їх спроможний створити для своїх
громадян уряд країни. На сьогодні рівень цих благ в Україні надзвичайно низький.
Розпорошеність, множинність і невизначеність напрямків розвитку країни унеможливлюють
ефективне використання наявних фінансових ресурсів та побудову стратегії і тактики
фіскальної політики, спрямованої на забезпечення економічного зростання й добробуту
громадян.
На нашу думку, серед основних проблем ефективного використання вітчизняного
фіскального інструментарію, які досі залишаються невирішеними є: фіскальна спрямованість
податкової політики держави; нестабільність та неузгодженість бюджетно-податкового
законодавства; безсистемне та невиправдане надання податкових пільг і звільнень;
розбалансованість системи бюджетних та соціальних трансфертів; неефективність боргової
політики та відсутність розрахунків наслідків збільшення боргових зобов’язань.
З огляду на вищезазначене, головними напрямками системної підтримки
економічного зростання мають стати: підвищення ефективності податкового регулювання та
упорядкування системи податкових пільг; посилення інвестиційно-інноваційного вектору
фіскальної політики; збалансування системи трансфертних інструментів; підвищення
ефективності боргових інструментів.
Не дивлячись на численні проблеми податкових пільг, в умовах економічної кризи, на
нашу думку, доцільно переглянути на державному рівні концепцію їх використання з метою
оптимізації взаємодії держави та підприємницького сектору. З метою підвищення
ефективності наданих пільг необхідним є їх чіткий облік, класифікація за обсягами витрат
бюджету,термінами надання. Це підвищить відповідальність суб'єктів отримання пільг. Для
вдосконалення цільового використання податкових преференцій доцільним є введення
практики моніторингу напрямків використання суб'єктами підприємництва додаткових
доходів та ініціювання їх спрямування на розширення підприємницької діяльності,
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придбання нового обладнання, техніки, використання нетрадиційних видів енергії, економію
енергоносіїв тощо.
Податкові пільги можуть мати інноваційний потенціал. Зарубіжний досвід
фіскального регулювання свідчить про активне використання державами різних пільг та
преференцій для суб’єктів господарювання, що впроваджують інвестиції та інновації.
Найпоширенішими серед них є інвестиційний податковий кредит, податкові знижки та
податковий кредит на дослідження і розробки (табл. 1).
Як свідчить зарубіжний досвід, податкові стимули інвестиційно-інноваційного
характеру закріплені переважно за сферою прямого оподаткування. У Податковому кодексі
України визначено, що під час встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги
та порядок їх застосування. Проте у переліку обов’язкових елементів податку податкові
пільги не передбачені, через що, нівелюється роль податкових пільг як практичної форми
реалізації регулюючої функції податків. На нашу думку, необхідно законодавчо закріпити у
Податковому кодексі України такий дієвий інструмент податкового регулювання як
інвестиційний та дослідницький (інноваційний) податковий кредит.
Таблиця 1
Особливості пільгового податкового стимулювання досліджень і розробок у країнахчленах ОЕСР [1]

Податкові стимули

«Об’ємний» дослідницький
податковий кредит
«Прирістний» дослідницький
податковий кредит
Комбінована система
Податкова знижка

Податковий кредит із заробітку працівника, зайнятого у сфері
досліджень і розробок
Особливий пільговий режим для суб’єктів малого бізнесу
Обмеження щодо обсягів
Відсутність податкових стимулів

Австралія, Канада, Франція,
Норвегія, Бразилія, Китай, Індія
США
Японія, Корея, Португалія, Іспанія
Данія, Чехія, Австрія, Угорщина,
Велика Британія
Бельгія, Угорщина, Нідерланди,
Іспанія
Канада, Австралія, Японія, Велика
Британія, Угорщина, Корея,
Норвегія
Італія, Японія, США, Австрія,
Нідерланди
Естонія, Фінляндія, Німеччина,
Люксембург, Мексика, Нова
Зеландія, Швеція, Швейцарія

Потребує вдосконалення і порядок стягнення та відшкодування податку на додану
вартість, який вважається найбільш суперечливим видом обов'язкових платежів і створює
цілу низку проблем у взаємовідносинах держави та підприємницького сектору. Заслуговує на
увагу досвід зарубіжних країн у вирішенні питання упорядкування системи податкових пільг
закладених у механізмі справлянні ПДВ. Наявність універсального акцизу в податковій
системі є обов’язкової умовою членства в Європейському Союзі. Однак податковим
законодавством більшості країн-членів ЄС передбачено застосування диференційованих
ставок ПДВ: стандартної та зниженої.
Зокрема, у Польщі за зниженою ставкою в розмірі 5% оподатковуються базові
продукти харчування та за ставкою 8% − надання послуг із перевезення пасажирів,
ресторанні послуги та послуги громадського харчування, ліки та медичне обладнання, газети
та журнали, постачання соціального житла. В Чехії за зниженою ставкою ПДВ у розмірі 14%
оподатковуються продукти харчування та фармацевтична продукція. В Угорщині за
зниженою ставкою в розмірі 18% оподатковується постачання молочних продуктів та
хлібобулочних виробів, послуги з проживання в готелях, а за ставкою 5% − продаж ліків та
медичних інструментів, книг, газет і журналів. У Латвії за зниженою ставкою (12%)
оподатковується постачання окремих ліків, медичних приладів, спеціальної продукції для
немовлят, надання послуг громадським транспортом (за винятком таксі), постачання
опалення та послуг із проживання у готелях. У Франції за зниженою ставкою в розмірі 5,5%
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оподатковуються продукти першої необхідності, за ставкою 7% − послуги, що надаються
ресторанним бізнесом, а за ставкою 2,1% − постачання газет, визначеного переліку
лікарських препаратів, постановка театральних імпрез. Остання норма запроваджена згідно з
планом «оздоровлення економіки» (recovery plan) у зв’язку з кризою. А за ставкою 12% − їжа
у ресторанах та послуги громадського харчування.
На наш погляд, Україні варто скористатись досвідом європейських країн щодо
застосування диференційованих ставок ПДВ, зокрема зниженої ставки щодо базових
продуктів харчування, а також переглянути неефективні пільги з ПДВ, що передбачають
звільнення від оподаткування окремих операцій, а саме: товарів дитячого асортименту для
немовлят, лікарських засобів, періодичних видань друкованих засобів масової інформації,
книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного
виробництва і словників. Доцільно застосувати до таких операцій знижену ставку ПДВ.
Одним із тактичних заходів підвищення ефективності податкового регулювання, на
нашу думку, має стати запровадження практики проведення податкової амністії. Оскільки в
Україні така практика відсутня, доцільно проаналізувати досвід зарубіжних країн.
Відповідно до законодавства Угорщини, надання податкової амністії передбачено у
наступних випадках: 1) трансфер приватних грошових ресурсів з іноземного банківського
рахунку на національний рахунок, відкритий в Угорщині; 2) націоналізація угорської
компанії, якщо є/була у власності офшорної компанії; 3) придбання у власність угорської
нерухомості, транспортних засобів чи акцій.
Податкова амністія на активи, репатрійовані з офшорних рахунків, повернула в
Угорщину 35 млрд. форинтів (≈ 114,3 млн. євро) у 2011 р. та січні 2012 р., а відтак, за
розрахунками Податкової та Митної служби Угорщини, мобілізовано податкових платежів із
таких активів на суму 2,9 млрд. форинтів (9,5 млн. євро) у 2011 р. та 600 млн. форинтів
(2 млн. євро) у січні 2012 р. [2].
Досвід Португалії засвідчує, що такого роду податкова амністія була запроваджена
тричі. Відповідно фізичні особи, що мали не задекларований іноземний дохід, у разі його
повернення до Португалії, звільнялися від штрафів за умови сплати податку в розмірі 2,5%,
5% і 7,5% відповідно. За оцінками експертів, до Португалії було повернуто 3,4 млрд. євро
фінансових активів, із яких податкові доходи уряду склали 258 млн. євро. Податкова амністія
попередніх років принесла Португалії податкових надходжень на суму 43 млн. і 83 млн. євро
відповідно [3].
За даними Міністерства фінансів Італії, 98% коштів із «податкових гаваней» було
репатрійовано до країни. Економічний результат від податкової амністії склав 95 млрд. євро.
Окрім того, трансфер фінансових активів став поштовхом для розвитку банківської індустрії,
головним чином малих та середніх банків. Уряд, у свою чергу, отримав 5 млрд. євро, які
спрямують на зміцнення національної економіки після глобальної рецесії [4].
На нашу думку, практика реалізації податкової амністії в Україні повинна
передбачати повернення приватних капіталів, а також легалізацію доходів фізичних осіб.
Фіскальним стимулом при цьому є проведення амністії без перевірки походження доходів.
Разом з тим, з метою забезпечення фіскальних завдань держави вважаємо, що умовою
проведення податкової амністії має бути сплата податку за вищою ставкою оподаткування
доходів, тобто сплата 17% податку.
Одним із напрямків підвищення ефективності податкового регулювання є
забезпечення прогресивності в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Так, більшість
європейських країн застосовують прогресивну шкалу оподаткування індивідуальних доходів
із застосуванням неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Заслуговує на увагу
позитивна практика оподаткування доходів фізичних осіб у Німеччині. Основним податком,
який сплачують громадяни Німеччини, є прибутковий податок. Він встановлюється на всі
види доходів, які отримує громадянин держави. Усі платники при визначенні податку із
заробітної плати поділяються на класи. Ставка податку в цій країні встановлена в розмірі від
19 % до 53 % [5]. У Швеції діють окремі умови оподаткування резидентів та нерезидентів.
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Для останніх діє єдина ставка 25 % незалежно від суми доходу. Резиденти сплачують
податок двох видів: – муніципальний – дохід до визначеної суми оподатковується за ставкою
32 %; – національний податок – понад 80 % працівників, які мають доходи, менші за
визначену суму, звільнені від його сплати. Для громадян, які мають доходи, що
перевищують визначену суму, ставка становить 20 %. Для тих, хто має великі доходи ставка
становить 50 %, середні – 30 %, а для низькооплачуваних працівників – 24 %. Згідно з
податковою системою США доходи фізичних осіб можуть оподатковуватися як окремо з
кожного громадянина, так із доходу сім’ї загалом. Оподатковуваний дохід обкладається за
прогресивною шкалою. При цьому платники податку поділяються на чотири категорії, які
оподатковуються за різними ставками залежно від доходу. Ставка оподаткування
коливається від 15 до 39,6 %. В останні роки з’явилася тенденція до зростання мінімуму
доходів, що не обкладаються податком, та до зменшення його максимальної ставки [5, с.
451].
В Україні зроблено перші кроки до забезпечення прогресивності в оподаткуванні, а
саме справляння податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15% і 17%. Однак відсутня
норма щодо неоподаткованого мінімуму доходів громадян для цілей оподаткування
особистих доходів. Неоподаткований мінімум у розмірі 17 гривень використовується лише
для визначення розміру штрафних санкцій.
Корисним для України буде міжнародний досвід для підвищення дієвості
міжбюджетних трансфертів. Так, зарубіжна практика фіскального регулювання свідчить, що
досягнення збалансованості системи трансфертних інструментів має відбуватися за рахунок
втілення таких заходів: подолання значного розриву між мінімальним та максимальним
розміром пенсійної виплати та значної диференціації розміру пенсій; зменшення розміру
єдиного соціального внеску та застосування неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,
що дорівнював би прожитковому мінімуму; детінізації доходів громадян; забезпечення
інвестиційної спрямованості міжбюджетних трансфертів за рахунок підвищення ролі
субвенцій капітального характеру; зміцнення власної ресурсної бази місцевих бюджетів
шляхом закріплення частини бюджетоутворюючих податків за місцевими бюджетами (ПДВ,
податок на прибуток підприємств); забезпечення адресності соціальних пільг.
Що стосується сфери державних запозичень та підвищення ефективності боргових
інструментів то основна проблема, на нашу думку, полягає у забезпеченні співвідношення
між інвестиціями, економічним зростанням та внутрішніми і зовнішніми запозиченнями,
забезпеченні платоспроможності держави та пошуку реальних джерел фінансування.
Аналізуючи стан державної заборгованості за останні роки, можна дійти висновку, що
державні запозичення не спрямовувалися на модернізацію економіки, технічне
переозброєння підприємств, не сприяли економічному зростанню, а «проїдалися», сприяли
тому, що у майбутньому може виникнути ситуація, коли погашення боргів ляже важким
тягарем на економіку України. На нашу думку, для України доцільно перейняти досвід
Великої Британії щодо законодавчого закріплення чітко визначених фіскальних правил і
здійснення державних запозичень у відповідності до цих правил. Так зване «золоте правило»
(golden rule) державних запозичень передбачає, що протягом економічного циклу уряд
повинен запозичувати лише з метою досягнення інвестиційних цілей, але не для
фінансування поточного споживання. «Правило стабільних інвестицій» визначає, що
відсоткове співвідношення боргу державного сектору до ВВП упродовж економічного циклу
має залишатись на розумному і стабільному рівні та не повинно перевищувати 40% [6].
На наше переконання, потрібно також ліквідувати практику переплат податків і
зборів, які виступають прихованою формою державного боргу перед платниками податків.
Це сприятиме нарощуванню обігових ресурсів підприємств, які можуть бути спрямовані на
цілі розширеного відтворення та запровадження інновацій.
Отже,
основними
напрямками
трансформації
вітчизняного
фіскального
інструментарію мають стати: забезпечення інвестиційно-інноваційної компоненти
економічного зростання шляхом надання податкових кредитів; оптимізація системи
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податкових пільг; проведення податкової амністії; підвищення дієвості міжбюджетних
трансфертних інструментів; залучення державних запозичень лише з метою досягнення
інвестиційних цілей, але не для фінансування поточного споживання. Практична реалізація
даних заходів забезпечить підвищення ефективності державного регулювання економічного
зростання та дозволить нівелювати вплив кризових явищ на подальший розвиток.
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ІНФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПРО ЗАГРОЗИ
ТА РИЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
In the article the need of informing company personnel about possible threats and information security risks is
considered. The algorithm of information is proposed. It consists of 2 stages: the first stage – preparation employees to
possible threats; second stage – creating the official program management of mobile devices.
Key words: information security, information, mobile devices, phishing, cyber threats, security breach, cyber
attacks.
Розглянута необхідність інформування персоналу підприємства про можливі загрози та ризики
інформаційної безпеки. Запропоновано алгоритм інформування, який складається з 2-х етапів: перший етап підготовка службовців до можливих загроз; другий етап: створення офіційної програми управління
мобільними пристроями.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформування, мобільні пристрої, фішинг, кіберзагрози,
порушення захисту, комп'ютерні атаки.

На сьогоднішній день інформаційна сфера є ведучою в діяльності держави і чинить
вплив на всі елементи функціонування підприємств. Разом зі зростаючою залежністю від
електронних технологій, пов'язаних з поширенням інформації, зростає і загроза кібератак,
метою, яких, як правило, стають інформаційні ресурси та мережева інфраструктура [1].
Головна задача інформаційної безпеки (кінцевий результат) полягає у вирішенні
інформаційно-аналітичними засобами не тільки проблем захисту від загроз, що виникають, а,
перш за все, завчасне розкриття і попередження суб'єкта управління про причини і умови, які
можуть сприяти виникненню ранніх ознак цих загроз , а саме: ризиків, небезпек і викликів.
Розмір організації ніяк не впливає на необхідність захисту належної їй інформації. В
умовах інформатизації особливу небезпеку представляють такі способи несанкціонованого
доступу до конфіденційної інформації, як копіювання, підробка, знищення [2].
Копіювання. При несанкціонованому доступі до конфіденційної інформації копіюють:
 документи, що містять цікаву для зловмисника інформацію;
 технічні носії;
 інформацію, оброблювану в автоматизованих інформаційних системах.
Використовуються такі способи копіювання: світлокопіювання, фотокопіювання,
термокопіювання, ксерокопіювання та електронне копіювання.
Підробка. В умовах конкуренції підробка, модифікація і імітація набувають більших
масштабів. Зловмисники підробляють довірчі документи, що дозволяють отримати певну
інформацію, письма, рахунку, бухгалтерської та фінансову документацію; підробляють
ключі, пропуску, паролі, шифри і т. п. В автоматизованих інформаційних системах до
підробки відносять, зокрема, такі зловмисні дії, як фальсифікація (абонент-одержувач
підробляє отримане повідомлення, видаючи його за дійсне в своїх інтересах), маскування
(абонент -відправник маскується під іншого абонента з метою отримання ним охоронюваних
відомостей).
Знищення. Особливу небезпеку становить знищення інформації в автоматизованих
базах даних і базах знань. Знищується інформація на магнітних носіях за допомогою
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компактних магнітів і програмним шляхом («логічні бомби»). Значне місце у злочинах проти
автоматизованих інформаційних систем займають саботаж, вибухи, руйнування, виведення з
ладу з'єднувальних кабелів, систем кондиціонування.
Ключовим чинником є інформованість співробітників про проблеми IT-безпеки.
Відповідно до недавнього дослідження Check Point «Звіт з безпеки 2013» (Check Point
Security Report 2013) 3], у 54% з майже 900 опитаних організацій з усього світу мався хоча б
один випадок потенційного витоку даних через помилкове відправлення електронних листів
адресатові за межами організації або некоректної публікації інформації в Інтернеті. Також
з'ясувалося, що 52% співробітників організацій ризикують допустити витік інформації через
використання небезпечних методів роботи з комп'ютером.
У доповіді підкреслюється, що:
63% організацій були заражені ботами;
75% організацій відвідали шкідливі веб-сайти;
54% організацій мали принаймні один потенційний інцидент втрати даних;
36% фінансових організацій відправили інформацію про кредитну картку за межами
організації;
16% з медичних і страхових організацій відправлено HIPPA-захищену інформацію
про здоров'я за межами організації.
Зловмисники прагнуть скористатися саме такими простими людськими помилками:
обманом змусити нічого не підозрюючого працівника перейти за посиланням у фішинговому
електронному листі, який заразить його комп'ютер, або опублікувати конфіденційну
інформацію на фіктивному сайті. На жаль, всіх привчили довіряти людям, і цю звичку
складно змінити: співробітники організацій хочуть бути корисними і відчувати, що
ефективно виконують свою роботу. Навчання співробітників допоможе підвищити їх
обізнаність у питаннях безпеки.
Необхідно інформувати персонал про потенційні ризики та загрози, а також про те, як
знизити ці ризики, уникаючи фішингових електронних листів, фіктивних веб-сайтів тощо.
Тут у малих підприємств є перевага: їм доведеться навчати менше співробітників. Часто саме
такі прості заходи дозволяють уникнути порушень безпеки.
«Кіберзагрози», «Порушення захисту», «комп'ютерні атаки». У міру поширення
мобільних технологій ці слова міцно входять в наше життя. У той час, як уряди в усьому
світі намагаються побудувати в рівній мірі захищену і мобільну інфраструктуру, проблема
кіберзлочинності все частіше згадується у зведеннях національних новин.
Mobile Work Exchange опублікували результати самооцінки, які показують цікаву
статистику, допомагаючи краще зрозуміти передові методи і слабкі сторони мобільної
безпеки. Особливу увагу в звіті приділено держслужбовцям, 90% яких заявили, що
використовують для роботи щонайменше один мобільний пристрій. Виявилося, що багато
держслужбовців (41 %) піддають себе і свої установи ризику [4]. Ось ще деякі цікаві факти:
Мобільні пристрої:
31% користується загальнодоступним Wi-Fi-з'єднанням;
25% не встановили пароль;
6% держслужбовців, що використовують мобільний пристрій в роботі, заявили, що
втрачали або забували свій телефон.
Це понад 3500 можливостей порушення захисту у федеральному агентстві середнього
розміру.
Незважаючи на діючу в США федеральну стратегію електронного уряду, більше
чверті з опитаних держслужбовців не проходили підготовку з мобільної безпеки в своїх
установах.
Враховуючи цю інформацію, стає зрозуміло ту кількість порушень захисту, які стали
темою новинних повідомлень в останні роки. Факти свідчать про те, що держслужбовці
повинні переоцінити свою поведінку з точки зору мобільної безпеки, а державні установи –
посилити протоколи мобільного захисту.
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Враховуючи, що перехід на мобільні технології і хмарні сервіси створює значне
навантаження в частині забезпечення захисту кінцевих терміналів і мобільних пристроїв, які
в певних випадках можуть і не торкнутися корпоративну мережу, можливо запропонувати
державним установам наступний двоетапний підхід.
Перший етап: підготовка службовців до можливих загроз.
Інформування працівників про можливі ризики та загрози при використанні власних
або наданих пристроїв може надати істотну допомогу в припиненні зловмисних дій.
Бретт Белдінг (Brett Belding), старший менеджер Cisc- з питань ІТ-мобільності,
недавно написав у своєму блозі, що така залежна від співробітників модель поведінки здатна
визначити майбутнє мобільних технологій. Необхідно заохочувати діалог користувачів з ІТвідділами з приводу захищеного використання мобільних пристроїв, сучасних загроз і
способів їх усунення. По мірі все більшого поширення в держустановах підключених
пристроїв, таких як інтелектуальні аксесуари, важливість цього завдання буде тільки рости.
Другий етап: створення офіційної програми управління мобільними пристроями.
Багатьом держустановам, особливо з обмеженим ІТ-бюджетом, складно управляти
напливом нових типів підключених пристроїв. Щоб протистояти всіляким атакам, необхідно
реагувати на величезну різноманітність векторів загроз, використовуючи рішення, що
забезпечують захист за всіма напрямками (мережа, кінцеві термінали, мобільні пристрої та
віртуальні середовища).
Згідно зі звітом Cisco з інформаційної безпеки за 2014 р., одне з рішень для
підвищення інформаційної безпеки полягає у створенні офіційної програми управління
мобільними пристроями, що забезпечує захист кожного пристрою до надання доступу до
мережі. Для аутентифікації користувачів слід, принаймні, запитувати персональний
ідентифікаційний код (PIN). При цьому ІТ-служба повинна мати можливість дистанційно
відключати пристрій або прати його пам'ять у випадку втрати або крадіжки.
У своїй мобільного стратегії всі організації, і особливо держустанови, повинні
прагнути до встановлення оптимального балансу довіри, прозорості та конфіденційності,
оскільки на кін поставлено дуже багато. Пропонований двоетапний підхід дозволяє не
втрачати позиції, застосовуючи мобільні рішення, а скористатися їх перевагами. Захищений
підхід до мобільної технології – запорука підвищення продуктивності і скорочення
операційних витрат держустанов, що в кінцевому підсумку приносить користь усім
громадянам, яких вони обслуговують.
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Розглянуто та досліджено контроль як елемент системи економічної безпеки підприємства.
Розглянуто основні фундаментальні критерії контролю в системі економічної безпеки підприємства.
Запропоновано матрицю контролю в системі економічної безпеки підприємства, яка надає основні вказівки для
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підприємстві.
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Агресивне зовнішнє середовище важливою умовою успішної довгострокової
діяльності підприємства робить його економічну безпеку. Економічна безпека не виникає
сама по собі, вона є результатом функціонування спеціальної підсистеми управління
підприємством – системи економічної безпеки [3,4], тому склад такої системи, її механізми,
інструменти та процеси функціонування є важливим об’єктом уваги дослідників.
Одним з важливих елементів у складі системи економічної безпеки є контроль.
Контроль розглядають як систему спостереження та перевірки процесу функціонування та
фактичного стану об’єкту. На рівні підприємства в системі управління можуть існувати різні
види контролю: технічний, енергетичний, екологічний, фінансовий тощо. Цілі контролю
можуть значно варіювати й бути представлені такими: оцінка управлінських рішень, оцінка
результатів виконання рішень, виявлення відхилень, розробка заходів щодо коригування
відхилень тощо [6]. Важливість контролю в системі економічної безпеки полягає в тому, що
він дозволяє своєчасно виявляти та нейтралізовувати певні відхилення в діяльності
підприємства, які можуть привести до актуалізації загроз та настання для підприємства
негативних наслідків, у тому числі фінансового характеру.
Розвиток економіки України в умовах ринку зумовлює зміни у системі управління,
які, в свою чергу, полягають у зростанні ролі при прийнятті рішень підприємства як
первинної ланки управління. Посилення уваги на першочерговому розв`язанні внутрішніх
проблем розвитку підприємств зумовлює необхідність встановлення належного управління
підприємствами; ключовим аспектом управління є посилення контролю [1, c. 11-27]. Тому,
«вмілий контроль» – це основа для досягнення ключових ініціатив і цілей. Використання
належних способів управління може допомогти уникнути вузьких місць, скорочення штату і
непотрібних кроків. Контроль може попередити втрату ресурсів, в тому числі основних
засобів, запасів, службової інформації, і готівкових коштів. Належні способи управління
можуть допомогти забезпечити дотримання відповідних законів і правил. Періодичні
перевірки принципів контролю можуть гарантувати, що процес контролювання залишається
під контролем.
Основною метою контролю є створення для нашого населення такого засобу, що
допоможе забезпечити існування основного і послідовного контролю на підприємстві [5].
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Саме тому основні механізми контролю розроблені для забезпечення обгрунтованого, але не
абсолютно гарантованого способу захисту ресурсів, надійності операційної та фінансової
інформації і дотримання законів та правил.
В управлінському виборі процедур і методів контролю, ступінь контролю зайнятих є
показником обґрунтованих суджень. За умови, коли буде непрактично або неможливо
встановити будь-який iз зазначених видів контролю, що може бути у випадку з невеликим
відділом експлуатації, керівництво має вибирати між наступними варіантами:
1. поліпшити існуючі методи контролю за рахунок збільшення кількості перевірок і
посилення нагляду;
2. ввести альтернативні компенсуючі заходи;
3. прийняти ризики, властиві слабким сторонам контролю [2].
Способи контролю, як зазначено механізмом контролю, вважаються самостійними.
Разом стандарти контролю, політика підприємства та процедури керівництва і правила
відділів слід розглядати як частину процесу для встановлення, підтримки та покращення
системи контролю в системі економічної безпеки підприємства.
Процес контролю повинен бути підкріплений визнанням всіх рівнів підприємства.
Сам процес повинен включати оперативний аналіз, розробку процедур та методів контролю,
зв'язку та моніторингу. Оперативний аналіз вимагає оцінки ризиків та визначення
відповідних цілей управління. Крім того, операційне середовище (наприклад, рівень
автоматизації, бюджет і ресурси) повинні бути прийняті до уваги так само як і аналіз витрат і
вигод для того, щоб впевнитися чи вартість контролю не перевищує користі від нього.
На основі оперативного аналізу можуть бути вибрані конкретні методи або процедури
контролю. Вони можуть включати узгодження, дозволи, погодження, робочу сегрегацію,
відгуки або документацію. Протягом усього процесу, зв’язок має вільно здійснюватися у
вигляді підготовки кадрів, інформування та зворотного зв'язку. Контроль діяльності має бути
проведений і оцінений тільки на місці. Це може бути здійснене за рахунок поєднання
самостійних перевірок, ревізій і зовнішнього аудиту.
Що стосується відповідальності, то на підприємстві кожен член вищого управління є
особливо відповідальним за «встановлення тону верхівки» необхідного для того, щоб
створити належне середовище для
здійснення внутрішньогосподарського контролю.
Представники вищого управління повинні забезпечити такі умови, аби тенденція керівних
принципів контролю була належним чином оформлена і підтримана в межах її організації.
Адміністратори бізнесу і відомче управління відповідальні за виявлення порушення. Кожен
бізнес-адміністратор повинен бути знайомий з типами порушень, які могли б виникнути в
його області і бути напоготові для визначення будь-якої вказівки: розтрата, привласнення
або нерегулярність, що була чи є на протязі існування його сфери. Тому, кожен бізнесадміністратор буде притягнутий до відповідальності за функціонування системи
внутрішньогосподарського контролю в його сфері.
Контроль на підприємстві буде ефективним за умови, коли ним відповідним чином
керують та підтримують його стабільне функціонування на всіх рівнях. Тому в сучасних
умовах складовою частиною комплексу заходів має стати програма конкретних дій,
спрямованих на створення контролю на підприємствах.
Отже, контроль як система економічної безпеки підприємства являє собою систему
безупинного спостереження за ефективністю використання майна господарського суб`єкта,
законністю і доцільністю господарських операцій і процесів, збереженням грошових коштів і
матеріальних цінностей. У той же час контроль є складовою частиною ринкового механізму,
одним із прийомів перевірки виконання прийнятих рішень, найважливішою функцією
управління економікою. Що стосується основних цілей контролю для простоти реалізації,
посилання та подальшої їх оцінки поділені на цілі формату бізнес-циклу, то бізнес-цикл
визначається як сукупність пов'язаних подій або процесів. Часто цикл охоплює певну
операцію від її початку і до завершення. Керівні принципи управління в рамках кожного
циклу описані таким чином, аби задовольнити основні цілі системи контролю та забезпечити
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виконання зовнішніх вимог, включаючи загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку
та відповідні закони і правила.
Тим не менш, фундаментальними критеріями контролю є: конкретні операції
проводяться відповідно до загальних або конкретних дозволів менеджменту; конкретні
операції належним чином відображаються точними і своєчасними записами; активи і
документи підприємства достатньою мірою захищені.
Запропонована матриця контролю в системі економічної безпеки підприємства, що
представлена нижче, надає основні вказівки для обробки всіх операцій відповідно до
зазначених вище критеріїв контролю (табл. 1).
Таблиця 1
Матриця контролю в системі економічної безпеки підприємства
Цілі
Авторизація

Вкладення
Чи дозволене джерело?

Запис

Чи є він точним/повним?
Чи є він своєчасним?
Чи
є
він
задокументованим?

Охорона/захист

Хто
має
здійснювати
контроль?
Чи розділені обов’язки?

Контроль

Чи є джерела власними?

Процес
Чи
затверджені
процедури?
Хто це робить?
Коли?
Чи
є
процедури
послідовними?
Чи
підлягають
вони
відшкодуванню?
Чи є аналіз з боку
керівництва адекватним?
Хто має доступ до
операції?
Чи розділені обов’язки?
Чи є процедури повністю
завершеними?
Чи є розслідування і
огляд відмінностей
адекватними?

Виробіток
Що
саме
затверджено?

було

Чи є операція точною і
закінченою?
Чи є аналіз з боку
керівництва адекватним?
Чи
є
операція
збалансованою?
Чи
є
інформація
конфіденційною?
Хто має володіти нею?
Чи правильно вирішені
розбіжності?
Чи є аналіз з боку
керівництва
адекватними?

Впровадження стандартів контролю дозволить вирішити наступні завдання:
приведення
у
відповідність
норм
діючих
законодавчих
актів
щодо
внутрішньогосподарського контролю та реалізація функції саморегулювання контрольної
діяльності; забезпечення єдиної методологічної основи контрольної діяльності
господарських суб’єктів; сприяння в організації чітко структурованої та ефективно діючої
системи контролю підприємства; врахування досягнень останніх теоретичних розробок із
даних питань і передового досвіду функціонування системи контролю; визначення
додаткових умов для урегулювання існуючих і потенційних конфліктів між працівниками на
підприємстві.
Наступні цілі загального контролю, які застосовуються до всіх бізнес-циклів, повинні
бути адаптовані до всіх операцій підприємства, тому потрібно виділити такі основні
стандарти контролю:
1. Всі працівники повинні дотримуватися відомчої політики та процедур
підприємства;
2.Політика підприємства та управлінські процедури мають бути дотриманими всіма
підрозділами, які знаходяться під впливом;
3.Адекватний розподіл обов’язків і зобов’язань має бути встановлений і підтриманий
всіма функціональними підрозділами підприємства: відповідальність за зберігання,
операційні та бухгалтерські обов'язки повинні бути розділені аби забезпечити незалежний
огляд та оцінку операцій підприємства;
4. Жодна особа, прямо чи опосередковано, не може сфальсифікувати або забезпечити
фальсифікацію жодного запису, жодної книги чи рахунку підприємства;
5. Всі підрозділи повинні розробити систему внутрішньогосподарського контролю
для забезпечення того, аби активи і записи підприємства були належним чином захищені від
втрати, знищення, крадіжки, зміни або несанкціонованого доступу;
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6. Записи підприємства повинні бути підтримані відповідно до встановленої та
затвердженої політики зберігання записів;
7. Всі операційні підрозділи і установи повинні розробити процедури документування
та звітності для оперативного управління будь-якого випадку шахрайства, привласнення або
незаконних чи неетичних правил експлуатації.
Таким чином, попередній контроль (здійснюють перед виконанням господарських
операцій, щоб запобігти нераціональним витратам і безгосподарності, незаконним діям і
різним втратам) в системі економічної безпеки підприємства допомагає попередити
виникнення несприятливих ситуацій, а поточний контроль (здійснюється в процесі
виконання господарських операцій і його основними завданнями є виявлення відхилень у
процесі виконання робіт з метою вжиття необхідних заходів щодо усунення негативних
факторів і закріплення позитивного досвіду) може визначити несприятливу ситуацію або
порушення після того, як воно сталося і тому проведемо дане дослідження в вигляді табл. 2.
Таблиця 2
Особливості контролю як елемент економічної безпеки підприємства
Контроль

Знижує ризик:

Розподілення обов’язків (попередній контроль)
Жодна особа не повинна мати можливість оцінювати,
затверджувати і відображати операції, управляти активами
від такої операції і переглядати записи.

Грошові
привласнення,
спотворення
фінансової
звітності, особисті закупівлі, крадіжки, фальсифікація
часу і фінансові записи, використання коштів не за
призначенням, тимчасові відмінності протягом всього
звітного періоду.

Затвердження / Контроль (поточний контроль)
Угоди, які зобов’язують підприємство і впливають на
статус зайнятості і тому повинні бути затверджені
відповідним рівнем управління

Несанкціоновані угоди, зобов’язання підприємства за
небажаними
фінансовими
або
виробничими
зобов’язаннями, викривлення фінансової звітності,
використання коштів не за призначенням.

Безпека / охорона: (поточний і попередній контроль)
Активи підприємства, інформація мають бути захищені від
пошкодження, крадіжок та знищення через паролі,
пильність, моніторинг

Крадіжки, пошкодження, фінансові витрати, негативна
реклама щодо підприємства, несприятливі юридичні дії,
компроміс конфіденційності та дослідження інформації.

Інформаційні технології управління: (попередній і
поточний контроль)
Контроль охоплює центр обробки даних за операціями,
ліцензування програмного забезпечення, безпеки доступу
та підтримки системи.

Порушення ліцензійних угод, штрафи, компроміс
конфіденційної та викривленої фінансової звітності,
несприятливі юридичні умови, втрати суспільної довіри.

Регулярні узгодження: (поточний контроль)
Своєчасний контроль інформації дочірніх підприємств в
офіційній книзі обліку (фінансова система підприємства-це
офіційний запис всіх фінансових операцій) та допомагає
визначати їхнє відхилення.

Спотворення фінансової звітності, прийняття рішень,
заснованих на помилковій інформації, неправильне
здійснення платежів, дефіцит рахунку.

Отже, можна зробити висновок, що одним з найважливіших факторів системи
управління підприємством є саме контроль в системі економічної безпеки підприємства,
адже він забезпечує ефективне виконання функцій персоналу та прогнозування діяльності
підприємства у майбутньому.
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Європи, США, Японії. Проаналізовано сферу гарантування безпеки підприємств державними та
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На основі проведеного дослідження специфіки гарантування економічної безпеки в
різних країнах світу можна підтвердити факт комплексного підходу до вирішення проблеми
і, що дуже важливо, прикладання зусиль на макрорівні. Провідні країни світу сприяють
підвищенню рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання шляхом:
1) розроблення цільових стратегічних документів щодо стабілізації рівня економічної
безпеки підприємств, регіонів, галузей, які дозволяють захистити від негативного впливу
значної кількості зовнішніх загроз;
2) прийняття адміністративно-законодавчих обмежень, які позитивно впливають на
стимулювання розвитку підприємництва, а це дозволяє підвищити рівень привабливості
держави для інвесторів та створити сприятливі умови для ведення бізнесу;
3) прийняття програм підтримки малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації
економіки;
4) створення окремих структурних підрозділів при галузевих управліннях, основним
завданням яких є ведення політики у сфері економічної безпеки підприємств галузевої
приналежності;
5) створення спеціальних державних організацій, які займаються моніторингом рівня
функціонування підприємств і виявлення найсуттєвіших проблем, що стримують їхній
розвиток;
6) розроблення стратегічних програм/документів, в рамках яких передбачено вплив на
рівень економічної безпеки підприємств;
7) дослідження умов функціонування ринків з метою розроблення рекомендацій для
підприємств щодо втримання конкурентних позицій;
8) заходи щодо зміцнення інституційної бази захисту права власності;
9) програми сприяння НДДКР підприємств для підвищення рівня економічної
безпеки;
10) програми підтримки та фінансування діяльності підприємств з високим ступенем
ризику;
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11) надання гарантій інвестиціям в акціонерний капітал та за кредитами;
12) програми страхування діяльності підприємств;
13) розроблення механізму захисту прав підприємств у процесі жорсткої конкуренції
та дискримінаційних дій зі сторони учасників ринку [1, c. 28-33].
Однак, в Україні склалася зовсім інша ситуація, яка не відповідає міжнародній
практиці. Основна роль у формуванні умов, що сприяють досягненню високого рівня
економічної безпеки підприємств належить не державним структурам, а безпосередньо
підприємствам. Існуючі механізми державного регулювання даної сфери є малоефективними
і лише в окремих випадках дають змогу захистити законні інтереси вітчизняних
підприємницьких структур. На цьому підґрунті виникає дилема, адже впродовж останніх
років значно погіршилася ситуація в економіці, загострилася ситуація в криміногенній сфері,
збільшилася кількість випадків незаконної зміни власників підприємств тощо, а реагувати на
всі ці дії повинна держава. З іншої сторони можна констатувати факт недооцінки
українськими власниками бізнесу необхідності приділяти значну увагу сфері гарантування
економічної безпеки. Так, державах з високим рівнем розвитку на безпеку бізнесу
підприємства витрачають 9-12 % прибутку, натомість в Україні – менше 1 % [2].
Іншим не менш важливим аспектом є те, що у країнах Європи, США, Японії захист
підприємницького сектору здійснюється недержавними структурами безпеки. Наприклад, у
США чисельність працівників цих структур вдвічі перевищує штат поліції, що дозволяє
знизити рівень державних видатків на її утримання [3].
В Україні сектор недержавного регулювання безпеки почав розвиватися у 90-х роках.
Але масштабного розвитку не відбулося за весь період, вагомою причиною цьому є пасивне
ставлення державних органів до даної проблеми. Наслідком такої ситуації є те, що станом на
2008 р. в Україні було зареєстровано близько 25 тис. приватних структур, що
спеціалізувалися на наданні послуг у сфері безпеки. Крім того, можна відзначити
функціонування значної кількості служб безпеки підприємств, навчально-консультаційних
установ, діяльність яких спрямована на підготовку фахівців та навчання працівників для цих
служб, аналітичних центрів, інформаційних служб, науково-дослідних організацій, фондів,
до основних напрямків яких входить міжнародна співпраця з питань та проблем безпеки,
фірми з гарантування інформаційної, протипожежної та економічної безпеки.
Серед найвідоміших представників даної сфери можна відзначити засновану у 1995 р.
Українську федерацію робітників недержавних служб безпеки – це громадська організація,
що об’єднала підприємства та окремих громадян, які на законних підставах займаються
охоронною, детективною, інформаційною та іншою діяльністю, яка безпосередньо має на
меті захист бізнесу та приватних осіб. Впродовж останніх років її членами стало понад 140
підприємств, а її мережа розширилася до 20 регіональних відділень [4].
Іншими провідними об’єднаннями у сфері безпеки в Україні є:
1) Всеукраїнська Асоціація приватних детективів – 29 травня 2012 р., вперше в історії
України офіційно зареєстрована Державною реєстраційною службою. Асоціація створена
приватними детективами та керівниками детективних агентств України, які легально
працюють у сфері приватної розшукової діяльності та недержавної безпеки. У складі
засновників – колишні співробітники МВС, спецслужб, розвідки та сил спеціального
призначення. Асоціація є громадською організацією і має статус некомерційної і
неприбутковою структури. Члени абсолютно відкрито здійснюють детективну діяльність в
Україні як самостійні суб'єкти підприємницької діяльності, керуючись при цьому видом
діяльності за КВЕД Україна 2010 – «Проведення розслідувань», який включає в себе
«діяльність з розслідування та діяльність детективів», а також «будь-яку діяльність
приватних детективів не залежно від типу клієнта або цілей розслідування» (код 80.30) [5].
2) Союз працівників сфери безпеки, завданнями якого є
• об'єднання учасників ринку безпеки, забезпечення громадської координації їх
діяльності;
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• сприяння та участь у розвитку цивілізованого ринку послуг безпеки на принципах
партнерства, законності та здорової конкуренції всіх учасників;
• розвиток високого рівня етики в професійних і ділових відносинах;
• підвищення ролі недержавних служб безпеки по захисту державної, приватної
власності та безпеки громадян;
• створення загального банку даних недобросовісних замовників і співробітників;
• відмова від участі у рейдерських діях [6].
3) Українська федерація індустрії безпеки, її місією є сприяти формуванню в бізнессередовищі ринку технічних засобів безпеки, автоматизації та диспетчеризації інженерних
систем нової стратегії розвитку, націленої на підвищення конкурентоздатності компаній –
членів федерації і галузі економіки в цілому на внутрішньому та зовнішньому ринках [7];
4) ТОВ «Міжнародна антитерористична єдність» ставить своїм завданням підвищення
рівня інформованості громадськості, досягнення єдиного розуміння сутності сучасного
тероризму, формування та застосування інформаційних та громадських технологій для
створення ефективної системи заходів підтримки стратегії боротьби з міжнародним
тероризмом;
5) Група підприємств безпеки «Приватна поліцейська компанія» займається
забезпеченням комплексної безпеки юридичних і фізичних осіб, надає повний спектр послуг
у сфері юридичного забезпечення громадян і підприємств, у сфері детективних послуг та
інформаційної безпеки, консалтингу, в т.ч. на умовах аутсорсингу з провідними компаніями
та окремими особами.
6) «Мангуст» – об’єднання підприємств задля обміну інформацією про проблемних
контрагентів кожного з учасників, тобто поширюють інформацію про несумлінних клієнтів,
осіб, які вчинили шахрайські дії тощо;
7) Українська Федерація професіоналів безпеки;
8) Українська громадська організація «Міжнародна Ліга професійних охоронців»;
9) Національна Професійна Ліга Охоронців України,
10) Центр підготовки фахівців охорони та інші.
У банківському секторі провідною організацією безпекогарантуючого профілю є
Асоціація банківської безпеки України, її завдання полягають у розробці та координації
комплексу організаційних, аналітично-інформаційних та інших заходів щодо імплементації
банками-членами єдиних стандартів безпеки у різних аспектах діяльності. Доцільно
відзначити створений у 2001 р. на її основі Український Форум безпеки розрахунків та
операцій з платіжними документами і кредитами з метою координації зусиль у сфері
електронних розрахунків; моніторинг, вивчення, узагальнення відносин, які виникають у
сфері обігу платіжних карт, підготовка рекомендацій для клієнтів у випадку нестандартних
та спірних ситуацій; поновлення даних та експлуатація сервера міжбанківського обміну
Exchange-Online (інформація про неправомірні дії з використанням платіжних карт,
обладнання для їхнього виготовлення та обслуговування); інформування громадян через ЗМІ
про засоби захисту персональної фінансової інформації; взаємодія з правоохоронними
органами [8].
Дещо іншу картину можна спостерігати на підприємствах, так з кожним роком все
більше суб’єктів господарювання створює власні служби безпеки з подальшим формуванням
системи та механізму гарантування економічної безпеки задля досягнення високих
показників діяльності.
Але, незважаючи на зазначені аспекти, можна констатувати факт недостатньої
кількості недержавних об’єднань у сфері безпеки в Україні. Тому, доцільно відзначити ряд
першочергових дій зі сторони держави, які б сприяли розвитку даного сектору:
1) прийняття нормативно-правових актів, що регулюють порядок діяльності
недержавних агентств з безпеки, приватних детективів, служб безпеки на підприємствах;
2) формування механізму співпраці між державними та недержавними службами у
сфері безпеки;
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3) сприяти розширенню мережі навчальних закладів, які здійснюють
підготовку/перепідготовку персоналу для роботи в секторі безпеки;
4) сприяти створенню єдиного інформаційного центру державних та недержавних
структур для допомоги у врегулювання проблем;
5) врегулювати обмін інформацією між державними та недержавними структурами у
сфері безпеки бізнесу та приватних осіб;
6) сприяти розвитку страхової сфери;
7) розробити програму сприяння підприємствам, які організовують власну систему
безпеки.
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
В роботі виділено різновиди фінансової стабільності суб’єктів господарювання. Запропоновано
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динамічний підхід до оцінювання фінансової стабільності суб’єктів господарювання, який припускає
обчислення коефіцієнтів варіації фінансових показників, що дозволяє точніше оцінити довгострокові
особливості фінансово-господарської діяльності.
Ключові слова: суб’єкти господарювання, фінансова стабільність, динаміка, помірна фінансова
стабільність, постійна фінансова стабільність, прискорена фінансова стабільність.
In the article the types of business entities financial stability have been determined. The dynamic approach to
estimating of business entities financial stability has been suggested. It takes into account calculating of financial
indexes variability. It allows estimating more accurately long-term characteristics of business entities financialeconomic activity.
Keywords: business entities, financial stability, dynamic, moderate financial stability, constant financial
stability, rapid financial stability.

В умовах ринкового середовища фінансова стабільність підприємств набуває
суттєвого значення. Це насамперед обґрунтовується такими положеннями. По-перше, від
фінансової стабільності підприємств залежить їх спроможність оновлювати техніку та
технологію, формувати резерв виробничих потужностей, запаси товарно-матеріальних
цінностей тощо. Тобто фінансова стабільність здатна забезпечити життєздатність
підприємств, їх конкурентоспроможність та можливість розвитку в короткостроковій та
довгостроковій перспективах. По-друге, фінансово стабільні підприємства мають переваги
перед іншими підприємствами цієї ж галузі в залученні інвестицій, у виборі постачальників,
у підборі кваліфікованих кадрів. По-третє, фінансово стабільні підприємства не вступають у
конфлікт з державою по перерахуванню податків та неподаткових платежів та з суспільством
– по виплаті заробітної плати, дивідендів.
Метою даної роботи є наукове обґрунтування та розроблення динамічного підходу до
оцінювання фінансової стабільності суб’єктів господарювання в умовах мінливості та
невизначеності ринкового середовища.
На основі практики господарювання та морфологічного аналізу підходів науковців до
визначення поняття «фінансова стабільність суб’єктів господарювання» встановлено, що
його характерними ознаками є: комплексність, ризикованість, гнучкість, альтернативність,
економічне зростання. Це дозволило сформулювати фінансову стабільність як здатність
суб’єктів господарювання досягнути максимального економічного зростання при
мінімальному відхиленні фінансової системи від рівноважного стану в умовах мінливості та
невизначеності ринкового середовища, яке динамічно розвивається [1].
На рис. 1 наведене формалізоване (графічне) подання сутності поняття «фінансова
стабільність» (в залежності від обраного показника, що відображає відповідну ознаку
діяльності або умов функціонування суб’єкту господарювання).
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Рис. 1. Графічне подання сутності поняття «стабільність» у вигляді зміни деякого
показника процесу або об’єкту, що досліджуються, протягом певного інтервалу часу

Як видно з рис. 1 імовірні три різні варіанти щодо можливості зберігання
рівноважного стану системи.
Так перший з таких варіантів (рис. 1а) є характерним з погляду динамічного розвитку
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суб’єкту господарювання та певної зміни (загального зростання) обраного показника, який
характеризує такий розвиток [2].
У разі ж визначення фінансової стабільності суб’єкту господарювання з погляду
нормативних показників його діяльності можливою є формалізація сутності такого
узагальнення стабільності відповідно до рис. 1б. Поряд із цим відповідне розуміння
стабільності може бути узагальненням незмінних темпів динаміки досліджуваних показників
у часі. Тобто, слід відмітити, що графічне подання сутності поняття «фінансова стабільність»
відповідно до рис. 1 може відображати як абсолютні значення обраного показника, так і
темпи зміни такого показника. Таким чином, загалом такий показник та динаміка його зміни
може розглядатися в якості узагальненої характеристики відносин (зокрема, фінансових
відносин) у розрізі окремих складових його діяльності та певною мірою відображати стан
таких відносин.
Проте більш суперечливою є формалізація сутності стабільності відповідно до рис. 1в.
Тобто, слід зазначити, що контрольоване (або прогнозоване) падіння деякого показника до
визначеної межи (Р) також варто визначити як стабільний стан. Ґрунтовність такого
трактування стабільності засновано на тому, що, з урахуванням безперервності часу,
визначення стану процесу або об’єкту, який досліджується, має сенс з погляду множинності
можливих станів економічного розвитку, які означені процеси або об’єкти мають на всьому
інтервалі часу, що аналізується. Інакше кажучи, можливі етапи піднесення деякого процесу
або об’єкту, а також можливі й етапи спаду в його розвитку. Втім рис. 1в може бути
прикладом відображення й стабільного розвитку суб’єкту господарювання, але з
урахуванням більш виваженого ставлення до використання його ресурсної бази. Таке
формалізоване узагальнення стабільності можливе, зокрема, під час зменшення значень
окремих нормативних показників суб’єкту господарювання, але в межах припустимого.
Також відображене на рис. 1в може розглядатися у контексті стабільності під час кризових
явищ. Отже, у цілому, подане відповідне до рис. 1, формалізоване узагальнення сутності
стабільності має сенс [3].
Одночасно із цим, також слід зробити одне зауваження стосовно того, що загалом
відображення формалізованого подання сутності стабільності (його графічне подання) не є
одностайним у вигляді прямої ліній. Така лінія може бути різною, а виходячи з того, що
суб’єкт господарювання як об’єкт, який досліджується, діє в постійно змінних умовах
зовнішнього середовища, важливим є щоб така лінія знаходилися в певних межах (рис. 2).
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Рис. 2. Стабільність як межа припустимого відхилення досліджуваного показника у
часі

У підсумку таке подання дає змогу визначити сутність поняття «фінансова
стабільність суб’єкту господарювання» як можливість зберігання рівноважного стану
протягом визначеного часу у розрізі окремих напрямів фінансових відносин суб’єкту
господарювання, проявом чого слід вважати припустиме відхилення від лінії тренду
обраного показника у часі, за яким і визначається збалансований стан суб’єкту
господарювання та узагальнюються кількісні значення такої стабільності. Тобто, в цілому,
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маємо множинність можливих станів стабільності, де зокрема, подане [4]:

на рис. 1а може відповідати стабільному розвитку (інакше кажучи, фінансовій
стабільності розвитку суб’єкту господарювання, що визначається загальним зростанням
обраного фінансового показника суб’єкту господарської діяльності в розрізі окремого
напряму такої діяльності);

на рис. 1б – стабільному здійсненню основних функцій покладених на процес
або об’єкт (інакше кажучи, стабільне функціонування суб’єкту господарювання);

на рис. 1в – умовно-стабільному функціонуванню в припустимих межах, або на
граничній межі дозволених параметрів з погляду основних функцій, покладених на процес
або об’єкт, що розглядаються. Зокрема, прикладом останнього, з погляду суб’єкту
господарювання, може бути його функціонування під час дії жорстких обмежуючих правил
здійснення основної діяльності.
Якщо розглянути безперервність стабільно позитивного розвитку суб’єкту
господарювання на основі можливої варіації абсолютних значень досліджуваного показника
та їх темпів зміни, що розкриває відповідну стабільність, то можна виділити так звану:

помірну фінансову стабільність розвитку суб’єкту господарювання, яка
визначається припустимим зменшенням абсолютних значень досліджуваного показника та
темпів їх зміни на аналізованому інтервалі часі при загальній тенденції зростання такого
показника;

постійну фінансову стабільність розвитку суб’єкту господарювання, яка
визначається лише зменшенням темпів зміни абсолютних значень досліджуваного показника
на аналізованому інтервалі часі при загальній тенденції зростання абсолютних значень
такого показника;

прискорену фінансову стабільність розвитку суб’єкту господарювання, яка
визначається загальним зростанням абсолютних значень досліджуваного показника та темпів
їх зміни на аналізованому інтервалі часі.
Тож, у підсумку, різновиди фінансової стабільності суб’єкту господарювання можна
подати відповідно до рис. 3.
Основні різновиди фінансової
стабільності суб’єкту
господарювання
З погляду досліджуваного показника
стабільності:
 за окремими напрямами
господарської діяльності;
 за інтегральним показником
господарської діяльності.

З погляду загальної динаміки досліджуваного
показника:
 стабільний розвиток (стабільно
позитивний розвиток);
 стабільне здійснення основних функцій;
 умовно-стабільне функціонування.

За
часом
визначення
стабільного
розвитку:
 короткостроковий період;
 середньостроковий період;
 довгостроковий період.

За якісною ознакою зміни досліджуваного
показника:
 помірна стабільність;
 постійна стабільність;
 прискорена стабільність.

Рис. 3. Основні різновиди фінансової стабільності суб’єкту господарювання

На першому етапі слід розраховувати показники, яку комплексно характеризують
фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання, та які за їх економічною
сутністю та змістом прийнято поділяти на п’ять груп (табл. 1): показники майнового
положення; показники ліквідності; показники фінансової незалежності; показники ділової
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активності; показники рентабельності.
На другому етапі, для визначення динамічних рис фінансово-господарської діяльності
суб’єктів господарювання слід розраховувати варіацію їх фінансових показників [5]:
,,
де

(1)

– коефіцієнт варіації -го показника фінансової стабільності;
– середньоквадратичне відхилення фактичного значення -го показника фінансової
стабільності від середнього за певний період часу;
– середнє значення -го показника фінансової стабільності за певний період часу;
.
Варіабельність фінансового показника вважається припустимою, якщо

Інакше, фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання за цим напрямом є
ризикованою.
На третьому етапі, інтегрування фінансових показників слід здійснювати за методом
сум. Через це, формула для розрахунку інтегральних фінансових показників, а саме:
інтегрального показника майнового положення
, інтегрального показника
ліквідності

,

інтегрального

показника

фінансової

інтегрального показника ділової активності
рентабельності

незалежності

,

та інтегрального показника

, матиме такий вигляд:
,

де

(2)

– -тий інтегральний фінансовий показник;
;
– кількість фінансових показників в -тій їх группі.
Припустимий
,

інтервал

варіювання

такий:

,

.

,

,

На четвертому етапі визначено коефіцієнти вагомості показників фінансової
стабільності суб’єктів господарювання за методом аналізу ієрархій. Так рівень вагомості
інтегрального показника майнового положення становить 0,03; інтегрального показника
ліквідності – 0,06; інтегрального показника фінансової незалежності – 0,13; інтегрального
показника ділової активності – 0,26; інтегрального показника рентабельності – 0,51.
На п’ятому етапі слід розрахувати інтегральний показник фінансової стабільності
суб’єктів господарювання
за дещо модифікованим методом сум [6].
.
Якщо

(3)

, то тип фінансового стану суб’єктів господарювання вважається

стабільним. В противному випадку (
) – суб’єкти господарювання знаходяться в
нестабільному фінансовому стані та вимагають вжиття низки певних заходів щодо його
поліпшення [7].
В роботі вирішено важливе науково-практичне завдання щодо наукового
обґрунтування та розроблення динамічного підходу до оцінювання фінансової стабільності
суб’єктів господарювання в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.
Основні висновки та рекомендації полягають у такому:
Запропоновано динамічний підхід до оцінювання фінансової стабільності суб’єктів
господарювання, який припускає обчислення коефіцієнтів варіації фінансових показників,
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що дозволяє точніше оцінити довгострокові особливості фінансово-господарської діяльності
в просторі та в часі. Згідно цього підходу основними етапами оцінювання фінансової
стабільності суб’єктів господарювання є:
розрахунок показників фінансової стабільності суб’єктів господарювання – майнового
положення, ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності та рентабельності;
вивчення варіації показників фінансової стабільності;
встановлення інтегральних показників фінансової стабільності суб’єктів
господарювання – майнового положення, ліквідності, фінансової незалежності, ділової
активності та рентабельності:
визначення вагомості інтегральних показників фінансової стабільності;
з’ясування інтегрального показника фінансового стану та обґрунтування його типу –
стабільний чи нестабільний.
Зважаючи на те, що фінансово-господарська діяльність характеризується постійним
кругообігом капіталу; метою функціонування суб’єктів господарювання є одержання
відповідного прибутку; прибуток є абсолютним показником ефективності руху капіталу на
протязі певного періоду, відносним є коефіцієнт його рентабельності; коефіцієнт
рентабельності капіталу має чітко окреслену оптимальну тенденцію зміни в часі – прагне до
максимуму, актуальним є поглиблене дослідження факторів, що впливають на рентабельність
капіталу суб’єктів господарювання. Це є предметом подальшого дослідження авторів цієї
роботи.
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Розглянуті та систематизовані кадрові ризики та загрози, пов’язані з процесом управління
персоналом, в системі економічної безпеки підприємств.
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In the article the personnel risks and threats associated with the process of personnel management in the
economic security system is considered and systemized.
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Постановка проблеми. Сучасні підприємства є комерційними організаціями,
основною метою існування та функціонування яких є максималізація прибутку з
мінімізацією витрат. Соціально-економічний розвиток підприємств відбувається в умовах
посилення ринкової конкуренції, бенчмаркінгових технологій за рахунок посилення
переважно внутрішніх сторін підприємств, насамперед персоналу та системи управління
персоналом. Це відбувається в умовах трансформації парадигми персоналу з основного
нематеріального ресурсу до основного нематеріального активу підприємств.
Соціально-економічний розвиток підприємств знаходиться в умовах постійного
впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків та загроз. Це особливо актуально для підприємств
малого та середнього бізнесу, які часто не мають сформованої системи економічної безпеки
та є найбільш вразливими щодо такого впливу. Таким чином, персонал постає не тільки як
основний актив підприємств, але й основне джерело внутрішніх потенційних ризиків та
загроз. Тому поняття підприємницьких ризиків як ризиків, пов'язаних з фінансовим
результатом діяльності підприємств, в сучасних умовах повинно враховувати кадрові ризики
та загрози, пов’язані з персоналом, які виникають в процесі управління персоналом та
повинні враховуватись в системі економічної безпеки підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. В сучасній вітчизняній та
зарубіжній літературі останнього десятиріччя зросла кількість робіт, присвячених питанням
забезпечення економічної безпеки підприємств, в тому числі її кадрової складової. Певна
увага приділяється дослідженню впливу підприємницьких ризиків, переважно зовнішніх, на
систему економічної безпеки підприємств, зокрема на підсистему її фінансової безпеки.
Виділення невирішених раніше частин проблеми. Персонал та процеси управління
персоналом, виявляють значний вплив на формування конкурентної переваги та
забезпечення економічної стійкості підприємств [5]. Разом з тим, зустрічається небагато
робіт, які вивчають вплив внутрішніх ризиків, зокрема пов’язаних із персоналом, які
виникають в процесі управління персоналом на забезпечення економічної безпеки
підприємств. Немає цілісного уявлення про систематизацію кадрових ризиків та недостатньо
досліджений їхній вплив на стан економічної безпеки, зокрема в процесі управління
персоналом підприємств. Тому на підприємствах, насамперед малого та середнього бізнесу,
на яких, як правило, немає структури, відповідальної за економічну безпеку, важливо
виділення ключових внутрішніх кадрових ризиків в процесі управління персоналом, та
визначення методів їх ідентифікації та подальшої нейтралізації [6].
Постановка завдання. Таким чином, основною метою даної роботи є опис та
систематизація кадрових ризиків та загроз, пов’язаних із персоналом та процесом управління
персоналом, їх ідентифікація та нейтралізація в системі економічної безпеки підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стан економічної безпеки підприємств
значною мірою залежить від ефективності роботи служб або відповідальних за економічну
безпеку підприємств, яким вдається нейтралізувати ризики та запобігти загрозам негативних
впливів на різні аспекти економічної безпеки, зокрема кадрової безпеки.
Залежно від сфери виникнення розрізняють внутрішні і зовнішні чинники. Зовнішні
ризики та загрози виникають за межами підприємства і безпосередньо не завжди пов'язані з
його господарською діяльністю. Як правило, це певні зміни зовнішнього середовища, які
можуть нанести збиток підприємству.
Внутрішні ризики пов'язані з господарською діяльністю підприємства, насамперед із
його персоналом – штатним кадровим складом без урахування залученого персоналу –
сумісництво, аутсорсинг, аутстафінг, лізинг персоналу тощо, доцільність та можливість
оцінки якого в системі кадрової безпеки є предметом дискусії. Найбільш значущими з них є
кадрові ризики та загрози економічній безпеці підприємства, якість планування та ухвалення
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управлінських рішень, організація праці та робота з персоналом, кадрова та фінансова
політики підприємства тощо [8].
Кадрові ризики та загрози, як і інші ризики та загрози підприємств, в залежності від
джерел виникнення можуть бути об'єктивними та суб'єктивними. Перші виникають без
участі підприємства та його персоналу, другі – породжені навмисними чи ненавмисними
діями або бездіяльністю персоналу та оточення організації, інших підприємств, конкурентів.
Тому і їхнє запобігання пов'язано з впливом на суб'єкти економічних відносин [2].
За прогнозуванням виділяють кадрові ризики та загрози, які можна передбачати та
непередбачені. За імовірністю настання, кадрові ризики та загрози розділяють на явні
(реально існуючі, видимі) і латентні (приховані, ретельно замасковані), які виявити важко –
тому їх виявлення потребує додаткових заходів і засобів нейтралізації [4].
Кадрові ризики та загрози економічній безпеці підприємства, які пов'язані з його
персоналом в процесі управління персоналом, є компетенцією кадрової безпеки – кадрової
складової економічної безпеки. Вона повинна мати на меті ефективне економічне
функціонування підприємства, а значить мати виключно економічний зміст, тобто виходити
з створення економічної доданої вартості (EVA) кожним співробітником за рахунок
фактичного внеску та потенціалу як кожного співробітника, так і колективу у цілому, за
рахунок відповідної корпоративної моделі організаційної поведінки та організаційної
культури, в ланцюжку створення цінності. Тож, всі «неекономічні» аспекти, які іноді
неправомірно ототожнюються з поняттям кадрової безпеки, такі, як фізична безпека чи
охорона праці персоналу не повинні до неї відноситися, хоча й можуть мати на неї певний
вплив. Кадрова безпека є функціональною підсистемою двох систем: системи економічної
безпеки та системи управління персоналом, тому вона повинна бути інтегрована з ними та
управляти процесом менеджменту персоналу за рахунок мінімізації соціально-економічних
ризиків і запобігання загроз, пов'язаних з ним і максимізації його соціально-економічної
ефективності.
Основні кадрові ризики та загрози полягають у наступному: невідповідність
кваліфікації співробітників до займаної посади (небезпека, що спричиняє збитки);
недостатня кваліфікація працівників (проблема, вирішити яку зобов'язані кадровики);
низький рівень організації системи навчання (відсутня система обліку перспектив розвитку
персоналу, що створює соціальну непевність у стабільності свого службового зростання);
неефективна система мотивації (немає аналізу потреб кожної особистості і персональної
мотивації), що обумовлює низьку лояльність персоналу до підприємства; помилки в
плануванні кадрових ресурсів (зокрема, коли на просту роботу приймають
висококваліфікований персонал), що в кінцевому рахунку збільшує плинність кадрів;
відсутність творчих елементів у роботі, нецільове використання кваліфікованих
співробітників; працівники орієнтовані на вирішення внутрішніх тактичних завдань та не
орієнтовані на дотримання інтересів підприємства в цілому (немає цільового управління);
неякісні перевірки кандидатів під час прийому на роботу [7]. Також сюди слід віднести
відсутність системи контролю та зворотнього зв’язку (високий рівень дистанції влади). А
саме головне – це відсутність системи корпоративних цінностей, які формують сприятливу
для досягнення стратегічної мети організації модель організаційної поведінки і
корпоративної культури.
До порушень, які найбільш характерні для сучасних вітчизняних підприємств,
належать: афери з боку провідних спеціалістів (топ-менеджерів і керівників середньої ланки,
відповідальних за конкретний напрям бізнесу підприємства); несанкціонований продаж і
використання майна (власності) підприємства із корисливою метою; фальсифікація
документації підприємства за допомогою електронної техніки й інтернету (наприклад,
перерахування коштів підприємства на свій особистий рахунок, внесення «потрібних» змін у
звітні документи); несанкціоновані операції із цінними паперами, матеріальними й
нематеріальними активами підприємства; фальсифікація звітів про використання бюджетних
коштів [1].
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Основні чинники афер персоналу підприємства можна класифікувати так: особисті
фінансові труднощі, неможливість задоволення життєвих потреб своїх та сім'ї; наявність
слабких місць у системі управління діяльністю фірми (зокрема в системі бухгалтерського
обігу); низька кваліфікація керівництва підприємства; нездоровий діловий клімат у колективі
підприємства (наявність «скривджених»); психологічна готовність (схильність) працівника
до зловживання службовим становищем; порочні зв'язки, вчинки, захоплення; відсутність
налагодженого контролю з боку керівництва за діяльністю персоналу; слабкий кадровий
менеджмент, що дає змогу займати відповідальні посади співробітникам-аферистам,
неефективна робота з кадрами [1].
Локалізацію кадрових ризиків пропонуємо проводити на трьох основних етапах
процесу управління персоналом: ідентифікація та нейтралізація кадрових ризиків та загроз
вході в підприємство, в процесі поточної роботи із персоналом (усередині підприємства) та в
процесі роботи із персоналом на виході із підприємства.
На вході важливо ідентифікувати кадрові ризики неправильного вибору стратегії
скринінгу та селекції кандидатів, відсутність корпоративних фахових вимог до кандидата та
вхідної неправильної оцінки, ризик прийняття кандидата із прямими загрозами стабільності,
створення негативного іміджу підприємства.
Кадрові ризики поточної роботи повинні враховувати відсутність або формалізацію
системи адаптації працівника у колективі, відсутність чіткого визначення посадових вимог
(інструкцій) та критеріїв ефективності праці, зниження або втрата працівником мотивації та
стимулів до ефективної праці, ризик відтоку ключових працівників до конкурентів, ризик
прямих зловживань працівника та/або заподіяння шкоди підприємству, уповільнення або
припинення розвитку та втрата кадрового потенціалу працівників підприємства, ризик
виникнення та загострення внутрішніх неконструктивних конфліктів між працівниками
підприємства, а також деліктні ризики – тобто прямі ризики правопорушень, які підпадають
під дію чинного кримінального законодавства.
Кадрові ризики на виході із організації стосуються, насамперед, фінансових претензій
до підприємства, зниження репутаційного індексу та формування негативного іміджу
підприємства як роботодавця через розповсюдження негативної інформації, поширення
комерційної інформації про підприємство серед його конкурентів.
Основні методи нейтралізації кадрових ризиків на першій стадії полягають у
формуванні системи моніторингу ринку праці, реалізації процедур скринінгу та відбору,
налагодженні ефективної взаємодії лінійних менеджерів із працівниками служби персоналу,
застосуванні сучасних оцінних технологій, перевірки рекомендацій кандидата. Профілактика
кадрових ризиків на цьому етапі повинна включати в себе ретельну оцінку кандидатів за їх
професійними компетенціями, особистими якостями та надійністю (етичні аспекти, мораль,
модель поведінки). Зокрема, оцінка надійності кандидатів повинна включати фактичну
перевірку наданих документів, рекомендацій, перевірку з попередніх місць роботи, при
наймі на посади топ-менеджменту з фінансовою відповідальністю необхідно залучати
сторонніх консультантів для перевірки фахових компетенцій, перевірку по базах
правоохоронних органів.
На цьому етапі необхідно виділити групу кадрових ризиків, пов’язаних із трудовим
потенціалом, таких як виробничі (ризик неправильної кадрової стратегії та політики, ризик
помилок в процесі управління персоналом, ризик зниження ефективності кадрів та кадрового
потенціалу, зокрема за рахунок невідповідності фахівців кваліфікаційним вимогам, ризик
неякісного управління персоналом, ризик зниження виробничої дисципліни, ризик відтоку
кваліфікованих працівників, зростання плинності кадрів, тощо), фінансові (ризик
підвищення витрат на всіх етапах управління персоналом замість заощадження), соціальні
(ризик прийому нових працівників з невідповідною вимогам кваліфікацією або з групи
ризику (алко- та нарко- залежні, конфліктогени тощо), ризик дезадаптації нових працівників,
ризик низької мотивації до виконання співробітниками службових обов’язків, ризик
виникнення негативних соціальних явищ та відносин в колективі, ризик недосконалого
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управління конфліктами та стресами та подолання їх наслідків, ризик несвоєчасної або
неповної виплати заробітної плати внаслідок економічної нестабільності, тощо).
Профілактика кадрових поточних ризиків полягає насамперед у формуванні чітких
вимог та критеріїв результативності праці, розробці ефективної системи матеріального та
нематеріального стимулювання, планування ділової кар’єри, кадрового резерву та створення
системи динамічного розвитку і навчання персоналу на підставі оцінки та атестації
працівників.
Оскільки на виході з організації одним із ключових ризиків є формування негативного
іміджу підприємства як роботодавця, то засобом його нейтралізації може бути
консультаційна підтримка працівників. Проведене нами дослідження у формі анкетного
опитування в групі фармацевтичних маркетуючих організацій продемонструвало, що у
формулюванні звільнення «з ініціативи працівника» («за власним бажанням» та «за згодою
сторін») можуть спостерігатися приховані мотиви, які певною мірою залежать від
роботодавця та його менеджменту, зокрема такі як висока інтенсивність праці, яка
призводить до фактично ненормованого робочого часу з виходом на роботу в вихідні дні без
додаткової оплати та без урахування думки працівника, вимога виконання робіт поза
обумовлених трудовим договором, шкідливі або несприятливі умови праці, недосконала
система мотивації, яка спричинює незадоволеність заробітною платою співробітників, в
деяких випадках це може бути «недооціненість» працівника, відсутність перспективи
службового зростання, недоброзичливе ставлення керівництва із подальшими невиправдано
негативними рекомендаціями на запити кадрових агенцій задля перешкоджання подальшому
успішному працевлаштуванню працівника, який звільняється проти волі керівництва, тощо.
Тому компетенції кадрової безпеки повинні враховувати не тільки захист підприємства від
потенційних загроз з боку працівників, але й захист працівників від потенційних загроз з
боку власників та топ-менеджменту підприємств, які формують несприятливу модель
організаційної поведінки.
Зовнішні кадрові ризики, які безпосереднім чином не пов’язані із підприємством,
можуть чинити суттєвий вплив на стан його економічної безпеки. До них слід віднести
насамперед кращі умови праці та мотивації у конкурентів та налаштованість конкурентів на
переманювання перспективних топ-менеджерів та менеджерів середньої ланки (які за умов
«бідної» системи мотивації, низької лояльності та недосконалої організаційної культури
можуть виявитися чутливими навіть до ненабагато кращих в матеріальному сенсі умов праці
у конкурентів), а також зовнішній тиск на співробітників, втягування їх у різні види
залежності [3].
Ризики цієї групи нейтралізуються через підтвердження корпоративних цінностей, які
формують сприятливу модель організаційної поведінки, залученість та формування
організаційної прихильності (надійність) персоналу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, ідентифікація,
систематизація, профілактика та моніторинг кадрових ризиків, розробка заходів щодо їх
усунення або нейтралізації є важливим аспектом функціонування системи економічної
безпеки в процесі управління персоналом. А ідентифікація та нейтралізація соціальних
ризиків є одним із ключових чинників стабільного соціально-економічного розвитку
підприємств, забезпечення їх економічної безпеки, що представляє собою перспективний
напрямок подальших досліджень.
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У статті розглянуто систему фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, яка має поєднувати надбання
сучасної економічної науки та діяти постійно, а не за фактом настання кризи. Висвітлені принципи системи фінансової
безпеки на яких вона має базуватися. Визначенні сутність і основні підходи до функціонування господарського механізму
підприємства.
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Постановка проблеми. Незважаючи на значну кількість проблем у сфері
забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва і як наслідок їх безкризової та
ефективної діяльності, основною з них є недостатня увага, що приділяється підприємцями
контролю за своїми ризиками, уповільненою реакцією на виникаючі кризові ситуації і
нездатність здійснювати ефективне фінансове управління, при тому, що рівень розвитку
економічної науки на сьогоднішній день дозволяє вирішити більшість проблемних питань.
Головною задачею є приведення цих, часом розрізнених знань у певну систему, яка б
забезпечувала стабільну і ефективну діяльність суб’єкта підприємництва.
Слід відзначити, що втрата контролю над станом кризового середовища приводить до
розвитку кризових ситуацій на суб’єкті підприємництва, в остаточному підсумку може
спричинити його банкрутство. Головною проблемою є те, що досить часто про необхідність
фінансової безпеки згадують вже за фактом виникнення кризових ситуацій.
Тому необхідно інтегрувати систему фінансової безпеки безпосередньо у
господарський механізм суб’єкту підприємництва. Це дасть можливість здійснювати не
тільки заходи з нейтралізації криз і відповідно попередження банкрутства суб’єкту
підприємництва, але і здійснювати поточний моніторинг його кризового середовища з метою
максимально швидкого реагування на виникаючі загрози. Також це дає можливість впливати
на ефективність діяльності суб’єкту підприємництва шляхом оптимізації фінансового
управління.
Метою дослідження є узагальнення методичних підходів щодо формування системи
фінансової безпеки, визначення її сутності для суб’єктів підприємництва.
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Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми методичних
підходів щодо формування системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва
присвячено праці багатьох вітчизняних науковців – С. Покропивного, О. Пластунова, О.
Барановського, В. Мунтіяна, В. Предборського, М. Єрмошенка, О. Ареф’єва, М. Білик, І.
Бланка, С. Тітова, А. Єпіфанов, О. Філімоненкова, Н. Синюгіної, Абалкіна Л., Буніча П.,
Воєводіна С., Козлової О., Лейса Е., Мочерного В., Москаленко В., Осіпова Ю.М., Райзберга
Б.А. та інших.
Проблемам фінансової безпеки та забезпечення її ефективності присвячено ряд статей
та монографій. Проте, аналіз робіт, опублікованих за результатами наукових розробок в
цьому напрямку, доводить, що у вітчизняній науковій літературі бракує системного
дослідження окремих питань, присвячених цій тематиці, зокрема, ще не вироблено єдиного
підходу до трактування сутності «економічний механізм», не достатньо розроблений
інструментарій для оцінки фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, що буде зручним та
доцільним для застосування в практиці вітчизняних бізнес-структур.
Результати дослідження. Для того, щоб визначити місце системи фінансової безпеки
в комплексі господарської діяльності суб’єкту підприємництва, визначимо сутність і основні
підходи до функціонування господарського механізму підприємства. Поняття «економічний
механізм» увійшло до складу категоріального апарату економічної науки в 60-х роках ХХ
сторіччя. Суть цього терміну було розкрито відомим французьким економістом А.
Кульманом у його всесвітньовідомій роботі з аналогічною назвою [1, с. 19]. Так Мочерний
В.С. визначає господарський механізм підприємства як систему основних форм, методів і
важелів використання економічних законів, вирішення протиріч суспільного виробництва,
досягнення основних цілей виробництва, а також формування потреб, створення системи
стимулів
і узгодження економічних інтересів основних класів і соціальних груп [5, с. 50].
Відзначимо, що Райзберг Б.А. розділяє поняття «система управління» і «господарський
механізм» на дві різні економічні категорії, відзначаючи при цьому, що вони володіють
рядом загальних рис. На його думку, система управління поняття більш широке [4, с. 369].
Що стосується категорії «економічний механізм підприємства», то на думку Лейса Е.А. він
представляє собою систему економічних процесів і станів, спрямованих на досягнення
головної мети організації, що відбуваються у її внутрішньому середовищі під впливом
зовнішніх факторів [2].
Найбільш логічним і доречним місцем для впровадження системи фінансової безпеки
суб’єкту підприємництва, є його інтеграція в фінансово-економічний механізм підприємства,
під яким розуміють найважливішу складову його господарського механізму, що відображає
сукупність фінансових і економічних методів, способів, форм, інструментів і важелів, за
допомогою яких здійснюється регулювання фінансово-економічних процесів й відносин з
метою ефективного впливу на кінцеві результати діяльності підприємства [3, с. 35].
Система фінансової безпеки має базуватися на наступних принципах:
1. Принцип мінливості - будь-яка організація, у випадку ряду помилок як у
господарській, фінансовій, так і управлінській сферах, може стати жертвою кризи й у
результаті - банкрутом. Цей принцип обумовлює необхідність здійснення діагностичних, а
також превентивних заходів для забезпечення стабільної та ефективної діяльності.
2. Принцип об'єктивності - аналітик, що оцінює ймовірність втрати фінансової
рівноваги та настання кризи, повинен робити це виходячи винятково з методики аналізу і
поточної ситуації на суб’єкті підприємництва та ринкової кон’юнктури.
3. Принцип обачності - передбачає формування суджень, необхідних при розрахунках,
здійснених в умовах невизначеності, що запобігають уникнути завищення чи заниження
ймовірності настання кризи чи втрати фінансової рівноваги.
4. Принцип безперервності й оперативності - процес по забезпеченню фінансової
безпеки суб’єкту підприємництва має здійснюватись на постійній основі, щоб вчасно
відреагувати на появу негативних факторів, як внутрішнього, так і зовнішнього середовища,
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що можуть спричинити за собою виникнення кризових ситуацій і, як наслідок, банкрутства.
5. Принцип конфіденційності - результати діагностики на предмет ймовірності
настання криз та втрати фінансової рівноваги повинні бути комерційною таємницею
суб’єкту підприємництва, оскільки розголошення даних може викликати негативну реакцію
партнерів, контрагентів, інвесторів і т.д.
6. Принцип комплексності і системності - оскільки фактори, що приводять до втрати
фінансової безпеки суб’єкту підприємництва, викликаються різними причинами (як
внутрішніми, так і зовнішніми), необхідно оцінювати фінансову ситуацію як взаємодію
комплексу змінних усередині організації, відслідковуючи при цьому вплив зовнішнього
середовища і його трансформації.
7. Принцип явності в інтерпретації результатів - результати аналізу і рекомендації по
забезпеченню фінансової безпеки суб’єкту підприємництва мають бути чіткими і ясними,
щоб уникнути невірного їх розуміння, і, як наслідок, хибних дій з боку керівництва.
Дана система дозволить боротися із реальними кризами, а не їх фіктивними
похідними. Фіктивні і навмисні кризові ситуації практично неможливо спрогнозувати. Дані
види не є нормальними з точки зору функціонування господарського механізму
підприємства. Як правило, вони генеруються самим суб’єктом підприємництва, що
суперечить логіці функціонування системи, оскільки вважається, що організація прагне
уникнути кризи та забезпечити стабільне та ефективне функціонування. Крім
того, у випадку навмисних дій зі створення кризової ситуації система фінансової
безпеки зіштовхнеться з цілим рядом перешкод для її нормального функціонування перекручування даних фінансової звітності, саботування результатів аналізу з боку осіб,
зацікавлених у створенні кризи, ігнорування сигналів від окремих підсистем системи
фінансової безпеки, маніпулювання даними і т.д. Тому пропонована система буде працювати
у випадку з реальними кризовими ситуаціями, тобто такими що були спричинені
об'єктивними внутрішніми чи зовнішніми факторами і при відсутності злого наміру з боку
самого суб’єкту підприємництва. Систему рекомендується використовувати внутрішніми
суб'єктами, а не зовнішніми аналітиками, що має на увазі наявність внутрішньої
зацікавленості самого суб’єкту підприємництва, у протилежному випадку система буде
неефективна.
Висновки. Таким чином, систему фінансової безпеки пропонується інтегрувати в
фінансово-економічний механізм підприємства, що дозволить здійснювати постійний
контроль за ризиковим середовищем організації та приймати вчасні і обґрунтовані рішення.
Її дія має ґрунтуватись на принципах мінливості, обачності, об’єктивності, безперервності й
оперативності, конфіденційності, комплексності і системності, явності в інтерпретації
результатів та має на меті забезпечення стабільної, безкризової та ефективної діяльності
суб’єкту підприємництва.
Система фінансової безпеки суб’єктів підприємництва представляє собою сукупність
взаємопов’язаних елементів діагностичного, інструментального та контрольного характеру,
що використовуються для оптимізації використання фінансових ресурсів з метою
нівелювання впливу ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища Вона має вирішувати
задачі здійснення моніторингу фінансового стану суб’єкту підприємництва для раннього
виявлення ознак його кризового розвитку; визначення масштабів кризового стану суб’єкту
підприємництва; дослідження основних факторів, що обумовлюють його кризовий розвиток;
створення і реалізація заходів по запобіганню криз і попередженню банкрутства суб’єкту
підприємництва; оптимізація фінансового управління та забезпечення ефективного
використання фінансових ресурсів; контроль за виконанням заходів по забезпеченню
фінансової безпеки і оцінка отриманих результатів.
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У сучасних умовах передумовою динамічного розвитку національної економіки
виступає інноваційна діяльність, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності, формує
основу стійкого економічного зростання, є необхідною умовою повноправної участі країни у
світовому розподілі праці. Сформувалося глибоке розуміння того факту, що для України
найкращою є перспектива входження в нову світову економічну систему як технологічно
розвиненої країни. Вступ країни до Світової організації торгівлі (СОТ) та перспектива
орієнтації вимагають кардинальної модернізації матеріального виробництва на засадах
інноваційної моделі розвитку, розширення виробництва інноваційних видів продукції, які за
показниками якості та безпечності відповідають вимогам Європейських світових стандартів.
Ці обставини і зумовлюють безальтернативність інноваційної парадигми структурної
перебудови економіки. Основні напрями інноваційної моделі визначені у «Стратегії
економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) «Шляхом Європейської
інтеграції» [1].
Україна в рейтингу Індексу глобальної конкурентоспроможності, який розраховувався
Всесвітнім економічним форумом (World Economic Forum) за період 2013-2014 рр. займає 84
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місце, що на 11 пунктів менше порівняно з минулим періодом. Одним із основних
показників, на основі яких вимірюється цей індекс є інноваційність бізнесу. За показником
розвитку інновацій Україна зайняла 95 місце у світі серед 184 країн. Ситуація, що склалася
ще раз підкреслює актуальність і необхідність переходу української економіки на
інноваційну модель розвитку [2].
Проблеми структурно-інноваційної перебудови та модернізації вітчизняної
економіки, напрями розвитку науково-технічного прогресу досліджуються в працях
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як В.П. Александрової, Ю.Н. Бажала, В. Гейця, Б.В.
Гриньова, Г.М. Доброва, Н.І. Єрмошенко, І.Ю. Єгорова, Ю.Б.Клюки, Б.А. Маліцького,
О.Лапко, О.С. Поповича, В. Семіноженка, В.П. Соловйова, Л.І.Федулової, Ю.Ф. Шкворца,
М.М. Якубовського та ін. Особливості інноваційного розвитку підприємств харчової
промисловості
України
висвітлені
в
працях
А.Б.
Буднік-Сіверського,
Д. Крисанова, О.М. Петухової, М.Сичевського, І.В. Федулової, А.В. Череп та ін.
У сучасних дослідженнях визначається виняткова важливість інновацій та науковотехнічного прогресу в забезпеченні економічної безпеки держави та її складових. В умовах
глобалізації саме інноваційний чинник визначає економічне зростання і сутність поняття
економічної безпеки. Однією із найважливіших складових економічної безпеки держави є
продовольча безпека, яка гарантує соціальну стабільність у суспільстві, доступність якісних
продуктів харчування та стійкий економічний розвиток. Забезпечення продовольчої безпеки
є одним з основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України в
економічній сфері. З цих позицій актуальним є формування такої моделі продовольчої
безпеки, яка сприятиме забезпеченню країни безпечними та якісними продуктами
харчування, стабільності вітчизняного виробництва продуктів харчування, обсяги якого
достатні для забезпечення продовольчої незалежності держави. Тому саме інноваційний
розвиток галузей агропромислового комплексу має винятково важливе значення для
забезпечення продовольчої безпеки держави.
В проекті Закону України «Про продовольчу безпеку України», продовольча безпека
визначається як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства
і держави, за якої держава гарантує фізичну й економічну доступність та якість життєво
важливих продуктів харчування населенню згідно з науково обґрунтованими наборами
продуктів харчування, підтримує стабільність продовольчого забезпечення населення та
забезпечує продовольчу незалежність [3].
Сьогодні в Україні стан продовольчої безпеки не в повній мірі відповідає рівню
розвинених країн, що обумовлено недостатньою платоспроможністю населення та
зростанням цін на продукти харчування. Але позитивні зрушення, які відбуваються останнім
часом в галузях агропромислового комплексу, сприяли стабільному забезпеченню
внутрішнього ринку харчовими продуктами та дали можливість нарощувати експортний
потенціал. Так, за 2010-2012 рр. загальний приріст валової продукції сільського господарства
становив 12,8 %, у харчовій промисловості – 4,5 %. Понад 80 % харчових продуктів, які
споживають українці, вироблено в Україні, що згідно зі світовими нормативами є достатній
рівнем.
Важливою умовою забезпечення продовольчої безпеки є динамічний розвиток
харчової промисловості, яка сьогодні формує 7-10 % ВВП країни. Велике значення для її
подальшого розвитку має розроблення та впровадження інновацій [4]. Без впровадження
передових досягнень науки і техніки у виробництво харчових продуктів неможливе
виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції, забезпечення населення
продуктами харчування у відповідності з раціональними нормами споживання. Умови, в
яких функціонують вітчизняні підприємства харчової промисловості, не завжди сприяють їх
ефективному розвитку. Негативно впливають на економічне зростання галузі і такі чинники,
як фінансова нестабільність, низький технічний рівень і високий знос технологічного
обладнання, недостатній рівень менеджменту підприємств, високий рівень конкуренції.
Отже, повинна відбутися трансформація складу і структури джерел і ресурсів, які
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визначають економічне зростання, тобто потрібен перехід галузі на інноваційний шлях
розвитку. Незважаючи на те, що необхідність такого переходу не визиває сумніву,
результати інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості свідчать про
недостатню її ефективність. Хоча суми витрат на інноваційні цілі дещо зростають, але
інноваційна активність підприємств галузі залишається низькою.
У статистиці інновацій при аналізі кількості підприємств, що беруть участь в
інноваційному процесі, аналізується кількість підприємств, які здійснюють інноваційну
діяльність, які впроваджують інновації, та які реалізують інноваційну продукцію. У 2012 р.
інноваційною діяльністю на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів займалося 420 підприємств, або 18,7 % від загальної їх кількості, що на
10 % більше порівняно з минулим роком [5].
Останнім часом намітилась тенденція збільшення питомої ваги інноваційно-активних
підприємств, тобто підприємств, які здійснюють всі види інноваційної діяльності. Частка
таких підприємств збільшилась з 10 % у 2005 р. до 18,7 % у 2012 р. Слід зазначити, що у
розвинутих країнах нормою вважається 60-80 % [6, с. 29]. Збільшилось порівняно з 2011 р.
на 13 % кількість підприємств, що витрачали кошти на навчання, підготовку і
перепідготовку персоналу для розробки і впровадження інновацій. У той же час зменшилась
кількість підприємств харчової промисловості, що витрачали кошти на проведення
внутрішніх НДР (на 10 %) і зовнішніх НДР (на 15 %), ринкове запровадження інновацій (на
10 %).
У розрізі видів економічної діяльності частка інноваційно-активних підприємств була
різною: зростала у групах перероблення та консервування овочів та фруктів, виробництва
олії, зменшувалася у групі виробництва рибних продуктів. За останні роки кількість
підприємств харчової промисловості, що впроваджували інновації значно скоротилась. У
2012 р. у галузі інновації впроваджували 348 підприємств, тоді як у 2012 р. – 550. Наведені
дані свідчать про те, що підприємства галузі не мають зацікавленості у підвищенні свого
інноваційного рівня.
У статистичній звітності розрізняють два види технологічних інновацій – продуктові
та процесові. У харчовій промисловості у 2012 р. із загальної кількості підприємств, що
застосували інновації 48 % впроваджували нові технологічні процеси і 52 % підприємств
освоювали виробництво інноваційних видів продукції. За останні десять років має місце
тенденція збільшення кількості підприємств, що впроваджували нові технологічні процеси і
зменшення кількості підприємств, що освоювали інноваційні види продукції. У 2012 р.
порівняно з 2011 р. на 15 % зменшилась кількість підприємств, що впроваджували
організаційні інновації і на 6 % збільшилась кількість підприємств, що впроваджували
маркетингові інновації. Одним із основних показників, що характеризують інноваційну
діяльність є обсяг реалізованої інноваційної продукції. Із загального обсягу реалізованої
продукції тільки 2,5 % у 2012 р. відносилась до інноваційної (у 2011 р. – 3,3 %, 2005 р. – 5,9
%), тобто обсяги реалізованої інноваційної продукції зменшуються. Слід зазначити, що в
країнах ЄС цей показник сягає 60 %, в Японії – 67 %, у США – 78 %.
В українській статистиці з 2007 р. загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції
поділяється на продукцію, що є новою для ринку і на продукцію, що є новою для
підприємств. Такий поділ більш чітко визначає межу новизни в новій інноваційній продукції.
Так, мінімальним рівнем новизни для зарахування виробленого товару до категорії
«інновація», є новизна для підприємства. Із усього обсягу інноваційної продукції, що була
реалізована підприємствами харчової промисловості у 2012 р. 33,9 % – це продукція, що
була новою для ринку і 66,1 % – нова тільки для даних підприємств. Частка нової продукції
для ринку неухильно зменшується з 67,4 % у 2003 р. до 33,9 % у 2012 р. Така ситуація
зменшує експортні можливості вітчизняних виробників харчових продуктів. Нову продукцію
на експорт поставляли в 2012 р. тільки 8,5 % інноваційно-активних підприємств, які
реалізували інноваційну продукцію, хоча кількість таких підприємств поступово зростає.
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Для здійснення інноваційної діяльності майже кожне шосте інноваційно-активне
підприємство харчової промисловості збільшує кількість придбаних нових технологій, з яких
70-80 % були придбані в Україні, а передають нові технології за межі України лише 1 %
підприємств. При цьому потрібно відмітити, що в структурі прогресивних технологічних
процесів кількість маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних технологій почала
зменшуватися. Так, питома вага маловідходних, ресурсозберігаючих технологій у загальній
кількості впровадження нових технологічних процесів на підприємствах харчової
промисловості зменшилось з 55 % у 2005 р. до 28 % у 2012 р., що не приводить до
покращення техніко-технологічного стану підприємств галузі.
Значною мірою спад інноваційної діяльності в харчовій промисловості обумовлений
недостатнім рівнем фінансування. Як і в попередні роки у 2012 р. основним джерелом
фінансування витрат на інновації були власні кошти підприємств. Їх частка у загальному
обсягу інноваційних витрат становила 90,12 % (проти 70 % у 2005 р., 93 % у 2011 р.). Частка
кредитів становила 9,84 % (20 % у 2005 р., 6 % у 2011 р.). Згідно статистичних даних кошти з
держбюджету (52 тис. грн.) та місцевих бюджетів на фінансування інновацій у дану галузь
майже не виділялись. Вітчизняні та іноземні інвестори майже не проявляють необхідної
зацікавленості щодо інноваційного розвитку харчової промисловості. У 2012 р. було відсутнє
фінансування інноваційної діяльності як іноземними (у 2005 р. – 9,5 %, у 2011 – 1,0 %) так і
вітчизняними інвесторами (0,8 % у 2005 р. Отже, уповільнення інноваційного розвитку
підприємств харчової промисловості, обумовлено нестабільністю інвестиційної сфери,
недостатнім фінансовим забезпеченням, неефективністю економічного стимулювання
цільового інвестування в інновації.
Таким чином, процес забезпечення економічної складової продовольчої безпеки
потребує впровадження новітніх технологій, які відповідають останнім світовим
досягненням; використання безвідходних та ресурсозберігаючих технологій, застосування
сучасного виробничо-технологічного обладнання, оновлення матеріально-технічної бази
підприємств. Підвищенню інноваційної активності підприємств галузі сприятиме
застосування пільг для всього циклу інноваційного процесу – від фундаментальних
досліджень до впровадження у виробництво; надання фінансової підтримки підприємствам,
які реалізують інноваційні проекти; поглиблення зв’язків підприємств харчової
промисловості з науковими установами для проведення спільних наукових досліджень щодо
розвитку галузі; організація перепідготовки кадрів на всіх рівнях інноваційного процесу.
Отже, гарантування продовольчої безпеки держави значною мірою залежить від
інноваційного розвитку харчової промисловості та інших галузей агропромислового
комплексу.
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ВІЙСЬКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
УКРАЇНІ
В статті розглянуто основні міжнародні нормативно-правові акти, здійснено огляд законодавчої бази
провідних держав, систематизовано вітчизняні законодавчі акти, які регламентують економічні операції з
експорту військових технологій. Авторами проаналізовано порядок взаємодії експортера із державними
органами, формалізовано систему експортного контролю, визначено особливості договірної роботи при
здійсненні експорту військових технологій.
Ключові слова: правовий акт, угода, експорт, законодавство, військові технології.
This paper reviews the main international regulations, by review of the legislative framework leading powers,
codified national legislation governing economic transactions of exports of military technology. The author analyzes
the procedure for interaction with public authorities exporter, formalized system of export controls, the peculiarities of
contractual work when exporting military technology.
Keywords: legal act, transaction, export, law, military technology.

На сьогоднішній день важливе завдання влади полягає у пошуку додаткових джерел
фінансування реального сектору економіки, який є важливою складовою економічного та
науково-технічного поступу держави. У той же час, тенденції розвитку вітчизняної
промисловості зображують наявність суттєвих деструктивних явищ.
Трансфер військових технологій передбачає взаємодію двох і більше суб’єктів, які не
тільки ведуть свою діяльність відповідно до вимог міжнародних нормативно-правових актів
та законодавства держав цих суб’єктів, а й здійснюють купівлю-продаж специфічного
економічного товару (технологій), що часто становить державну таємницю і є сферою
національних інтересів цих держав. Система нормативно-правового регулювання експорту
військових технологій складається із двох основних складових: міждержавних правових
актів та законодавства держав, які здійснюють трансфер військових технологій. Кожна із
вищезазначених складових потребує детального вивчення та аналізу.
На думку фахівців, одним із найвпливовіших нормативно-правових актів
міжнародного регулювання трансферу технологій є Угода з торговельних аспектів прав
інтелектуальної власності (TRIPS), яка офіційно набула чинності в січні 1995 року [1]. На
сьогоднішній день законодавство держави, яка є членом СОТ, повинно відповідати базовим
стандартам, встановленим TRIPS. Крім того, до інших важливих міжнародних нормативноправових актів, які регламентують здійснення експорту військових технологій фахівці
відносять резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, Паризьку конвенцію з охорони
промислової власності, Договір про патентну кооперацію, Угоду про субсидії і
компенсаційні заходи, Угоду про технічні бар’єри в торгівлі, Генеральну угоду з торгівлі
послугами [1].
Варто зазначити, що серед міжнародних організацій загальної компетенції основна
роль у регулюванні міжнародного трансферу технологій належить ООН. З 1978 року по 1985
рік питання правового регулювання відносин у сфері міжнародної передачі технологій
розглядалися в рамках роботи щодо встановлення «нового економічного порядку»,
ініційованого державами, що розвиваються, та колишніми соціалістичними державами. В
результаті міжурядових переговорів з 1978 року по 1985 рік Конференція ООН з торгівлі та
розвитку (ЮНКТАД) підготувала проект Міжнародного кодексу поведінки у сфері передачі
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технологій (далі – Кодекс) [2]. Проте, у зв’язку із розходженням позицій розвинених держав
та держав, що розвиваються, стосовно обов’язкової або рекомендаційної сили кодексу, він не
був прийнятий, хоча як «м’яке право» відіграв суттєву роль у формуванні та уніфікації
національного законодавства більшості держав-членів ООН [3]. Так наприклад, його
положення у значній мірі знайшли відображення у законодавстві Франції, Італії, Греції,
Польщі, а також в багатьох міжнародно-правових актах ЄС [4].
Згідно проекту Кодексу передача технології полягає у передачі систематизованих знань
для випуску відповідної продукції, для застосування відповідного процесу або для надання
відповідних послуг. До правових відносин, які визначаються як передача технологій,
належать:
- передача, продаж або надання на основі ліцензії усіх форм промислової власності;
- надання ноу-хау і технічного досвіду;
- передача технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та
функціонування підприємства та обладнання, а також виконання проектів «під ключ»;
- надання технологічних знань, необхідних для набуття, монтажу та використання
машин, обладнання, проміжних товарів та/або сировини [5].
Аналіз законодавства іноземних держав з регулювання трансферу технологій дозволяє
здійснити поділ всіх держав на три основні групи. Перша група включає Корею, Китай,
Грецію, Францію, Мексику, Аргентину, Бразилію, Польщу та інші, які найбільш повно
застосували положення проекту Кодексу, ввівши спеціальне законодавство у сфері
трансферу технологій з дозвільним порядком укладання контрактів. Так, наприклад,
законодавство Китаю визначає, що експорт технологій до цієї держави можливий тільки у
випадку, коли такий експорт призначений для створення нової продукції, поліпшення якості
товарів, зменшення витрат виробництва, споживання енергії і сировини, підвищення
ефективності використання місцевих ресурсів. Договір на експорт технології до Китаю не
повинен включати необгрунтовані обмеження. Крім того, згідно з китайським
законодавством Постачальник зобов'язаний проводити навчання із персоналом набувача
прав на використання технології [3].
В державах другої групи на перше місце виступає не технологічна сторона контракту, а
контроль за валютною окупністю контракту та розміром ліцензійних платежів. До таких
держав належать Австралія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Південна Африка, Австрія.
Законодавство вищезазначених держав визначає, що перерахування ліцензійних виплат
експортеру здійснюється лише за дозволами, що надаються відповідними органами
державної влади після вивчення ефективності контракту [3].
У третій групі, до якої належить більшість розвинених держав з позитивним валютним
балансом – США, Японія, Німеччина, інші країни ЄС, вплив на передачу технологій
здійснюється за допомогою «картельного» законодавства [3].
Американські корпорації часто вдаються до відомої в міжнародній економічній
діяльності обмежувальної
ділової
практики.
Найбільш
поширеними способами
реалізації обмежувальної ділової практики при передачі технології є такі:
1. Обмеження на використання технології після закінчення терміну дії патенту.
2. Умови, які зобов’язують покупця технології передавати продавцю права на
вдосконалення предмета ліцензії. Американські корпорації прагнуть тримати під контролем
діяльність іноземних покупців технологій і мати доступ до результатів проведених ними
НДДКР.
3. Умови встановлення цін на продукцію, що виготовляється на базі проданої
технології. Нав’язуючи партнеру ціни, за якими він повинен збувати товари, виготовлені за
ліцензією, американські корпорації досягають відразу декількох цілей:
- незалежна компанія підпорядковується загальній ціновій політиці американської
корпорації. Така цінова політика дозволяє підтримувати рівень цін, що забезпечує отримання
максимальних прибутків;
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- з огляду на договірні зобов’язання щодо підтримування певного рівня цін на
ліцензований виріб, фірма-партнер не може скористатися наявними у неї технікоекономічними перевагами;
- штучно завищений рівень цін, що зафіксований у договорі, не створює в ліцензіата
стимулу до вдосконалення предмета ліцензії, стримує технічний прогрес на його
підприємстві, і тим самим не дає йому можливості стати конкурентом ліцензіара;
4. «Зв’язуючи» умови. Значна кількість корпорацій США надає незалежним іноземним
фірмам технологію за умови, що вони будуть закуповувати у них вихідну сировину,
напівфабрикати, деталі, комплектуючі вузли і агрегати, устаткування тощо.
5. Обмеження експорту виробів, виготовлених на основі проданої технології. При
укладанні ліцензійних угод з незалежними іноземними фірмами американські компанії
надають великого значення питанням територіального обмеження сфери дії договору,
зокрема, точному визначенню переліку держав, в які ліцензіат має право експортувати
вироби, виготовлені на основі придбаної технології.
6. Обмеження обсягів виробництва та сфер використання ліцензованого
виробу. Монополії США при укладанні договорів про продаж технології часто вдаються до
договірних умов, що передбачають встановлення певного обсягу виробництва ліцензованих
виробів. Ліцензіат не може виробляти їх у такій кількості, яка спричинить різке зниження цін
на ринку готової продукції і тим самим завдасть шкоди інтересам ліцензіара [1].
Аналізуючи вітчизняне законодавство, що регламентує експорт військових технологій,
більшість фахівців вказує на його відповідність вимогам міжнародно-правових актів. В той
же час йому притаманні певні особливості, які проявляються насамперед у функціонуванні
механізму здійснення державного контролю за економічними операціями з експорту
військових технологій. Систему вітчизняного нормативно-правового регулювання експорту
військових технологій можна умовно поділити на кілька основних складових (рис. 1).
Вітчизняні нормативно-правові акти, що регламентують здійснення експорту військових
технологій
Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Митний
кодекс України, закони України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», «Про
інноваційну діяльність», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про захист від
недобросовісної конкуренції», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про наукову і науково-технічну експертизу»,
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові
зразки», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про авторське право і
суміжні права», «Про інформацію».
Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»,
постанови КМ України «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових,
що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами
державної форми власності», «Про затвердження Положення про порядок державного
контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів контрактів», «Про затвердження Положення про порядок державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення».
Закон України «Про державну таємницю», постанова КМ України «Про затвердження
Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень
на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю», указ Президента України «Про деякі
питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації», наказ
Служби безпеки України «Про затвердження Положення про експертні комісії з питань
державної таємниці».
Постанова КМ України «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів,
одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного
бюджету використання»

Правова сфера, яку регламентують зазначені
нормативно-правові акти
Загальні питання, які виникають при експорті
військових технологій та пов’язані з
наявністю права на експорт технологій,
проведенням маркетингових досліджень,
встановленням
вартості,
порядком
оформленням
міжнародних
договірних
відносин, митного оформленням, тощо.
Права та обов’язки органів державної влади
та економічних суб’єктів, які приймають
участь у здійсненні експорту військових
технологій, порядок реєстрації, набуття права
власності на військові технологій та
особливості їхнього патентування, перелік
військових технологій та умови, при яких
здійснення їхнього експорту є можливим.
Порядок і особливості експорту військових
технологій,
які
становлять
державну
таємницю.
Порядок і особливості використання коштів,
отриманих за рахунок експорту військових
технологій

Рис. 1. Вітчизняне нормативно-правове регулювання експорту військових технологій
(розроблено автором)
Особливо важливе значення у системі нормативно-правового регулювання експорту
військових технологій має закон України «Про державне регулювання у сфері трансферу
технологій» [6].
Даний закон:
‐ дає визначення основним поняттям, що пов’язані із експортом військових технології;
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‐ встановлює можливі форми технологічного співробітництва України з іноземними
державами;
‐ визначає права та обов’язки уповноваженого органу з питань реалізації державної
політики у сфері трансферу технологій.
Важливим нормативно-правовим актом, який регулює відносини у сфері експорту
військових технологій є закон України «Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного використання». Положення
даного закону регулюють діяльність, пов'язану з державним контролем за міжнародними
передачами товарів та технологій військового призначення та подвійного використання, з
метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних
зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки,
обмеження
передач
звичайних
видів
озброєння,
а
також
здійснення
заходів
щодо
недопущення
використання
зазначених
товарів
у
терористичних та інших протиправних цілях [7].
Для виконання норм вищезазначеного закону у 2005 році уряд прийняв постанову
Кабінету Міністрів України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та використання» [8]. Вказана постанова визначає документи, які
експортер надсилає до Держекспортконтролю з метою отримання дозволу чи висновку на
право експорту військових технологій. Крім того, у зазначеній постанові міститься список
військових товарів та технологій, міжнародна передача яких підлягає державному контролю.
При здійсненні експорту військових технологій особливо-важливого значення
набувають вимоги нормативно-правових актів, які регламентують міжнародну передачу
інформації, що становить державну таємницю. Так, Закон України «Про державну
таємницю» визначає військові технології, які відносяться до державної таємниці. Відповідно
до ст. 8 цього Закону, до державної таємниці відноситься інформація:
‐ у сфері оборони – інформація про напрями розвитку окремих видів озброєння,
військової і спеціальної техніки, їх кількість, тактико-технічні характеристики, організацію і
технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи,
пов'язані з розробленням нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх
модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або здійснюються в інтересах
оборони країни.
‐ у економічній сфері – інформація про наукові, науково-дослідні, дослідноконструкторські та проектні роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні
технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе
оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність
та національну безпеку України.
‐ у сфері державної безпеки та охорони правопорядку – інформація про системи та
засоби криптографічного захисту секретної інформації, їх розроблення, виробництво,
технологію виготовлення та використання [9].
Наказ Служби безпеки України «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю» визначає, що до державної таємниці належать відомості про нові
технології, створення (модернізації) зразків озброєння (військової техніки) для потреб
оборони, що спрямовані на поліпшення їх бойових можливостей або конструктивних
(експлуатаційних) характеристик [10].
Варто зазначити, що договори на експорт військових технологій набирають чинності з
моменту їх державної реєстрації [11]. Крім того, договір на експорт військових технологій
повинен враховувати вимоги міжнародного та вітчизняного законодавства, які не
передбачені вищезазначеним наказом.
Проаналізувавши систему нормативно-правового регулювання експорту військових
технологій можемо зазначити, що вона складається із двох основних елементів:
міждержавних нормативно-правових актів та законодавства держав, які здійснюють
трансфер військових технологій.
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MODELING THE DYNAMICS OF PRODUCTION VOLUMES USING THE
BOX-JENKINS METHOD
Васьків О. М.
Львівська державна фінансова академія, м. Львів, Україна
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
МЕТОДОМ БОКСА-ДЖЕНКІНСА
The modeling of dynamics of production volumes in the research period using the method of Box-Jenkins
forecasting is considered. Initial data for solving the problem of forecasting are time series which analysis can be
effectively done with the ARIMA model.
We can build a strategy for the future using forecasted data for example to achieve the best producing in an
industrial enterprise.
Key words: design, production volume, forecasting, ARIMA model, autocorrelation function, residues
histogram, normal probability graph.
Розглянуто моделювання динаміки обсягів виробництва продукції у досліджуваному періоді із
застосуванням методу прогнозування Бокса-Дженкінса. Вихідними даними при рішенні задачі прогнозування є
динамічні ряди, аналіз яких можна ефективно виконати за допомогою моделі ARIMA.
Використовуючи спрогнозовані дані, можна будувати стратегію дій на майбутнє, наприклад
домагатись найкращого виробництва продукції на промисловому підприємстві.
Ключові слова: моделювання, обсяг виробництва продукції, прогнозування, модель ARIMA,
автокореляційна функція, гістограма залишків, нормальний імовірнісний графік.

За умов ринкових перетворень володіння об’єктивною аналітичною інформацією про
виробниче підприємство задовольняє як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів і дає
можливість забезпечити вибір кращого плану розвитку його виробничої діяльності.
Аналіз та дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників є тим фактором, який
впливає на вибір способу управління виробництвом підприємства, а також проведення
прогнозування виробничої діяльності.
Для більш ефективного планування виробництва промислових товарів доцільно
удосконалювати інформаційні технології при формуванні, управлінні та прогнозуванні всіх
напрямків діяльності підприємства, у тому числі, в сфері прогнозування обсягів виробництва
продукції.
Проблемі моделювання динаміки обсягу виробництва продукції суб’єктом
господарювання із застосуванням методів прогнозування присвячені праці таких
закордонних та вітчизняних учених: Анисимов В, Соломахо К., Павлик В.
Значний внесок у розвиток практичного застосування моделювання економічних
процесів із застосуванням методів прогнозування, а саме методу Бокса-Дженкінса, зробили
українські вчені: Дзендзелюк О., Костів Л., Рабик В., Юринець Р., Гончаренко Т., Царук О.
та ін.
Основу в управлінні підприємством становлять управлінські рішення, які
приймаються його керівництвом, виходячи з певної економічної інформації, її аналізу та
використання для досягнення поставлених цілей, одержання бажаного прибутку, зниження
витрат, підвищення рентабельності. За вихідні дані доцільно прийняти статистичну
інформацію, зокрема, обсяги виробництва та реалізації продукції, а також необхідно
проводити аналіз економічних показників у динаміці, мати відповідні залежності між
конкретними показниками, що дасть змогу знайти між ними взаємозв’язок та визначати
невідомі значення показників за відомими.
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Оскільки управління виробничою діяльністю суб’єкта господарювання ґрунтується на
передбаченні результатів його діяльності, то використання методу прогнозування, а саме
методу Бокса-Дженкінса, у прийнятті управлінських рішень має теоретичне і практичне
значення, стає вирішальним у досягненні ефективності виробництва продукції [1].
Застосування методу прогнозування Бокса-Дженкінса базується на ідентифікації
параметрів ARIMA моделей часових рядів, які задають інформацію про виробництво
асортиментної продукції. Вони добре описують як стаціонарні, так і нестаціонарні часові
ряди.
Побудову ARIMA (p,d,q) моделі часового ряду детально розглянуто в роботі БоксаДженкінса. Вона складається з таких етапів: визначення загального класу моделей; вибір
моделі (тобто, значень p, d, q) для експериментальної перевірки; оцінка параметрів під час
експериментальної перевірки моделі; діагностика моделі (перевірка того, чи не має
досліджуваний часовий ряд властивостей, що суперечать одержаній моделі); використання
моделі для виконання прогнозу [2; 4; 5].
У такому підході Бокса-Дженкінса не передбачено конкретної моделі для
прогнозування досліджуваного часового ряду. Задається лише загальний клас моделей, що
описують часовий ряд і дають змогу у деякий спосіб виражати поточне значення параметра
ряду через його попередні значення. Алгоритм сам обере найбільш оптимальну модель для
прогнозу. Для його реалізації використовують ітераційний параметрів [3].

Рис. 1. Графічне подання вхідних даних часового ряду обсягу виробництва чоловічого
взуття підприємством

Ідентифікація моделі здійснюється шляхом порівняння функцій автокореляції та
часткових автокореляційних функцій часового ряду з теоретичними функціями різних
ARIMA-процесів; для цього обираються (визначаються) параметри моделі для ефективної та
економній моделі процесу: р – кількість лагових змінних (параметри авторегресії), q –
кількість лагових збурень (змінне середнє), d – кількість різниць. Ощадливість моделі
означає, що в ній є найменше число параметрів і найбільше число ступенів свободи серед
всіх моделей, які підганяються до даних [4; 6].
Для аналізу та прогнозування були використані статистичні дані виробничого
підприємства.

289

Їх початковий аналіз показав, що найбільш важливими параметрами для дослідження
є кількість виробленої асортиментної продукції. Тому саме ці параметри (кількість
виробленої продукції – взуття чоловіче) були вибрані для прогнозування. Вони
представляють собою часові ряди. Тривалість таких рядів може складати місяці, квартали
або й роки. Інші фактори, які впливають на прогноз, не враховуються. Застосуємо ARІMA
модель для розв’язку задачі прогнозування обсягів виробництва продукції промисловим
підприємством, а саме, користуючись методикою Бокса-Дженкінса, спрогнозуємо обсяги
виробництва продукції на підставі часового ряду спостережень за досліджуваний період. Як
зазначалось вище, вибір відповідної моделі для прогнозування методом ARIMA
здійснюється у чотири етапи [4].
На першому етапі відбувається аналіз стаціонарності процесу та визначення порядку
оператора різницевих перетворень d початкового ряду, тобто робимо початковий огляд
вхідних даних (рис. 1). На рис. 1 маємо нестаціонарний ряд. Ряд немає різких стрибків,
проглядається тренд ряду. Досягнення стаціонарного ряду внаслідок перетворення
забезпечує побудову авторегресійної моделі.
Для зменшення амплітуд коливань ряду використаємо логарифмічне перетворення
(Natural log) та перетворенням, а саме з використання вкладки Differencing, Integrate, де
береться різниця першого порядку, активізувавши опцію Differencing x  x  x(log) , lag=1.

Рис. 2. Графік обсягу виробництва чоловічого взуття після застосування двох
перетворень: Ln, Differencing з лагом 1

Проаналізувавши рис. 2, можна стверджувати, що часовий ряд став стаціонарним,
тому що немає тренду. Частинна автокореляційна функція, осцилюючи експоненціально
наближається до нуля (рис. 3). Із графіка видно, що частково автокореляційна функція
експоненціально згасає, ряд є стаціонарним. Отже, можна створеджувати, що після двох
перетворень побудована стаціонарна модель. Раніше було виконано логарифмічне
перетворення даних та взята одна різниця. Перетворений ряд можна безпосереньо
використовувати в ARIMA.
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Рис. 3. Частинна Автокореляційна функція після застосування двох перетворень: Ln,
Differencing з лагом 1

На другому етапі, аналізуючи поведінку частинної автокореляційної функції, можна
зробити висновок, що найпридатнішою моделю для часового ряду буде модель – один
параметр ковзного середнього (q) q=1, p=1 (порядок авторегресії), d=0. Ми отримаємо
модель ARIMA(1,0,1).
Для побудови ARIMA моделі задаємо її параметри, які оцінюються максимізацією
функції правдободібності (метод Точний).

Рис. 4. Нормальний імовірнісний графік

В першому стовпчику результатів оцінки параметрів ARIMA – оцінки параметрів, у
другому – асимптотична стандартна помилка, у третьому – значення t-критерію, у
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четвертому рівні значущості, у п’ятому і шостому – відповідно верхня і нижня границі 95%их довірчих інтервалів для відповідних невідомих параметрів моделі. З таблиці видно, що
оцінки обох параметрів високо значимі (р менша 0,05).
На третьому етапі для аналізу адекватності моделі досліджують залишки, що є
різницею спостережуваних значень і значень спрогнозованих за допомогою моделі [4; 7; 8].
Вибіркова щільність розподілу залишків апроксимується нормальним законом
розподілу, що є ознакою адекватності побудованої моделі прогнозу (рис. 4).
Аналізуючи графік, стверджуємо, що залишки нормально розподілені, практично не
корельовані, мають приблизно рівну варіацію протягом всього ряду й немає очевидного
тренду або зсуву в них. Для того щоб переконатися в цьому будуємо автокорелційну і
частинну автокореляційну функції (рис. 5, рис. 6).

Рис. 5. Графік автокореляційної функції

Рис. 6. Графік частинної автокореляційної функції

На четвертому етапі можна приступити до побудови прогнозу. Для прогнозування
використовується набір опцій Forecasting (Прогнозування). У визначених опціях задається
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період упередження (на скільки періодів має бути прогноз), рівень довіри та для формування
таблиці з прогнозованими даними використовується кнопка Forecas cases. Для отримання
графіка спрогнозованих значень потрібно скористатись кнопкою Plot seriеs & Forecasts.
Програма побудує прогноз на 3 періоди (3 квартали поточного року).
Використовуючи спрогнозовані дані, можна будувати стратегію дій на майбутнє,
наприклад домагатись найкращого виробництва продукції на промисловому підприємстві.
Згідно з моделлю ARIMA (1,0,1) прогноз можна відзначити високою точністю та
адекватністю, проте все-таки він орієнтований на прогнозування відповідно до тенденцій, що
були закладені у попередні та поточний періоди.
Розрахунок параметрів ARIMA та їх корекція здійснюється періодично для нових
даних, тобто модель повністю перебудовується, або будується зовсім нова. Разом з тим,
використання методу прогнозування Бокса-Дженкінса для моделювання динаміки обсягів
виробництва продукції дає можливість виконувати достатньо точний короткочасний
прогноз.
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Для разработки прогнозирования инновационного стабильного экономического
развития феремерских хозяйств области до 2015 года на основе собранных многолетних
статистических данных, анализов, наблюдений и опросов была создана модель самого
приемлимого фермерского хозяйства подходящего к условиям региона. При её создании в
качестве основы была взята следующая целевая функция оптимального развития и
расположения фермерских хозяйств области:
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В вышеуказанной экономико-математической модели в качестве цели определена
максимилизация валого продукта посредством выращивания гарантированных объёмов
сельхозпродуктов в фермерских хозяйствах на основе существования ресурсов, их
ограничения, доставки, ограничений по использованию и условиям.
При разработке прогнозных показателей Бухарской области на 2015 год взята за
основу самая приемлимая региональная модель фермерского хозяйства и все расчёты
выполнены на этой основе. Общая площадь посевных земель на конец 2015 года составит
200 тыс.гектаров, что на 1,7 гектаров превышает прогнозные показатели. Это объясняется
увеличением используемых земельных площадей и проведением в части непригодных
земель ирригационно-мелиоративных мероприятий. На конец прогнозируемого периода
наблюдается сокращение хлопковых и пшеничных площадей о сравнению с 2010 годом и
увеличение площадей под овощи, бахчевые и кормовые. Если данная ситуация с одной
стороны объясняется повышением урожайности площадей за счёт внедрения в области
передовых агротехнологий и неизменностью объёма госзаказа, с другой стороны
характеризуется увеличением потребности в сырье через большее внедрение
минитехнологий в сельскую местность. Также наблюдается резкое увеличение голов
животноводческого скота и в 2015 году ожидается 44 тысяч голов скота и 64 тысяч голов
птиц, когда в конце 2009 года количество скота составляло 30,2 тысяч, птиц 32,6 тысяч
голов.
В прогнозных показателях наблюдается в основном высокий рост объёмов
производства овощей, бахчевых, винограда, фруктов, мяса, молока и яиц. В частности
ожидается рост молока в 3,1, мяса в 3,6, яиц в 6,8, овощей в 1,9, бахчевых в 1,8, винограда в
1,7 и фруктов в 1,4 раза. Вместе с полным удовлетворением внутреннего рынка
вышуказанными продуктами в основе этого роста лежит их переработка и эскпортирование
заграницу, а также создание валютных запасов. Если в 2009 году объём экспорта
переработанной сельхозпродукции (кроме хлопка и шеницы) составлял 0,5 млн. долларов
США, то в 2015 году это показатель достигнет уровня 14,7 млн.долларов США. Увеличение
период на 136 процентов общего объёма экспорта в данный период и увеличение объёма
экспорта переработанной сельхозпродукции в 29,4 раза свидетельствует об изменениях
занятости на селе, о формировании источников беспрерывного дохода в течении года.
И сегодня самостоятельное определение дехканами состава посевов и их свобода в
проведении агротехнических мероприятий ещё более повышают значение прогнозов состава
долгосрочных посевов. Неудовлетоворение фермерских хозяйств развитием объектов
инфраструктуры и качеством услуг предполагает проведение больших исследований в этой
области, разработку долгосрочных прогнозов и ведение работ именно на этой основе.
Количество альтернативных МТП в 2015 году составит 146 единиц, станций
технического обслуживания 21, станций обслуживания животноводства 120, Союз
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потребителей водных ресурсов 120 штук. Самая печальная ситуация наблюдается в пунктах
продажи сельхозпродукций, количество которых по сравнению с 2009 годом планируется
увеличить 2,1 раза. Причина в том, что в области данная сфера услуг не развита и вследствии
этого фермерские хозяйства теряют в среднем 20 процентов дохода.
Разработаны и введены в «Прогнозы по социально-экономическому развитию области
на 2015 год» 12 предложений по производству, обеспечению, совершенствованию и
увеличению эффективности инфраструктуры услуг. В целях улучшения использования воды
в 2009 году на 14 тыс гектарах посевных площадей осуществлено капельное орошение. В
2015 году объём площадей таких земель достигнет 24 тыс гектаров. К 2015 году ежегодно
улучшится мелиоративное состояние 55 тысч гектаров площадей, будет произведена очистка
2230 км мелиоративной системы, смывка 15 км закрытого горизонтального дренажа, ремонт
620 вертикальных колодцев, очистка в среднем 14,2 тысяч км ирригационных систем,
восстановление 90 насосных станций, реконструкция 130 км и новая стройка 30 км системы.
Для прогнозирования экономических показателей фермерских хозяйств применяется
метож экспоненциального выравнивания.
Через единый параметр в методе экспоненциального выравнивания периодиеское
изменение неизвестного должно происходить равномерно и средне-стабильно. В нем
прогнозирующая изменяемая

Ŷt решается в виде

Yˆt  y1  (1   )Yˆt 1
Здесь 0 находится в промежутке 0 < α ≤ 1. Насколько маленьким будет  , настолько
равномерным будет значение Ŷt
.
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Таким образом, значение Ŷt на период прогноза зависит от прежнего среднего
значения и времени.
Для последующего периода значение выранивания неизменно, то есть все значения
YˆT  k  YˆT являются концом прогнозируемого периода T .
Для более точного осуществления прогнозирования используется метод второго
экспоненциального выравнивания, в котором составляется рекурсивное уравнение.
S t   1  1   S t 1
Dt  S t  1   Dt 1
Здесь S единое, а D вторичное значение экспоненциального выравнивания. Здесь
также значение  равно 0    1 . Показательное прогнозирование:
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Осуществляется при помощи формул последнего компонента.
Прогонозируемый показатель  S T  DT  / 1    показывает расположение между

линейным трендом 2S T  DT и углом отклонения  ( ST  DT ) /(1   ) .
Нами создана модель экспоненциального выравнивания при кратскосрочном
прогнозировании экономических показателей фермерских хозяйств Бухарской области и
тестовая модель Диккеу-Фуллера. В частности для урожайности хлопка создали модель
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D (Y )  33,69471  1,43789Y( 1)  0,483737 D  1

Здесь DY  - уровень урожайности хлопка для прогнозируемого периода. Согласно
эконометрическим моделям мы спрогнозировали урожайность хлопка фермерских хозяйств
на 2015 год, который в 2012 году может составлять– 33,4 ц/га, в 2013 году 33,9 ц/га, в
2014году– 34,5 ц/га и в 2015году– 35,1 ц/га.
Прогнозные показатели изображены
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Рис. 1. Прогноз урожайности хлопка фермерских хозяйств Бухарской области

Согласно нашим прогнозам, к 2015 году количество фермерских хозяйств составит
2448, количество работников 42 тысячи человек, которых предлагается перевести в
предприятия переработки сельхозпродукции, в сферы обслуживания и предпринимательства.
Эконометрические модели прогонозирования и вышеуказанные решения полученные
экономико-математическими способами полностью обоснованы и в перспективе приведут к
положительным результатам.
Результаты
прогноза
рассмотрены
Бухарским
областным
хокимиятом,
Республиканским объединением фермеров, рабочими группами Министерства сельского и
водного хозяйства. На основе этого следующие теоретические и практические предложения
и рекомендации приняты для практического использования:

разработанные модельные предложения по приемлимым объёмам подходящим
к специализации фермерских хозяйств на основе учёта местных условий регионов
республики;

проанализирована деятельность фермерских хозяйств Бухарской области,
специализурующихся на хлопководстве и зерноводстве, животноводстве, овощах и фруктах
а также садоводстве, научные разработки по оптимизации посевных площадей и количества
скота фермерских хозяйств в будущем;

предложения по эконометрическим моделям определения перспектив развития
фермерских хозяйств Бухарской области, по эффективному пользованию в них
естественными, материальными и трудовыми ресурсами, прогноз развития фермерских
хозяйств до 2015 года;

типические размеры фермерских хозяйств по регионам для модернизации и
реформирования дехканско-промышленного комплекса области и выработанные
предположения по формированию состава оптимальных посевов эффективного
использования земли;

совершенствование отдельной методики по принятию и внедрению
оптимальных решений по эффективному налаживанию деятельности фермерских хозяйств и
проведение апробации данного механизма в масштабах области.
Данные научные, теоретические и методичекие разработки могут использоваться для
научного управления деятельностью фермерских хозяйств, для их поддержки и составления
программ развития не только в Бухарской области, но и в других областях. Также,
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обоснована возможность того, что эти разработки ежегодно могут дать ощутимый
экономический результат в комплексе аграрной промышленности республики.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ В СИСТЕМІ
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
In the article is analyzed the estimation mechanism of finance resource effectiveness on the use of Armed
Forces of Ukraine. Careful attention is payed to use the effective indication of budget program in creation of valuation
model of its effectiveness.
Key words: budget program, financial providing, performance indicators, efficient use of budget funds Armed
Forces of Ukraine
У статті досліджується механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів на
потреби Збройних Сил України. Особлива увага приділена використанню результативних показників
бюджетної програми у побудові моделі оцінки її ефективності.
Ключові слова: бюджетна програма, фінансовий забезпечення, результативні показники,
ефективність використання бюджетних коштів, Збройні Сили України

Виконання бойових завдань, що покладаються державою на збройні сили, в першу
чергу залежать від належного рівня фінансування оборонних витрат. Так, наявність
озброєння і військової техніки, регулярне проведення бойових навчань, належний рівень
грошового забезпечення військовослужбовців, їх високий соціальний захист є далеко не
вичерпним переліком необхідних заходів всередині збройних сил країни, що потребують
належного та ефективного фінансування задля виконання конкретних завдань, що
покладаються на збройні сили, як в умовах мирного часу, так і в умовах мобілізації та
особливого періоду.
Протягом останніх років Збройні Сили України були прикладом виконання
державних завдань у сфері оборони країни в умовах, якраз обмеженого фінансування
оборони з боку держави. За таких обставин ефективне виконання кожної окремої бюджетної
програми дозволяє передбачити, мінімізувати, попередити можливі економічні ризики та
забезпечити досягнення максимального ефекту від наявних фінансових та матеріальних
ресурсів.
Враховуючи те, що кожна бюджетна програма має відповідні розроблені категорії
результативних показників її реалізації, актуальним на сьогоднішній день є пошук та
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розробка узагальнюючого (інтегрального) показника, який відображатиме підсумкові
результати сумісної дії окремих показників бюджетної програми, що характеризують різні
сторони ефективності системи показників.
Метою дослідження є розробка відповідної методики розрахунку показника загальної
ефективності за конкретними бюджетними програмами Міністерства оборони України з
виконанням ряду завдань, пов’язаних з побудовою системи показників, визначенням
критеріальних показників оцінки ефективності, побудовою моделі визначення ступеню
ефективності виконання бюджетних програм.
Дослідженням питань програмно-цільового методу а також удосконаленням
використання обмежених фінансових ресурсів держави займалися багато вітчизняних та
зарубіжних дослідників, серед яких Парасий-Вергуненко И., Павлюк К.В., Федосов В.М.,
Геєць В.М. та багато інших.
В дослідженнях деяких з названих авторів використовуються численні системи
показників, таких як логіко-дедуктивні та імперико-індуктивні а також «модель стратегічних
карт» чи збалансована система показників (Balanced Score Card - BSC). Однак такий підхід
притаманний більше приватному сектору і не в повній мірі пристосований до бюджетних
фінансів. Інші автори детально розглядали саме програмно-цільовий метод з його перевагами
та недоліками. Однак, враховуючи те значення, яке сьогодні для держави мають її збройні
сили, та враховуючи динаміку їх фінансування в Україні протягом останніх років детального
дослідження потребує процес аналізу ефективності виконання показників бюджетних
програм у Збройних Силах України.
Особливою складової бюджетної програми, яка характеризує її хід реалізації, є
ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.
Досягнення мети бюджетної програми відбувається шляхом рішення певних завдань,
що мають свої результатні показники, які поділяються на такі групи:
Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують
виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми.
Показники продукту використовуються для оцінки досягнення поставленої мети.
Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних
робіт на виконання бюджетної програми, кількість користувачів товарами (роботами,
послугами).
Показники ефективності визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника
продукту; відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих
послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів; досягнення визначеного результату.
Показники якості - це сукупність властивостей, які характеризують досягнуті
результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх
призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у
наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми [1].
В процесі оцінювання виконання бюджетних програм може використовуватися велика
кількість результативних показників, які суттєво відрізняються своєю сутністю. Деякі з них,
наприклад, показники затрат, важко віднести до показників результативності, але вони також
відіграють важливу роль для загального результату. Для продуктивного функціонування
система оцінювання повинна бути злагодженою, без розбіжностей та протиріч. Кількість
показників результативності, при цьому, повинна бути достатньою для визначення ступеня
ефективності використання головним розпорядником бюджетних коштів. Зауважимо, що
більшість країн також чітко обмежує їх кількість для того, щоб не обтяжувати розрахунки та
забезпечити вибір найбільш достовірних і характерних показників.
Аналізуючи сучасні методи економічного аналізу [2; с.37], та адаптуючи їх до потреб
Збройних Сил України, можна запропонувати наступний порядок побудови системи
показників для оцінки ефективності виконання бюджетної програми:
1 рівень – визначення мети бюджетної програми та відповідного загального
показника, що свідчить про її досягнення;
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2 рівень – визначення напрямів реалізації бюджетної програми та кількісних
критеріальних показників результативності;
3 рівень – розробка показників ефективності та результативності бюджетної
програми, що базуються переважним чином на співвідношенні доходів (вигід) від її
реалізації та витрат ресурсів на її проведення;
4 рівень – експертна оцінка вагомості кожного показника ефективності та
результативності бюджетної програми, визначення коефіцієнтів значимості
5 рівень – розробка узагальненої моделі встановлення ступеня ефективності
використання бюджетних коштів.
Об’єкт моделювання – фінансові
ресурси на реалізацію бюджетної
програми
Мета – визначення ступеню
ефективності виконання
бюджетних програм
Цільова ідентифікація моделі

Вхідна
інформація

Зовнішні фактори –
державний бюджет,
нормативно-правова база

Внутрішні фактори –
особливості фінансування
оборони країни

Кошториси, плани асигнувань, штат, розрахунковоплатіжні відомості тощо

Показники ефективності
1. Фінансування програми/касові видатки (Іа)

2. Витрати на 1 кв.м. будівельних споруд за
рахунок програми (Ib);
3.Витрати на 1 медичного обладнання (Ic);
4. Питома вага основних засобів (Id);
5. Фондооснащення лікарняного ліжка (If);
6. Знос основних засобів (Ig);
7. Фондоозброєність медичного персоналу (Ih);
8. Кількість вилікуваних хворих (Ij)
9. Смертність лікуємих осіб (Ik);
10. Середня тривалість життя лікуємих (Im);
11. Рівень захворюваності (травматизму) (In);
12. Стаціонарна ефективність (Io);
13. Амбулаторна ефективність (Ip);
14 Санаторно-курортна ефективність (Iq).
15.Вартість стаціонарного лікування хворого (Ir)
16.Вартість амбулаторного лікування хворого (Is)
17.Вартість оздоровлення особи в санаторнокурортних закладах (It)
18. Забезпечення медичним персоналом із числа
військовослужбовців (Iv)
19. Забезпеченість медичним персоналом (Iw)
20. Середньомісячна заробітна плата медперсоналу
(Iy)
21. Середньомісячний розмір грошового
забезпечення медперсоналу (Iz).

Методичний апарат моделювання
Економіко-математичні розрахунки в
середовищі табличного редактора
Інструментальна та функціональна
ідентифікація моделі

Розрахунок коефіцієнтів:
1. загальна ефективність бюджетної
програми (Езаг);
2.економність використання фінансових
ресурсів (Ефр);
3. економність використання
матеріальних ресурсів (Емр);
4. соціальний ефект програми (Ес);
5. економічна ефективність медичної
допомоги (Емд);
6. Ефективність використання трудових
ресурсів (Етр)
Інтерпритація результатів моделювання
(вихідна інформація)
Прийняття
рішень,
обґрунтування
рекомендацій

Рис. 1. Модель визначення ефективності виконання бюджетної програми
2101080 в умовах реалізації інформаційних технологій

При такій побудові вагові фактори можуть бути пов'язані між собою та результатом
через функціонально детерміновані або неявно стохастичні зв'язки. Раціональність вибору
найкращого з альтернативних варіантів є визначальним чинником та передумовою
економності використання всіх видів ресурсів, результатом якого є певна результативність –
рівень досягнення запланованого ефекту. Економічний підхід, при цьому, зосереджується на
правильному, обґрунтованому визначенні видатків, ефективний підхід – на вимірюванні
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ефективності діяльності (втілення програми), результативний підхід – на визначенні мети й
оперує метою для оцінки результативності.
Тобто показник ефективності, як підсумковий якісний показник виконання бюджетної
програми, віддзеркалює взаємозумовленість витрат фінансових ресурсів, що виділяються з
державного бюджету України на потреби Збройних Сил України, і отриманого ним
корисного результату, тобто досягнення мети програми.
Аналізуючи наведені підходи до проведення оцінки ефективності бюджетних
програм, розглянемо дану методику на прикладі бюджетної програми 2101080 «Медичне
лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України,
ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни».
Згідно з паспортом бюджетної програми 2101080 на 2013 рік було виділено 31
результативний показник, серед яких 7 показників затрат, 7 показників продукту, 11
показників ефективності, 4 показники якості. Досягнення кожного з них передбачає витрату
фінансових ресурсів та є складовою оцінки виконання програми в цілому [3].
Основним методичним прийомом для визначення досягнення запланованих
результатів буде порівняння: в абсолютному вираженні (від фактичного значення віднімаємо
запланований показник), у відносному вираженні (як ділення фактичного результату на
запланований). Економія або перевитрати бюджетних коштів визначатимуться теж за
допомогою порівняння.
При цьому оцінку визначення ступеню ефективності виконання бюджетної програми
Збройних Сил України можна представити у вигляді моделі (рис. 1), в якій визначено об’єкт,
мета, методичний апарат моделювання, вхідна та вихідна інформація, цільова,
інструментальна та функціональна ідентифікація моделі. Цільова ідентифікація моделі
характеризує показники, які є результатом діяльності підконтрольного суб’єкта, а
інструментальна та функціональна ідентифікація моделі - показники ефективності (результат
співставлення/розрахунку). На рис.1 для спрощення математичного моделювання кожному
показнику надано позначення у вигляді індексу з латинськими літерами.
Тобто, аналізуючи модель, ефективність виконання бюджетної програми 2101080
буде характеризуватися показником Езаг, який розраховується як сума всіх розрахованих
коефіцієнтів ефективності програми:

Е заг  Е фр  Емр  Е с  Е мд  Е тр

(1)
Методичний підхід до логіки побудови формул полягає у виведенні середнього
значення з індексів відповідного напрямку за допомоги середньогеометричної простої:

x  n x1  x 2  ...x n

(2)

де x - середнє значення системи показників {x1 x2 …xn};
n – кількість показників системи [4; С.107].
За таких умов коефіцієнти ефективності матимуть вигляд:

Е фр 

фрфакт

(3)

фрплан

де ФРфакт – фактичне фінансування (касові видатки бюджетної програми);
ФРплан – затверджено паспортом бюджетної програми на рік.

Е мр  6

1 1
1
  Id  If   Ih
Ib Ic
Ig
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(4)

Ес  4
Е мд  6

1 1
1
  Im
Ij Ik
In
1 1 1 1 1 1
    
Io Ip Iq Ir Is It

Е тр  4 Iv  Iw * Iy  Iz

(5)

(6)
(7)

У випадку, коли знаменник буде дорівнювати нулю, слід скорегувати формулу
розрахунку (2), зменшуючи кількість обрахованих показників наступним чином:

x  n1 x1  x2  ...xn1

(8)

Розраховані показники ефективності можуть мати такі значення:
Е=1 - бюджетні кошти використані ефективно (досягнута розрахункова ефективність
виконання державного бюджету, виконання функцій і завдань розпорядника знаходиться на
високому рівні);
0<E<1 - бюджетні кошти використані неефективно, має сенс пошуку більш
ефективних шляхів використання бюджетних коштів або завищені встановлені нормативи;
Е>1 - можлива одна з двох умов:
• нормативи використання коштів (корисність, що припадає на одиницю коштів)
занижені, тому має сенс уточнення нормативів використання коштів і оцінка ефективності
стосовно нових нормативів;
• нормативи використання коштів реальні, застосовані прогресивні технології надання
послуг, сучасне обладнання, прогресивні методи.
Розглянуті методи оцінки ефективності виконання бюджетних програм, на прикладі
бюджетної програми 2101080 «Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення
особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей,
ветеранів війни» є досить актуальними, оскільки обмежений фінансовий ресурс держави
змушує органи управління Збройних Сил України знаходити шляхи їх ефективного
використання.
Для оцінки ефективного виконання програми важливим є визначення результативних
показників, за допомогою яких аналізується ефективність використання бюджетних коштів.
Така система не має перевантажуватися зайвою інформацією, повинна бути достатньою для
оцінки й аналізу ситуації, визначення перспектив розвитку та удосконалення. Особливо це
стосується не тільки мирного часу, а й при умовах особливого періоду, коли органи
управління повинні мати дієвий механізм визначення ефективності використання наданого
їм фінансового ресурсу для здійснення аналізу, ідентифікації та мінімізації ризикових
ситуацій, що можуть мати вкрай негативні наслідки для фінансового забезпечення військ.
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THE MODEL OF SELECTION THE OPTIMAL MANAGEMENT TOOLS IN
COMMODITY MARKETS
Перхун Л.П.
к.п.н., доцент,
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», г. Суми, Україна
МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ
РИНКАМИ
Запропонована модель вибору оптимальних інструментів управління товарними ринками на основі
попередньо виділених типів ринків залежно від обраного критерію ефективності.
Ключові слова: товарний ринок, метрика Хеммінга, управлінські рішення.
The model of selection the optimal management tools in commodity market is proposed in this article. The
model is based on preliminary typing commodity markets depending on the selected criterion of efficacy.
Keywords: commodity market, the Hamming metric, management decisions

За думкою низки науковців національну економіку можна розглядати як сукупність
товарних ринків [1, 3]. Тоді одним із завдань держави стає визначення і впровадження
найбільш дієвих інструментів управління ринками з метою забезпечення стійкого
економічного зростання. Враховуючи неперервну зміну умов функціонування національних
економік бажано було б мати деяку математичну модель, яка б дозволяла обирати
найефективніші управлінські інструменти для ефективного функціонування того чи іншого
товарного ринку.
Питання доцільності, ефективності та правомірності державного управління
товарними ринками постійно розглядаються як вітчизняними, так і закордонними
дослідниками. Так, наприклад, правові проблеми вивчались Г. Атаманчуком, В. Захаровим,
А. Скрипником тощо. Особливостями різноманітних макроекономічних аспектів товарних
ринків займались А. Бойко, В. Воротін, Л. Головко, О. Могильний та інші. З точки зору
застосування математичного моделювання для дослідження, опису та управління товарними
ринками можна виокремити такі розв’язані часткові задачі: визначення меж товарних ринків
(Д. Альошин, В. Бродський М. Положихіна), прогнозування кон’юнктури (А. Горячев, П.
Зав’ялов, Ф. Піскоппель, О. Покровський, Д. Костюхін, Ф. Левшин), прогнозування динаміки
цін, обсягів продажу, обсягів виробництва тощо (В. Поляков, Є. Четиркін, Ю. Чижов, Г.
Шагалов), пошук рівноваги попиту і пропозиції, класичні моделі поведінки споживача та
виробника (А. Курно, Г. Штакельберг), моделювання структури збуту (О. Дулесов, І.
Куринова) та багато інших. Однак моделі, яка б дозволяла обирати види управлінських
рішень залежно від сучасного стану того чи іншого товарного ринку, на разі не існує.
Як справедливо зазначають дослідники-економісти, навіть розвиненим ринком
необхідно управляти, щоб підтримувати його ефективність як у найближчій перспективі, так
і у довгостроковому періоді. Вибір управлінських рішень залежить від стану товарного
ринку у той чи інший момент часу.
Будь-який стан ринку можна однозначно описати k показниками. Отже, для будьякого товарного ринку у конкретний момент часу можна сформувати упорядковану множину
значень { x1 , x 2 , , x k } .
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Припустимо, що ми маємо n типів товарних ринків. Так, наприклад, якщо за мету
управління обрати підвищення ступеня конкуренції ринку, то виділяють такі типи:
ринок чистої (вільної) конкуренції, на якому знаходиться стільки фірмпродавців однорідної продукції, що операції продажу-купівлі не впливають на ціну;
монополістичний ринок, на якому присутня одна фірма з унікальним
продуктом (наприклад, електроенергія), яка може встановлювати на нього досить високі
ціни;
олігополістичний ринок, на якому присутня обмежена кількість виробників,
але вони виробляють як однаковий, так і різний продукти; при встановленні ціни на ці
продукти спостерігається взаємна залежність між фірмами [5].
Кожному типу ринку відповідає власна множина управлінських рішень {U }i , i  1 : n
для досягнення деякого критерія ефективності F.
Управління товарними ринками здійснюється за допомогою різних – прямих і
непрямих - методів впливу. У роботі [2] їх розбито на 4 групи:
1)
економічні;
2)
інформаційно-орієнтувальні;
3)
законодавчі;
4)
адміністративні.
Найбільш тонким інструментом управління товарними ринками визнано економічні
методи: методи дії на попиту, пропозицію, на умови формування економічних ресурсів,
витрат і результатів, як включають регулювання цін ат товари і тарифів на послуги,
податкове, митне, фінансове і кредитно-грошове регулювання.
Забезпечення учасників ринку комерційною інформацією становить групу
інформаційно-орієнтувальних методів. Це дає можливість обрати найкращі з позицій
деякого критерію шляхи реалізації поточних і перспективних завдань.
Правові основи управління товарними ринками, що захищають права всіх учасників
ринку, становлять групу законодавчих методів.
Адміністративні методи управління товарними ринками включають процеси
ліцензування, контролю якості товарів і послуг, процедури стандартизації і сертифікації
тощо.
На сьогодні не розроблено ідеальних, прийнятних всіма показників ефективності
стратегії управління товарними ринками. Однак у теорії управління існує два узагальнених
критерія, що доповнюють один одного:
ступінь досягнення поставлених цілей (наприклад, досягнення деяких
стандартів життя населення);
співвідношення витрат і результатів, що виражається у рівні
конкурентоздатності вітчизняних виробників [4].
Виходячи з обраного критерія ефективності, кожен з виділених типів ринків можна
описати так званими «нормативними» (найбільш характерними) значеннями показників
{ x1 , x 2 , , x k } . Таким чином, для кожного і-го типу товарного ринку ( i  1 : n ) можемо
отримати деякі «еталонні» набори упорядкованих множин E i0 ( xi01 , xi02 , , xiko ) , i  1 : n .
Припустимо, що в упорядкованих множинах E t ( xt1 , xt 2 , , xtk ) , що отримані у момент
часу t для деякого ринку, чим більше значення xtj , j  1 : k , тим спостерігається більший
прояв тієї чи іншої виділеної для аналізу ринку ознаки.
Для того, щоб елементи упорядкованих множин E t ( xt1 , xt 2 , , xtk ) можна було
порівнювати між собою та з еталонними упорядкованими множинами E i0 ( xi01 , xi02 , , xiko ) , слід
провести операцію нормалізації.
За міру близькості між упорядкованою множиною Et і еталонними упорядкованими
множинами Ei0 , i  1 : n пропонується взяти так звану метрику Хеммінга  і ( E t , E i0 ) :
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k

 і ( Et , Ei0 )   xtj  xi tj0 , i  1 : n .

(1)

j 1

У результаті порівняння упорядкованих множин Et з еталонними упорядкованими
множинами Ei0 ( i  1 : n ) буде отримано n метрик  і . Чим менше величина метрики  і , тим
ближче досліджуваний товарний ринок до виділеного еталону Ei0 . Отже, по відношенню до
поточного стану деякого товарного ринку можна застосовувати відповідні, перевірені
раніше, ефективні управлінські рішення {U }i , i  1 : n .
Схема структури опису моделі представлена на рис. 1.
Модельні розрахунки

Вхідні змінні

Et ( xt1 , xt 2 ,, xtk ) -

упорядкована
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упорядковані множини показників стану
товарного ринку залежно від його типу;
t – поточний час вимірювання показників
стану товарного ринку;
k – кількість показників стану товарного
ринку, що їх необхідно виміряти
і – номер типу товарного ринку;
n – кількість виділених типів товарного
ринку залежно від
обраного критерія
ефективності

x 
'
tj

xtj  min xtj
j

max xtj  min xtj
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товарного
ринку

,

j

j

j  1: k
k

 і ( Et , Ei0 )   xtj  xi tj0

,

j 1

i  1: n

TR  i для  i  min  і ( Et , Ei0 )
i

Рис. 1. Схема структури опису моделі

Визначення типу ринку, що характерний для деякого реально існуючого у поточний
час товарного ринку, дозволить вибрати відповідну множину перевірених заздалегідь
оптимальних управлінських рішень {U }i , i  1 : n для досягнення обраного критерія
ефективності F.
У подальшому доцільно було б розглянути різні критерії ефективності
функціонування товарних ринків, визначити перелік показників, що характеризують
поточний стан ринку з позицій обраного критерія ефективності, сформувати перелік
управлінських рішень, що допоможуть якнайшвидше і з мінімальними витратами досягти
обраного критерія ефективності тощо.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
У статті розглянуто основні існуючі економіко-математичні методи оцінювання якості банківських
послуг. Визначено основні переваги та недоліки розглянутих методів та запропоновано способи вирішення
основних проблем, що виникають при застосуванні даних методів.
Ключові слова: банк,банківська послуга, якість, SERVPERF, SERVQUAL, customer satisfaction index
(CSI).
The article reviews the main existing economic and mathematical methods for assessing the quality of banking
services. The main advantages and disadvantages of these methods are formed and proposed solutions to the main
problems arising from the application of these methods.
Key words: bank, banking services, quality, SERVPERF, SERVQUAL, customer satisfaction index (CSI).

Постановка проблеми. Сфера послуг на сьогоднішній день представляє собою
динамічну частину української економіки, що розвивається. Чим більше у даній сфері
з’являється нових видів послуг та організацій, що їх надають, тим вище конкуренція та тим
частіше виникає питання стосовно якості пропонованих послуг, що є настільки важливим
для споживача. Тому, існує необхідність в удосконаленні вже існуючих послуг, а саме –
підвищення їх якості. Для того, щоб формувати вдалу стратегію стосовно удосконалення
якості банківських послуг необхідно виконати оцінювання даної характеристики. На
сьогоднішній день існує велика кількість методів оцінювання якості банківських послуг, які
мають численні переваги та недоліки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням методів оцінювання якості
послуг займалися такі науковці, як Н. В. Фадєєва, О. В. Аристов, Б. А. Бузов та ін.
При цьому, питання оцінювання якості саме банківських послуг розглядалось у
працях таких дослідників, як Л. П. Володько, А. М. Тавасиєв, Е. В. Новаторов.
В основному, існуючі дослідження стосуються розглядання методів оцінювання
якості банківських послуг на основі маркетингових методів дослідження. Кількість
розроблених економіко-математичних методів оцінювання не є настільки значною, але,
також, існує декілька методів, які є доволі популярними та використовуються банківськими
установами на практиці
Відповідно, метою даного дослідження є проведення порівняльного аналізу існуючих
економіко-математичних методів оцінювання якості банківських послуг та виділення їх
позитивних та негативних якостей.
Виклад основного матеріалу. Зважаючи на сучасні кризові явища в економіці,
банківська сфера є однією з перших, яка зазнає втрат. Тому, банки намагаються якомога
швидше реагувати на постійні зміни. Сьогодні стає все важче здивувати клієнта
асортиментом і ціною пропонованих послуг, за якими клієнти оцінюють той чи інший банк.
Вирішальний фактор успіху в банківській галузі – надання послуг високої якості. Для того,
щоб підвисити якість банківських послуг необхідно проводити її вимірювання.
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Поняття «якість банківської послуги» є доволі складним з точки зору розуміння та
визначення. Дане поняття є абстрактним, зважаючи на специфічні характеристики
банківської послуги.
Досліджуючи маркетингову літературу, можна виділити наступні визначення якості послуги:
 підтвердження (або ні) очікувань споживача послуги;
 різниця між очікуваннями та сприйняттям споживачів [1].
Відповідно, якість банківської послуги значно залежить від процесу порівняння споживачів
своїх очікувань якості банківської послуги до та в момент її споживання. Сприйняття якості
банківської послуги споживачем в момент її споживання відбувається за двома головними
аспектами: що споживач отримує від банківської послуги (технічний аспект якості) та як
споживач отримує її (функціональний аспект якості) [2].
Для банку, також, важливою властивістю є конкурентоспроможність банківської послуги,
яка, на відміну від якості, визначається комплексом споживчих та вартісних характеристик
банківської послуги, які є показником успіху послуги на ринку. Крім того, банківська
послуга з більш високим рівнем якості може бути менш конкурентоздатною, якщо значно
підвисити її вартість за рахунок надання їй нових властивостей, які не є цікавими для
основної групи споживачів. Велике значення для конкурентоспроможності та якості
банківських послуг мають стабільність та рейтинг комерційного банку, який їх надає.
Банківська послуга не буде конкурентоздатною, якщо банк маловідомий або не має гарної
репутації. При цьому, все одно, впливаючи саме на якість банківських послуг банк має
можливість підвисити конкурентоздатність. Тому, якість банківської послуги є
першочерговою властивістю, яку необхідно покращувати.
З метою покращення якості банківських послуг, перш за все, необхідно провести оцінювання
існуючого рівня якості.
Найбільш популярними економіко-математичними методами оцінювання якості банківських
послуг є:
– метод SERVPERF;
– метод SERVQUAL;
– метод розрахунку індексу задоволеності споживачів.
Дані методи дозволяють на виході отримати конкретну числову оцінку якості банківських
послуг, а також провести якісний аналіз обслуговування клієнтів банку.
Методи SERVPERF та SERVQUAL є частковими випадками статистичного аналізу
дифузійних Бассовських моделей.
У 1985 році такі науковці, як Паразурман, Беррі та Зейтхалм розробили концепцію
сервісної якості, яка отримала найбільшу увагу дослідників, практиків та вчених, що
займаються питаннями розробки послуг [3]. На основі даної концепції було розроблено
метод SERVPERF.
Метод засновано на анкетному опитуванні споживачів послуг. Анкета містить перелік
підкритеріїв, згрупованих за критеріями оцінювання якості банківських послуг. Споживачів
просять висловити свою думку з приводу кожного з підкритеріїв щодо об'єкта дослідження
(банку) по п'яти або семибальною шкалою Лайкерта (повністю не згоден – повністю згоден ).
Сприйняття (або виконання) характеризує фактичне сприйняття клієнтом кожного даного
твердження, яке відноситься до одного з критеріїв якості. Після проведення анкетування
підраховується середнє число «виконання» (сприйняття) кожного з підкритеріїв [4].
Далі, на основі методу SERVPERF, Паразурман, Беррі та Зейтхалм розробили метод
SERVQUAL, який виражено у вигляді алгоритму «Очікування мінус сприйняття»
(Expectation - Perception, P-E). При цьому, очікування розглядається як «споживчі надії і
бажання», як стандарт при створенні послуг. Сприйняття у методиці розглядається як
заміряне споживацьке ставлення до реально створеної послуги. З 1985 року вихідна
концепція зазнала цілий ряд трансформацій і була розвинена в ряді нових методів [3].
Сутність методу SERVQUAL дослідження якості банківської послуги складається з
двох частин. Спочатку споживачів за допомогою 5- або 7-бальної шкали Лайкерта просять
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висловити свої загальні очікування відносно критеріїв банківської послуги, за якими
прийнято рішення проводити оцінювання. Потім за допомогою аналогічної шкали
споживачів просять висловити свої специфічні сприйняття тих же критеріїв якості послуги,
але вже в конкретному банку. Зазвичай, критерії оцінювання банківських послуг
складаються з підкритеріїв, на основі яких і проводять опитування споживачів. Далі, за
допомогою розрахунку середніх дані підкритерії об’єднують в критерії, а критерії – в
сумарну оцінку якості банківської послуги.
Базовий алгоритм, який виявляє ступінь якості товару, що відображає концепцію
SERVQUAL, може бути відображений наступним рівнянням [3]:
(1)
SQi   ( Pij  Eij )
де

SQi – якість стимулу i, що сприймається;
j – кількість атрибутів, які аналізуються;
Pij – створене сприйняття стимулу iпо відношенню до атрибуту j;

Eij – очікуваний рівень атрибуту j, який є нормативом стимулу i.
Результати дослідження якості за допомогою методу SERVQUAL інтерпретуються в
такий спосіб. Нульове значення якогось із коефіцієнтів якості означає збіг рівня очікування
якості і рівня сприйняття якості за цим критерієм або підкритерієм. Негативні значення
вказують на те, що рівень очікувань перевищує рівень сприйняття. Нарешті, позитивні
значення вказують на те, що сприйняття якості вище рівня очікувань. Успішним результатом
вважаються додатні і нульові значення коефіцієнтів якості. Задовільним результатом –
негативні коефіцієнти якості, максимально наближені до нульового значення. Незадовільним
результатом вважаються негативні коефіцієнти якості, що віддаляються від нульового
значення.
Ще одним популярним методом оцінювання якості банківських послуг є метод
розрахунку індексу задоволеності споживачів (сustomer satisfaction index, CSI).
Метод розрахунку індексу задоволеності споживачів – метод національного індексу
задоволеності споживачів, який одержується шляхом проведення опитувань.
Даний метод відображає ставлення клієнтів і дозволяє виявити причини задоволеності
(незадоволеності) споживачів послугою, продуктом, обслуговуванням, що, відповідно,
впливає на ступінь їх лояльності.
Оцінка продуктів і послуг проводиться клієнтами за10-бальною шкалою (з подальшим
переведенням у 100-бальну) за трьома категоріями: задоволеність (від 1 (дуже
незадоволений) до 10 (дуже задоволений)), очікування (від 1 (очікував меншого) до 10
(перевищив очікування)), порівняння з ідеалом (від 1 (далекий від ідеалу) до 10 (близький до
ідеалу)).
По закінченню опитування проводиться підрахунок результатів за наступною
формулою [5]:
(2)
(( X 1  1 )  w1  ( X 2  1 )  w2  ( X 3  1 )  w3 )

CSI 

 100 ,

9

X 1 – сумарна кількість балів за категорію «задоволеність»;
X 2 – сумарна кількість балів за категорію «очікування»;
X 3 – сумарна кількість балів за категорію «порівняння з ідеалом»;
w1 , w2 , w3 – вектор вагових коефіцієнтів категорій. Для банківської системи
прийнято, що w1  0 ,3885 , w2  0 ,3190 , w3  0 ,2945 [6].

де

За допомогою CSI можна, також, визначити рівень професіоналізму персоналу,
зовнішніх і внутрішніх факторів та рівень роботи внутрішніх процесів.
Метод CSI передбачає попередню постановку задачі і формулювання проблеми,
визначення основних складових, підготовчий процес (розробка анкет), проведення
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опитування, обробку та аналіз накопиченої інформації, а також розрахунок значень індексу
та підготовку результатів. Після отримання індексу задоволеності клієнтів з'являється
можливість перегляду послуг, які пропонуються банком, ставлення в роботі з конкретними
клієнтами, так удосконалення внутрішніх процесів, які «не працюють», виявлення вузьких
місць на кожному з етапів та управління банком в цілому. CSI є інструментом управління не
лише якістю банківських послуг, а й лояльністю і задоволеністю клієнтів.
На основі опрацьованої літератури, можна зробити висновки стосовно позитивних та
негативних якостей розглянутих економіко-математичних методів оцінювання якості
банківських послуг. Результати аналізу наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика існуючих методів оцінювання якості банківських послуг
Назва

Метод
SERVPERF,
SERVQUAL

Переваги

метод

Метод розрахунку індексу
задоволеності споживачів

 проста анкета;
 простий спосіб розрахунків
визначення середнього балу

–

 можливість комплексно оцінити
широке коло факторів, що впливають
на якість послуги та, відповідно, на
задоволеність клієнтів;
 використання отриманих даних для
удосконалення бізнес-процесів банку.

Недоліки
 не враховує значущості критеріїв оцінки;
 складність для клієнтів банку поставити
конкретний бал для оцінювання необхідного
критерію;
 при постановці питання про очікування,
дослідник спонукає респондента зависити
оцінку за шкалою очікування.
 складність для клієнтів банку поставити
конкретний бал за критерій;
 враховує лише вагу категорії у сумарній
оцінці, але не вагу критеріїв у кожній
категорії;
 при оцінюванні послуги за категорією
«порівняння з ідеалом» виникає ризик
отримання неадекватної оцінки, так як
поняття ідеальної банківської послуги є
доволі суб’єктивним.

Висновки з даного дослідження і подальші перспективи. Відповідно, з проведеного
дослідження, можна помітити, що основною проблемою існуючих методів оцінювання
якості банківських послуг є те, що споживачі банку мають складності при наданні оцінки у
вигляді конкретного балу. На основі маркетингових досліджень, при оцінці поняття «якість»,
а також при наданні оцінки послуги за певним критерієм, споживачу легше за все оперувати
такими характеристиками, як «низька якість», або «середній рівень обслуговування» і т.п [5].
Відповідно, існує необхідність у створенні такого методу оцінювання, який би не передбачав
надання оцінки у вигляді конкретного балу.
Також, розглянуті методи не враховують, що критерії оцінювання якості банківських
послуг не є рівнозначними. Тобто, необхідно враховувати, також, і вагу критеріїв при
визначенні сумарної оцінки.
Відповідно, подальші дослідження пропонується присвятити розробці методу
оцінювання якості банківських послуг, який би виправив основні недоліки вже існуючих
методів: складність для клієнта надання кількісної оцінки за певним критерієм якості
банківської послуги (обробку інформації у вигляді якісних характеристик пропонується
проводити за допомогою використання методів нечіткої логіки) та врахування вагомості
критеріїв оцінювання (використання методу Сааті для розрахунку вагових коефіцієнтів).
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FINANCIAL RESOURCES CALCULATION IN THE ARMED FORCES OF
UKRAINE USING ULTIVARIATE PREDICTIVE MODEL
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Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
НАН України та МОН України, м. Київ, Україна
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З
ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОФАКТОРНОЇ ПРОГНОЗНОЇ МОДЕЛІ
Розглянуто процес здійснення економічного прогнозування в Україні в оборонному секторі з
використанням багатофакторного моделювання. Визначені чинники, які мають вплив на формування
прогнозованих бюджетних асигнувань, що можуть враховуватися при складанні і поданні бюджетного
запиту в Міністерстві оборони України
Ключевые слова: економічне прогнозування, багатофакторна прогнозна модель, фінансові ресурси
Збройних Сил України.
The article deals with the economic forecasting process in Ukraine in the defense sector using multivariate
modeling. We defined the factors during preparing and presenting budget request of the MOD of Ukraine that have an
impact on the formation of the projected budgetary allocations.
Key words: economic forecasting, multivariate modeling, financial resources of the Armed Forces of Ukraine.

Питання пошуку оптимальних для України механізмів ефективного використання
оборонних видатків задля удосконалення військово-технічної та оборонно-промислової
політики в інтересах забезпечення національної безпеки та оборони на рівні вищого
політичного керівництва держави, в науковому та експертному середовищі ставилося
протягом останніх двох десятиріч неодноразово. Проте стан технічного оснащення Збройних
Сил України (ЗСУ) та оборонної промисловості України не поліпшується. Незважаючи на
оголошувані реформи військової організації, фактично вони, як правило, зводилися до
перерозподілу видатків на ґрунті скорочення особового складу ЗСУ та обмеження видатків
на переозброєння.
Складна ситуація з надходженнями бюджетних коштів на тлі падіння економічного
розвитку посилюється значними видатками на проведення АТО, а саме: за даними
Міністерства фінансів України станом на 01.09.2014 року з резервного фонду Державного
бюджету України на потреби оборони виділено більше 18 млрд. грн. Протягом 2007–2010 рр.
більш як половина провідних країн світу перебувають у стані фінансово-економічної кризи –
у тому числі й Україна, про що свідчать її основні макроекономічні показники (ВВП, рівень
безробіття, рівень інфляції, торгівельне сальдо, стан гривні, політична нестабільність і
соціальна нерівність населення) [1].
Основними негативними факторами (екзозмінні), які вплинули на сучасний
економічний стан України є:
- прискорення падіння ВВП України ;
- скорочення промислового виробництва;
- відплив інвестиційних капіталів;
- відплив депозитів резидентів (у першому півріччі 2014 р. склав 39 млрд грн.);
- взаємні санкції РФ та України (згортання торговельних зв’язків з Росією);
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- падіння експорту підприємств, розташованих на територіях, де ведуться військові дії
(біля 33% експорту здійснювався до РФ);
- підвищений попит на іноземну валюту як наслідок панічних настроїв населення у
зв’язку з невизначеністю результату перебігу воєнних дій на Донбасі,
- значна девальвація національної валюти;
- високий рівень інфляції;
- емісія національної валюти;
- зростання державного боргу та витрат на його обслуговування.
Чинне законодавство України [2] визначає мінімальну суму коштів, яка має бути
спрямована на фінансування потреб національної оборони – не менше 3 % ВВП щорічно.
Згідно функціональної структури до видатків на національну оборону (код 0200)
включаються видатки на військову оборону, цивільну оборону, військову допомогу
зарубіжним країнам, військову освіту, дослідження і розробки, іншу діяльність у сфері
оборони. Проте в останні роки обсяг фінансування національної оборони знаходилося нижче
вказаної межі. У 2010-2013 рр. він коливався біля позначки 1 % ВВП, тобто втричі нижче від
встановленого мінімуму.
Важливу й надалі зростаючу роль в оптимізації бюджету Міністерства оборони
України відіграє науково обґрунтоване прогнозування перерозподілу бюджетних
призначень. Основними внутрішніми чинниками (екзозмінні), які впливають на обсяг
фінансових ресурсів для потреб Збройних Сил України, що розраховується Генеральним
штабом Збройних Сил України спільно з Департаментом фінансів Міністерства оборони
України (напрями бюджетної програми):
1) закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки (ОВТ);
2) закупівля пально-мастильних матеріалів;
3) перевезення військової техніки й особового складу;
4) фонд грошового забезпечення військовослужбовців;
5) витрати на продовольче забезпечення;
6) витрати на речове забезпечення;
7) компенсація військкоматами середньої заробітної плати військовозобов’язаних;
8) лазнево-пральне забезпечення.
Ці всі фактори впливають на обсяг фінансових ресурсів для Збройних Сил України,
але наведений перелік далеко не вичерпний. Безліч інших факторів не увійшли до числа
зазначених, але це не означає, що їх немає або що їх вплив на обсяги фінансових ресурсів для
потреб Збройних Сил України менш значуще, ніж вплив перерахованих факторів. Таким
чином, взаємозв’язок залежних та незалежних факторів, що впливають на обсяги фінансових
ресурсів ЗСУ можна представити з використанням математичних методів, а саме у вигляді
множинної регресії.
Множинна регресія - рівняння зв’язку з декількома незалежними змінними:

y  f ( x1, x2 ,...x p ),

(1)

де у - залежна змінна (результативна ознака); x1 , x2 ,...x p - незалежні змінні (фактори).
У разі, коли число факторних ознак більше однієї, регресія називається множинною,
або багатофакторною. У цьому випадку рівняння регресії між факторними ознаками
X 1 , X 2 ,..., X k і результативним Y має вигляд:

y  f ( x1 , x2 ,..., xk ), xi  X i

(2).

Побудова моделі множинної регресії включає в себе етапи:
1) вибір форми зв’язку (рівняння регресії);
2) відбір факторних ознак;
забезпечення достатнього обсягу сукупності для отримання незміщених оцінок.
3)
Для побудови множинної регресії використовуються лінійна, степенева,
експоненціальна і гіперболічна функції, а також інші функції, що приводяться до лінійного
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виду. Для лінійних і нелінійних рівнянь, що приводяться до лінійних, будується наступна
система нормальних рівнянь, рішення якої дозволяє одержати оцінки параметрів регресії:

 y  na  b  x  b  x  ...  b x ,
 yx  a x  b  x  b  x x  ...  b  x x ,
1

1

2

p

2

2

1

1

1

2

1

1 2

p

1 p

(3)

.............................................

 yx

p

 a  x p  b1  x1 x p  b2  x2 x p  ...  bp  x 2p .
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У даний час на світовому ринку озброєнь тисяча автоматних патронів коштує 30
доларів, одна бойова граната - вісім доларів, артилерійський постріл - 130 доларів. Одна
ракета РСЗВ «Смерч» - дві тисячі доларів, авіаційна бомба об’ємного вибуху - три тисячі
доларів. Вартість сучасного автомата Калашникова - 59 доларів. Після останньої модернізації
в 2006 році цей автомат (А-103) став коштувати вже 386,22 долари США. Реалії сучасної
війни, в якій застосовуються багато родів військ і дуже складна бойова техніка, вимагають
проведення численних навчань, дуже затратні. За розрахунками фахівців один постріл з
пістолета коштує 5 гривень, з автомата - близько 10 гривень, з танкової гармати - 12 тисяч
гривень, пуск керованої протитанкової ракети - 55 тисяч гривень, однієї зенітної ракети
комплексу С-300 - більше 10 мільйонів гривень. До цього необхідно додати витрати на
пальне, витрати ресурсу засобів зв’язку, продовольство і всі види забезпечення та
обслуговування особового складу та техніки.
Щоб військовослужбовці володіли зброєю, необхідно виїжджати по два рази на
тиждень на полігон і вистрілювати хоча б 30 патронів, що було нормою в Радянській армії.
Якщо би у теперішній час ці норми виконувалися хоча 1/6 частиною 200 тисячної армії, то
тільки на бойові стрільби з автоматними патронами необхідно виділяти більш ніж 1 мільярд
гривень на рік.
Водночас країни світу не забувають про власну воєнну безпеку, як важливу складову
національної безпеки, виділяючи на неї значні фінансові ресурси (табл.1)
Як видно з таблиці, Україна за ці роки має стабільно невисокий рівень військових
витрат. Найважливішим показником воєнно-економічної безпеки країни є рівень витрат на
національну оборону у відсотках до ВВП, наглядними показниками є також витрати на
оборону на 1 мешканця та на утримання 1 військовослужбовця.
Нормою асигнувань на оборону в країнах НАТО є 2,2 – 2,5% від ВВП, середня по світу
ставка військових витрат до ВВП тримається на рівні 2%. Військовий бюджет 2013 року
складав: у Франції – 2,2% ВВП, Білорусі - 1,3%, Чехії - 1,1%, Німеччині - 1,4%, Китаї – 2,0%,
США – 3,8% , у Росії – майже 4,1% [4], що в абсолютних цифрах означає в середньому - не
менш 15 000 дол. США на військовослужбовця на рік. За рахунок оборонного бюджету в
країнах НАТО сплачуються пенсії військовим та проводиться підготовка резервістів.
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Таблиця 1
Військові витрати країн у 2002-2013 рр. (млрд. дол. США)
Джерело даних: http://milexdata.sipri.org
Країна
2002 2003 2004
2005
2006
Австралія
19,5 19,9
20,1
21,4
22,6
Австрія
3,3
3,5
3,5
3,4
3,3
Китай
52,8 57,4
63,6
71,5
83,9
Білорусь
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
Німеччина
49,9 49,2
47,7
47,0
45,9
Польща
6,7
6,9
7,2
7,7
8,2
Росія
37,3 39,1
40,9
46,4
51,4
США
446,1 507,8 553,4 579,8 588,8
Туреччина
20,0 18,1
16,6
15,7
16,5
Угорщина
2,2
2,3
2,2
2,1
1,9
Україна
2,2
2,5
2,7
3,3
3,7
Франція
62,9 64,7
66,5
65,1
65,5
Чехія
3,4
3,7
3,5
3,9
3,6

2007
23,9
3,9
96,8
0,7
45,9
9,3
56,0
604,3
15,9
2,0
4,4
65,7
3,4

2008
24,8
3,8
106,6
0,7
47,3
8,5
61,5
649,0
16,1
1,8
4,4
65,0
2,9

2009
26,7
3,5
128,7
0,6
49,0
8,9
64,5
701,0
17,3
1,6
3,9
69,4
3,0

2010
27,0
3,5
136,2
0,7
49,6
9,3
65,8
720,3
17,0
1,5
4,0
66,3
2,7

2011
26,6
3,4
147,3
0,8
48,2
9,5
70,2
711,3
17,2
1,5
3,9
64,6
2,5

2012
25,6
3,4
159,6
0,8
49,3
9,5
81,0
671,1
17,8
1,4
4,6
63,7
2,4

2013
24,6
3,2
171,4
0,9
49,3
9,4
84,9
618,7
18,7
1,2
5,3
62,3
2,3

В Україні відсоток витрат на оборону від ВВП стабільно менший (табл. 2). Для
порівняння Польща витрачає на свою армію 10 млрд. дол. США на рік, що в п’ять разів
більше, ніж фінансування українського оборонного відомства (максимум – 2 млрд. дол.
США). Витрати на оборону в Україні навіть менші, ніж у Румунії, яка витратила на
національну оборону 2,11 млрд. дол. США при чисельності армії всього 73 тис. осіб, що
майже втричі меншій за українську.
Таблиця 2
Оборонні витрати України в 2006-2015 рр.
Джерело даних: Державний бюджет України за відповідні роки
Рік

ВВП (млрд. грн.)

Оборонні витрати(млрд. грн.)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (прогноз)

544,2
720,7
948,1
913,3
1082,6
1316,6
1408,9
1576
1653
1762

6,4
8,1
9,5
8,3
10,2
12,3
14,8
15,2
15,2
47,2

Оборонні витрати, %
від ВВП
1,18
1,12
1
0,91
0,95
0,94
0,98
0,96
0,94
2,68

В умовах цьогорічної необхідності значного та оперативного зміцнення військової
потужності держави оборонний бюджет досяг рекордної суми у 27,1 млрд. гривень, що на
11,9 млрд. грн. більше (15,2 млрд. грн., 0,96% від ВВП) проти минулого року. З цих коштів
вже отримано 20,3 млрд. грн., але використано лише 14,8 млрд грн. При цьому левова частка
коштів пішла на виплату грошового забезпечення та заробітної плати — 9586,0 млн. грн.,
другим за сумою витрат стало придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 1259,5
млн. грн. і лише 526,2 млн. грн. було витрачено на закупівлю озброєння та військової техніки
та 3420,4 млн. грн. — на інші нагальні потреби. Для порівняння: з федерального бюджету РФ
у цей період на оборону було виділено кошти, еквівалентні 66,1 млрд. дол.
Значно більша частка бюджетних коштів на оборону України була призначена на
фінансування поточних видатків. Зокрема, за бюджетною програмою «Забезпечення
діяльності Збройних Сил України та підготовка військ» було виділено майже 11 млрд грн. За
рахунок цих видатків у 2013 р. забезпечено утримання 131,3 тис. осіб особового складу ЗСУ
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та забезпечено особовий склад ЗСУ основними видами забезпечення відповідно до
встановлених норм (продовольчим, речовим, пально-мастильними матеріалами).
Водночас на технічну модернізацію війська було спрямовано лише 686,4 млн. грн.
(бюджетна програма «Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України»).
Наступного року на оборонні видатки планується одержати 47,2 млрд. гривень
фінансування (2,68% від ВВП.) З цієї суми 14,2 млрд. грн. передбачається направити на
розвиток нового озброєння і військової техніки, 3 млрд. грн. спрямувати на підготовку
Збройних Сил, 30 млрд. грн. коштуватиме утримання війська.
Таким чином, фінансування національної оборони наразі знаходиться на критично
низькому рівні та є недостатнім для повноцінного задіяння потенціалу вітчизняного ОПК у
забезпеченні потреб модернізації ЗСУ. В умовах військової агресії проти Україні ці видатки
мають бути збільшені по всіх напрямах, як на поточні потреби армії (у зв’язку з проведенням
часткової мобілізації), так і на технічну модернізацію.
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PUBLIC SERVICES BASED ON ESA RESEARCH
In our article we would like to describe not only success story of European Space Agency but first of all how
our teams were participating in competitions of Galileo and Copernicus. Beginning of this success story of European
Space Agency is connected forever with Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko when Rosetta launched in 2004 and
arrived at Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko on 6 August 2014. It is the first mission in history to rendezvous with a
comet. Space research and development for long term needs including space transportation proved by Philae lander’s
mission complete, research activities to increase the competitiveness and cost-effectiveness of the European space
technology sector. All teams for competitions of European Space Agency were created as projects of Cyber Space
Economics witch as part of our study program is offered not only for our students but also for Erasmus students from
whole Europe.
Key words: Galileo, Copernicus, European Space Agency.

Introduction
Underlines the strategic significance of the rapidly developing space sector, and thus fully
supports the Commission in its initiative to develop a coherent and comprehensive
European space policy. Research, including data acquisition, assembly and qualification of models
combining spatial and terrestrial data in an integrated operational information system, would use
existing satellite data, for example by Envisat, future EarthWatch projects and other systems.
The former orientation of our students even on common research with UCLA focused on
climate changes based on using the PC cluster created by participation volunteers all around globe
is perfectly adequate for adjustment even students teams for new ESA programmes in this area.
Considers that, in order to make research into the impact of climate change more
effective, research conducted under the Seventh Framework Programme should be coordinated
with research conducted at national level (particularly space-based Earth observation programs. We
are delighted that, in its chapter on research and technological development, the Lisbon Treaty
provides a legal basis for the European space policy.
As regards the space research programmes, we are pleased that the Treaty offers a platform
for a European space policy and explicitly provides for appropriate cooperation with the
European Space Agency. The European space policy is exceptionally important for two reasons:
firstly, because it contributes to greater security, and secondly, because it contributes to the
pursuance of development targets prescribed by the Lisbon Strategy for growth and jobs. The
definition phase and the development and validation phase of the Galileo programme, which are the
phases of the programme dedicated to research, have been financed substantially by the Community
budget for trans-European networks and by the European Space Agency (hereinafter ESA Calls on
the Commission to propose a legal framework to facilitate the creation and operation of major
Community researchorganisations and infrastructures and to consider the involvement of existing
European institutions and agreements. The Galileo project is an extremely important project for the
European Union, as it is the result of space-related research and cooperation between the Member
States and can be applied to numerous areas, including that of transport.
The Slovaks were the first in the world in case of screen "fix" – positioning - made in
navigation of car while testing the Galileo. "We have made some experiments with using two types
of receivers – SDR and commercial Quectel L76 module USRP1. So far, only 4 satellites are placed
in orbit out of final total number of 30. Therefore, we had to capture the right moment, when were
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all four satellites on the horizon, in order to obtain the position. Such an opportunity is only once in
a few days, usually at night or in the early hours of the morning, says the Director of the company
GOSPACE Pavol Turčina.
Galileo Project and Competitions in It
For the first time managed to successfully obtain a position using the four Galileo satellites
GOSPACE during the 1st May 2014 in the early morning hours. The measurement started at
04:10:03 UTC and was completed in 05:08:12 UTC. "Our engineers have designed the hardware
and antenna GNSS Receiver. At the beginning we have been testing and getting a fix of space.
After this success, we have placed the receiver on the roof of the car and we tried to measure while
driving in Bratislava. The location has been compared to the GPS and it was eventually much more
accurate. We located the place of inches exactly measurement. The interesting thing is that we have
succeeded in such a precise measurement even in the conditions, when we receive a signal from the
four satellites, only adds to it the company's technical director Jakub Kapuš.
Especially in academic environment we are supposed to stress educational effects not only
even in preparation of young scientists but first for all in case of education of students by using final
creative projects based on recent R&D results application. These issues we consider as very
important for education of European students via all Erasmus study programs. For many years we
are trying to prepare orientation of their final project based on recent R&D results application.
Great opportunities for education via all Erasmus study programs are given by European
Union grants for R&D projects at university environment. For quite a few years we are using
chances for such projects submissions by international teams of Erasmus students created for
competitions as Galileo and Copernicus. But despite of advantages it is hard to explain some
procedures used by managerial stuff in case of such important competitions. As a measure without
positive educational effects we consider repeated changing deadlines even after submissions of ours
and so many other projects as it was proclaimed by organizers and respecting new registrations in
the last couple of days do not characterizing sophisticated procedures in area of R&D, but giving
chances for cyber-crime and suspicion among students and young scientists.
As apologizing of such procedures by their decision to give us one week of added time for
submission projects does not sound appropriate. Even the price money at the level of 20,000€, after
suspicion among students and young scientists are not perfectly adequate for motivation students
from Bulgaria, Italy, Lithuania, Portugal and Spain as students these countries used to be members
of international team of European competitions permanently. Incomparably more negative
educational influence on international team of students has such behavior of European organizers
since their used to consider such behavior as corruptive behavior even in condition of EU.
Discussions among members of our international team of students frequently used to end with
conclusion that such behavior is temptation for opinion among young scientists also quite frequent
that similar procedures lead to stilling ideas among competitors before the final deadline. This type
of reckoning among students was proved during last few years in case of Slovak national teams at
university as for first competition it was enough of volunteers among our native students for
registration of seven teams eagerly offering their projects full of new ideas with ambition to
improve whole Europe for new generations.
Creativity Support and Innovation
Following the European year of creativity and innovation which aimed to be a model for a
general review of the importance of creativity and innovation we were trying to estimate how they
contribute to our personal, economic and social development. How they contribute to transfer of
knowledge and dissemination of the best practices among European regions. The idea is too broad,
difficult for students and in some cases even for creators of RIS – Regional Innovation Strategies in
terms of attracting more and more researchers, the results are still difficult to quantify. There is no
doubt, however, that if the EU wants to remain competitive and to promote values shared by its
Member States, these issues require review. While educating our students in area regionally
orientated subjects we used to use criteria as Innovation performance index, see map of EU added
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below (Figure 1), to start ideas about measuring transfer of knowledge and dissemination of the best
practices among European regions.

Figure 1. Regional Innovation Performance
Source: web pages of EU

Another of the innovative ways of improving the efficiency and effectiveness of EU regional
policy is the use of financial instruments. These support mechanisms – methods of financial
engineering only after the equipment technical assistance – can help to attract additional funding
and bring more knowledge and expertise. Michalko, Bilčík [4] were trying in coherence with
emergent requirement of long-time imagery and development strategy to describe creation of egovernment services. This contribution is illuminating necessity methodology regulation, outgoing
from contemporary level of knowledge contiguous with development and technological
enhancement of research equipment at academicals environment for evaluation of externalities,
materialized and non-materialized scientific and technological progress as well as cluster models
and social networks.
Services focused on technological support
In our project we are going to continue with our strategy how to develop the best
technological support even for all types of disabled people described by Španková [6], supported
even via information systems in the management of the tax administration defined by Jakúbek,
Guzoňová and Várkoly [3].
We would recommend starting with development of technologies for competitors at
Paralympics. About two years ago we submitted project for focused on development of technology
for supporting skiers in dangerous conditions for example foggy weather, night skiing, etc. We were
using our former experience with a group of Erasmus (students from Bulgaria, Italy, Lithuania,
Portugal and Spain) applying principles of Management in Higher Education according [11], for
testing our know how, good practice and procedures for successful performance in the framework
of Galileo the European competition criteria.
Successful development would provide technological help not only for disabled skiers but
also for all types of disabled people not only while skiing but at the end for other activities even in
case of citizens without disabilities as important factor defined by Habánik [2], Šandora – Betáková
[5] for sustainable regional development in European regions not only on territory of the Slovak
republic or EU. To prevent such horrible consequences as it was in case our favorite Schumi former
F1 champion or even in case of top among politicians Angela Merkel or even fatal consequences in
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case of Holland prince among prominent people, do not mentioning others, so we consider as our
obligation to continue. Up to now public services, including former winners of Galileo competition,
were not focused on prevention but on disaster consequences even in case of integrated emergency
services while having only terrestrial emergency call to 112, the police, ambulance or fireman
service. But our strategy for development is totally different based on two level of prevention. First
level focused on cooperation with medical staff orientated on evaluation and development of
standards or parameters defining physical and health conditions of individuals before sport activity
for example cross country skiing to avoid activity not appropriate for individual trying to manage
activity not adequate to his physical and health conditions. Final version of navigation software
should allow choosing perfectly adequate sport activity following physical and health parameters of
each person before starting with sport performance. The second level of prevention focused on
cooperation with technical staff orientated on evaluation of real conditions of ski slopes in case of
downhill skiing or cross country skiing to avoid accidents while skiing in dangerous conditions as
well as in other outdoor activities including summer season.
Decisive step for development would be connected to Winter Olympics in PyeongChang or
especially to Paralympics to following these Winter Olympics in South Korea. After these games
would be the best time for commercial success immediately after introducing such software apps
perfectly adequate for installation even into mobile phones. Technological feasibility would be
appropriately improved even via cooperation with producer of mobiles from South Korea. But after
negotiations with some competitors from USA we are supposed to finish our development before
the Olympics since competitors plan for such development have starting point in 2016.
Following our negotiation with some competitors in this area we would prefer development
additional tools for European navigation considering even last behavior of GPS and Glonass
providers. Improving of accuracy especially in case of chosen ski, bike or other sport centers we
consider as one of decisive assignments of our research and development strategy. The final version
of our system will offer the rescue service also in areas without terrestrial mobile network coverage
- for everyone, but decisive purpose of our study is to develop appropriate equipment for disabled
people in challenging environmental conditions such as skiing in foggy weather as well as night
cross-country skiing or riding bike in such conditions. Improved public services appropriate for
almost all citizens while spending time in winter or other sport centers and as well as for all types of
outdoor activities with appropriate providers support considering the quality level of services
provided by nowadays competitors. Our estimation of return for potential customers is up to one
season but in case of providers is up to two seasons but for strategic investors up to five seasons.
Conclusion
Success story of European Space Agency gives us chance for preparation and participation
in competitions of Galileo and Copernicus. By the end of this school year we will have been
creating international Erasmus teams of students for 12 years. With such teams we used to submit
projects for international competitions. Students and young scientists with orientation on
development of safe services for citizens of EU we were educating for six years. Finally we would
like to realize those teams’ ambitions, for benefits of all by submitting our common projects via
Galileo and Copernicus competitions in EU. After our negotiations with some competitors in this
area we would prefer development additional tools for European navigation considering even last
behaviour of GPS and Glonass providers. We have submitted our last project focused on improving
of accuracy especially in case of chosen ski, bike or other sport centres we consider as one of
decisive assignments of our research and development strategy. The final version of our system will
offer the rescue service also in areas without terrestrial mobile network coverage - for everyone, but
decisive purpose of our study is to develop appropriate equipment for disabled people in not only in
challenging environmental conditions such as skiing in foggy weather as well as night cross-country
skiing or riding bike in such conditions.
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REGULATION OF THE TOURISM: A CASE STUDY OF KAZAKHSTAN
In this article explores models of public administration by tourism existing in the world at the moment are
considered, analyses the structure of state regulation by the tourist industry in the Republic of Kazakhstan and offers
the measures for its improvement.
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In any state development a services sector are regulated by certain state and legal institutes.
The last acted as the special device, leaning on levers of the law and bodies of coercion, thereby
regulating process of relationship between producers and consumers of services, setting the tone for
competitiveness between subjects of service mobility, limiting processes of monopolization of these
or those type of service by certain businessmen. These opportunities allowed state and legal system
to support economic and public balance, constraining the crisis phenomena and sending them to the
course of stability.
Tourism as one of important economic structures which arose in a subsoil of the private
sector is capable to develop steadily with full support of the state institutes in the person of legal,
political, economic and other guarantees. Tourism absolutely and exclusively developing with
market "laws", can't be steady and is capable to influence negatively to a so-called tourist object –
the national natural cultural values which are objects of tourist involvement. Transfer of tourist
heritage to future generations. Therefore a positive evolutionary development of structure is
possible along with mechanisms of state regulation.
For realization by the national tourist of policy and coordination of actions for going to
socially significant tasks the states create the so-called national tourist administrations (NTA) –
internal control systems of tourist structure. [1, с.46] These structures (NTA) at a project stage and
final execution of the policy at all levels connect with legislative and executive structures, with
research institutes, tourist companies, associations, allies and with many public associations. A key
kernel during the organization and execution by the tourist policy are the national tourist
administrations (NTA). From activity of NTA in the field of the legislation, a fiscal, financial and
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economic, social segment and its relationship with other state bodies depends from successful or
destructive outcome the national tourist of policy.
In the international practice, owing to the developed factors of political and economic
character diverse national systems of formation, management and regulation of tourism work. There
are three types (model) of public administration by tourism. In the first model of public
administration by tourism NTA (national tourist administrations) completely are absent. In this
case, the questions which concerning activity of tourist structure are solved entirely on places by the
principle of market "self-organization". For example such model works in the USA. There were
reasons for transition to model without NTA in the United States of America. For example,
abolition in 1997 of the state department on tourism because being cut in expenditure of the federal
finance. The steady status of the country in the world tourist market, confidence in interest in the
country from foreign tourists besides existence of powerful private travel agencies those having
strong advertising potential in interests of all national market which allow the USA "to adhere" to
the first model [1, с.63].
The second model of public administration by tourism provides existence of rather
influential and authoritative department exercising independent powerful supervision in the field of
the considered structure. This model is widespread in such countries as Turkey, Greece, Egypt,
Tunisia, Mexico, etc., who are actively developing a stream of visit the foreign tourists. According
to results this model is effective. Success of action of this model however depends on certain
conditions. The governments of the countries in last are compelled to allocate annually considerable
million money for the state investment of tourist infrastructure, marketing and advertising from own
state finance that isn't unimportant for tourism as source of the currency income. Similar state
investments into tourism financially "not of the rating" countries show all gravity of the relation of
these states in relation to economically potential structure [2, с.87].
Such countries as Spain, France, Italy, Great Britain, Russia, and Belarus adhere to the third
model of the public administration by tourism assuming that the national tourist companies (NTA)
are among many vector departments, mainly with a financial orientation. Within the present article
lower features of development of public administration by tourism in the above countries will be
considered in more detail. Such diversified ministries as the Ministry of Economics in Spain
coordinates questions of tourist policy (through the State secretariat on trade, tourism and small
business), the Ministry of transport and public works in France structurally supervises the State
secretariat concerning tourism and Management of tourism at the level of executive power, the
Ministry of a production activity in Italy deals with issues of Department on tourism, being before
under authority of the President of Council of ministers, the Ministry of development and trade in
the Russian Federation as a part of which from 2001 to 2004 the tourist administration worked, the
Ministry of tourism and sport in Republic of Belarus is government body of management on
tourism. We will consider options of realization of the third model of management of tourist sector
on the example of four European countries: France, Spain, Great Britain and Italy to which share
falls, according to the World tourism organization, about 1/3 world tourist arrivals. (table 1) [3, с.9].
Table 1
Development of state regulation of tourism in Kazakhstan
№
1.
2.
3.

Year
To 1989
1989-1992
1992-1993

4

1993-1994

5.
6.
7.

1994-2006
2006-2012
2012

8.

2013

Name of department
Goskomturist of the USSR
The central department on tourism was absent
Ministry of Culture and tourism of RK
The state committee of Kazakhstan on tourism
Committee on affairs of youth, physical culture and tourism
RK state committee on physical culture and tourism
Ministry of tourism and sport of the Republic of Kazakhstan
RK agency for sport and physical culture - department at the Government of RK
Committee of tourism at the Ministry of the industry and new technologies of the
Republic of Kazakhstan

The structure of state regulation of tourism in Kazakhstan underwent changes from year to
year, the reason of not developed accurate structure of state regulation by the tourist activity;
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perhaps, there was not the final choice of model of management assuming one of structures of
management. Development of state regulation of tourism in Kazakhstan is presented in table 1.
Apparently from the table, the tendency of reduction of government body, despite
recognition of tourism of one of important structures entering cluster policy of Kazakhstan is
observed. The scheme of state regulation of tourism is presented to RK in figure № 1.
GOVERNMENT OF RK

The Ministry of Industry and
New Technologies of the RK
Committee of Tourism Industry
Departments of business and the
industry of local governmental bodies on
areas of the Republic of Kazakhstan

KAZAKHSTAN
TOURIST
ASSOCIATION

Department of Development of Tourism
Fig.1. The scheme of state regulation of tourism in Kazakhstan

Today in Kazakhstan the Committee of Tourism Industry, belonging to the Ministry of the
industry and new technologies of the Republic of Kazakhstan which total number of employees
makes thirty people is engaged in state regulation of tourism, it is possible to bring any foreign
country where the number of busy employees in the field of management of tourism is much more
into comparison.
There is a question, whether it is expedient to have Committee, numbering thirty employees,
engaged in the priority and important sphere of economy as tourism. The main objectives of
Committee within competence of the Ministry are:
1) participation in formation and realization of a state policy in the sphere of tourist activity;
2) participation in formation and realization of uniform policy on attraction of investments
into tourist structure;
3) implementation of the state control of observance of the legislation of the Republic of
Kazakhstan on tourist activity. [4]
The carried-out analysis shows that for Kazakhstan the second model of public
administration by tourism is most acceptable and expedient (with existence of the authoritative
ministry exercising complete control in the sphere of tourism). As independent executive authority
in the republic the Ministry of tourism under which authority exclusively branch questions allowing
to provide comprehensively the solution of problems of tourism in the country from a political,
economic, financial position are can act, for example. This point of view is reasoned by that the
tourist structure is in the republic at the developing stage, being thus a priority segment in national
economy that dictates need of serious and strong influence from the state on its development. This
task corresponds also to provisions of the Hague Declaration on tourism in which it is necessary "to
expand in all countries of the right and an obligation of national tourist administrations, equating
them besides to the level which the administrations which are responsible for other largest
economic sectors have". The position also finds confirmation and in recommendations the World
tourist of the organization where it is told that "the state body tourism has to be engaged only in
tourism. It will increase priority of tasks and the importance of this sector in government
institution".
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We believe that education of independent state body in the field of tourism is proved by
need of the solution of important tasks of tourist structure. They are:
- the organization of effective interaction with government bodies, directly or indirectly
connected with the tourist the industry, attraction and escort of tourists;
- on the basis of interdepartmental cooperation and solidarity to send adjacent government
bodies to the course of the solution of common interests, considering tasks of structure when
forming the budgetary, fiscal, investment, credit, social and economic policy and state programs in
the sphere of ecology, the labor relations and employment, vocational training and so on;
- ensuring effective cooperation with regional public authorities and private business in the
sphere of tourism
To define functions of state body in the field of tourism not a simple task. However, the
corresponding researches of the international experience in the field show that when determining a
number of the authorized functions concerning competence of this body it is necessary to be
focused on the solution of three corner problems: 1) interdepartmental interaction; 2) cooperation
with structure business and public organizations; 3) decentralization. NTA – national tourist
administrations close cooperate today and with regional authorities and about business –
businessmen. This circumstance is explained by reduction of the importance of the central executive
power in economic processes and reduction of the public expenditures. Such tendency is observed
around the world which result is education of the mixed state-private institutes in the sphere of
regulation by tourism. Such tendency is observed around the world which result is education of the
mixed state-private institutes in the sphere of regulation by tourism.
So, the international experience of regulation of tourist activity shows that Kazakhstan in the
field can pay close attention to the following aspects. In the first, the national tourist administrations
(NTA) it is necessary and it is expedient to divide into two branches:1conditionally called
"bureaucratic" (functionally dealing with large-scale issues of public administration, namely, a
standard and legal basis, collecting and the analysis of static data, coordination of activity of
tourism organizations and regions, the international cooperation at the interstate level); 2) the
"marketing", not being independent governing body, structurally being a part NTA, with public
financing, numerous staff, with partially self-sustaining models of departments (functionally dealing
with issues of marketing of a national tourist product and advance of image of the country in
foreign markets).
In the second, along with NTA in management of tourism regional and local administrations
(represented by departments of tourism, committees on tourism, etc.), and also the unions, public
associations, associations and others have to play a significant role.
Finishing up the result, it is also necessary to note that the variety of participants of tourist
policy puts before the theory and practice a problem of coordination of their interests and ensuring
interaction for sustainable and all-round development of tourism.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ УКРАИНЫ И АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ
КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Displayed specifics of state regulation of the cooperative sector in terms of Soviet administrative-command
system. The characteristic of cooperative legislation and regulatory framework of the said period. It is concluded that
the Soviet command-administrative system has made cooperative organizations of Azerbaijan and Ukraine is fully
dependent on the state.
Key words: cooperatives, cooperative sector, government regulation, command-administrative system
Отображена специфика государственного регулирования кооперативного сектора экономики в
условиях советской командно-административной системы. Дана характеристика кооперативного
законодательства и нормативно-правовой базы названного периода. Сделан вывод о том, что советская
командно-административная система сделала кооперативные организации Украины и Азербайджана
полностью зависимыми от государства.
Ключевые слова: кооперативы, кооперативный сектор, государственное регулирование, командноадминистративная система

Постановка проблемы. Стремление постсоветских государств к успешному
развитию национальных экономик обусловливает рост со стороны ученых-экономистов
научно-практического интереса к многолетнему опыту государственного регулирования
кооперативного сектора. Однако такой опыт не всегда был положительным. Для
современного периода развития кооперативного движения на территории бывших советских
республик важно не повторять ошибок прошлого. Это возможно лишь при условии
глубокого и всестороннего ретроспективного анализа социально-экономических процессов,
обусловленных политикой государства, которые в той или иной степени имели влияние на
деятельность кооперативных организаций.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ существующих
публикаций, связанных с исследованиями различных аспектов кооперативного движения
показал, что среди многочисленных научных работ ученых из независимых государств,
возникших после распада СССР, существует незначительное количество тех, которые
непосредственно посвящены государственному регулированию кооперативного сектора
советской экономики. Среди них научные труды М.В.Алимана, В.В.Гончаренко,
С.А.Гладкого, В.В.Лантуха, И.В.Лантуха, А.А. Пантелеймоненко, Л.Е. Файна, А.В. Чичулина
и др. [1; 4; 6; 10; 20; 22]. При этом следует отметить, что большинство авторов-ученых из
Украины и России. Их работы раскрывают лишь отдельные аспекты госрегулирования
кооперативного сектора советского периода. Вместе с тем, отсутствуют комплексные
публикации, посвященные государственному регулированию кооперативного сектора в
целом. Именно это обстоятельство и обусловило выбор темы данной публикации.
Изложение основного материала исследования. С установлением советской власти
на территории Украины в апреле-мае 1919 года, а через год в Азербайджане, повсеместно
началась национализация, закрытие кооперативов, смещение их руководящих работников,
выселение кооперативов из принадлежащих им зданий, а также аресты и расстрелы
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кооперативных работников. Такие действия полностью совпадали с видением большевиков
«места» кооперативного сектора в «новой экономике». За короткий период времени они
привели к потере кооперативными организациями рыночных принципов деятельности и их
трансформации в техническую составляющую государственно-распределительной системы»
[19, с.3]. Такой составляющей стала, прежде всего, потребительская кооперация, в которой в
период «военного коммунизма» советское руководство увидела основу системы прямого
товарообмена. Для реализации такого видения 27 января 1920 года правительственным
декретом все виды кооперации были объединены именно вокруг потребительской [16, с.216].
Через новообразованные единые потребительские общества (ЕПО) проходило примитивное
распределение потребительских товаров, в условиях отсутствия товарно-денежных
отношений. При этом названные псевдокооперативы во всех своих действиях подчинялись
Наркомпроду [16, с.216-217].
Но, как известно, не смотря на активные попытки отказаться от классических
принципов построения национальной экономики, такая ситуация продолжалась недолго.
Начало 1920-х годов показало несостоятельность большевицкой политики радикальных
социально-экономических изменений. Кризис такой политики заставил руководство
правящей партии «взять курс на НЭП». При этом реализация так называемой новой
экономической политики с ее главной идеей – «построение коммунизма
некоммунистическими руками» стала невозможной без возрождения кооперативного
движения среди различных социальных групп населения.
Говоря о формировании кооперативного законодательства прежде всего следует
вспомнить принятые основные нормативно-правовые акты. Так, на протяжении 1921-1922 гг.
в образованных в результате распада Российской империи республиках, в том числе Украине
и Азербайджане были приняты законы «О кредитной кооперации», «О потребительской
кооперации», «О сельскохозяйственной кооперации», а в некоторых и «О промысловой
кооперации» (в Украине принят 12.10.1921г.). Законотворческий процесс продолжился и
после образования СССР. Так, в 1924 году законы, касающиеся наиболее актуальных для
того времени видов кооперации были приняты в новой редакции, как общесоюзные.
Согласно результатам исследования украинского ученого-юриста С.А. Гладкого [3,
с.169] можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что государственное регулирование
кооперативного сектора экономики УССР в период НЭПа имело системный характер.
Подтверждением этого является образование и деятельность Главного кооперативного
комитета УССР. Важным этапом в его становлении стало принятое правительством
Положение «О Главном Кооперативном Комитете УССР». Характеризируя этот документ,
упомянутый выше исследователь указывает: «Согласно статье 1 Положения от 6 июня 1921
г. кооперкомы (Главный и губернские) создавались для «общего руководства видами
кооперации в Украине, контроля за ее деятельностью и выполнения всех необходимых
административно-распорядительных действий, связанных с жизнью кооперации». На
протяжении месячного срока Главкооперком должен был рассмотреть вопрос о
существовании отдельных кооперативных отделов при хозяйственно-экономических
наркоматах и по договоренности с последними или преобразовать, или ликвидировать
указанные отделы (прим. к ст. 1). При кооперкомах разрешалось образовывать секретариаты
с «необходимым штатом сотрудников» для технического обслуживания их деятельности (ст.
4)» [3, с.165-166]. На эти учреждения возлагались следующие обязанности: регулирование
деятельности всех видов кооперативов, надзор за соблюдением нормативно-правовых актов,
регистрация уставов кооперативных организаций, защита их интересов [17, с.78-79]. При
этом функция надзора за кредитно-кооперативными организациями возлагалась на
финорганы (финансовые отделы или так называемые финотделы) союзных республик, а
ревизия – на союзные кооперативные организации [4, с.99].
Оценивая результаты мероприятий государства относительно регуляторного
воздействия на кооперативные организации в годы НЭПа, молодой украинский ученый А.В.
Гаркуша делает вывод о том, что «уже в первые годы становления советской власти в
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Украине была сформирована двухуровневая бюрократическая система государственного
регулирования всех видов кооперации, и по структуре, и содержанием деятельности
кардинально отличалась от досоветской» [2, с.208].
Довольно сложно восстановить точно картину государственного регулирования
деятельности кооперативов Азербайджанской ССР, которая с 12 марта 1922 года вошла
вместе с Армянской ССР и Грузинской ССР в состав Федеративного Союза Советских
Социалистических Республик Закавказья, а с 13 декабря 1922 г. была переименована в
Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику. Но, исходя из
имеющейся информации, можно изобразить местный уровень структуры госрегулирования.
При этом следует отметить, что значительное часть обязанностей по регулированию
кооперативного сектора Азербайджана государство возложило на союзные кооперативные
организации. Наиболее активно эти функции выполнял Азербайджанский союз
потребительских обществ – Азериттифак, созданный 20 февраля 1920 года. [8, с.144].
Формально Декретом СНК от 27 мая 1921 г. потребкооперация Азербайджана даже была
объявлена самоуправляющейся общественной организацией [8, с.305]. Но в условиях
командно-административной системы едва ли можно вести речь о классическом
саморегулировании. Важным вопросом в государственном регулировании кооперативного
сектора традиционно является налоговая политика. В этой связи можно говорить об
отсутствии у кооперативных организаций, действовавших в период НЭПа, неприбыльного
статуса. Но вместе с тем, значительная часть первичных кооперативов имела налоговые
льготы.
Полному налогообложению подлежали союзные кооперативные организации. При
этом, согласно Положения Совета Народных Комиссаров СССР «О подоходном налоге с
государственных и кооперативных предприятий и смешанных обществ» от 20 июня 1923
года и Декрета Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров 18 января года 1923 года для сельскохозяйственных и сельских
потребительских обществ предусматривались налоговые льготы. Так, в названном
Положении указывалось: «От предусмотренного настоящим положением налога
только
в
сельских
местностях
первичные
освобождаются
оперирующие
сельскохозяйственные и потребительские кооперативы, а равно и городские первичные
добровольные потребительские объединения рабочих и служащих… Для потребительской
кооперации устанавливаются льготы по подоходному налогу, аналогичные установленным
для нее по отношению к промысловому налогу… с центральных и губернских союзов
потребительских обществ исчисляется особой подоходно-налоговой комиссией, состоящей
при Губфинотделе той губернии, в которой находится правление организации» [21, с.896897].
Такая политика была очень важной для развития кооперативного сектора советских
республик.
В результате реализации названных постановлений кредитные кооперативы были
превращены в филиалы Государственного банка. В 1930-е годы на смену
сельскохозяйственной кооперации пришли колхозы, которые государство преподносило как
высшую форму кооперативных организаций на селе. Если не считать государствленную
систему потребительской кооперации, просуществовавшую до распада СССР, то можно
отметить, что из всех видов кооперативов дольше всех просуществовали жилищные. Однако
17 октября 1937 года Постановлением ЦИК и СНК СССР «О сохранении жилищного фонда
и улучшении жилищного хозяйства в городах» часть кооперативного жилья была передана
государственному жилищному фонду. Все жилищные кооперативы были подчинены
партийным и государственным органам власти. После этого в феврале 1938 были
ликвидированы союза жилищно-строительных кооперативов всех уровней. Полное
огосударствление жилищной кооперации закрепил Примерный устав жилищностроительного кооператива от 31 октября 1939 г. [15]
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Характеристика государственной политики относительно кооперативного сектора
экономики послевоенного периода была бы неполной без краткой характеристики
сельскохозяйственных псевдокооперативов – колхозов, которые, как указывалось выше,
пропагандировались государством как кооперативные организации. С этой целью широко
использовался обобщающий термин «колхозно-кооперативная собственность». При этом
А.А. Пантелеймоненко аргументированно обосновал, что по своей сущности колхозы не
отвечали ни одному из существующих международных кооперативных принципов [16, с.237242].
С началом периода «перестройки» изменился взгляд на место и роль кооперативного
сектора в советской экономике. На январском пленуме ЦК КПСС 1987 года подчеркивалось,
что кооперация не только не исчерпала свои возможности, но и имеет большие перспективы.
Работа над формированием нормативно-правовой базы государственного
регулирования деятельности кооперативов продолжалась и 26 мая 1988 года Верховный
Совет СССР одобрил закон № 8998-XI «О кооперации в СССР» [7]. Этот закон заложил
основы и определил основные принципы государственного регулирования кооперативного
сектора экономики Украины, Азербайджана и других советских республик. Так, например, в
ст. 10, регулирующей принципы деятельности кооператива было сказано, что
«вмешательство в хозяйственную или иную деятельность кооперативов со стороны
государственных и кооперативных органов (союзов, объединений, кооперативов) не
допускается», а с ст. 25 о труде и его оплате отмечалось, что «кооператив самостоятельно
определяет формы и системы оплаты труда членов кооператива и других работников» [7].
Такой подход стал революционным шагом в существующей командно-административной
системы в условиях тотального дефицита товаров и услуг. По сути, этим законом были
заложены основные правовые нормы для развития эры свободного предпринимательства в
Советском Союзе, в т.ч. в Украине и Азербайджане.
Однако вскоре начали проявляться существенные недостатки такого «свободного»
подхода к государственному регулированию кооперативного движения. На первый взгляд,
идея свободного предпринимательства в социалистическом государстве казалась благой:
пусть люди создают новые материальные ресурсы и зарабатывают на жизнь. Но ее реальное
воплощение оказалось ужасным, поскольку все проблемы скрывались в отдельных
юридических деталях, на которые никто не обращал внимание. На самом же деле в условиях
командной экономики и дефицита товаров и услуг новые кооперативы стали уникальной
формой быстрого обогащения отдельных лиц, особенно тех, кто имел доступ к товарноматериальным ценностям. Через кооперативы началась перепродажа товарной продукции
государственных предприятий, уничтожение этих предприятий и формирование класса
новых собственников. Показательным есть пример кооператива АНТ, организованного под
«крышей» КГБ СССР бывшим сотрудником Девятого Главного управления по охране
первых лиц государства. Через него под видом тягачей пытались продать 12 танков Т-72 в
обмен на компьютеры. Сколько же реально танков ушло, таким образом, неизвестно. Речь
идет лишь об одной сделке, которая была случайно раскрыта в Новороссийске в январе 1990
года. Коррупционные нити вели на самый верх, в министерство обороны, КГБ и даже выше
[14]. И это был не единичный случай. Примеров использования кооперативов как
инструмента личного обогащения людьми, имеющими доступ к материально-техническим
ресурсам в условиях товарного дефицита, было множество, и они получали широкий
общественный резонанс.
В связи с этим, возникла необходимость срочного и кардинального
совершенствования государственного регулирования деятельности «новых» кооперативов.
Первый шаг был сделан уже 29 декабря 1988 года Постановлением Совета министров СССР
«О регулировании отдельных видов деятельности кооперативов», в котором были
перечислены виды деятельности, какими кооперативы не вправе заниматься вообще, и виды
деятельности, которыми кооперативы могут заниматься только на основе договоров,
заключаемых с предприятиями, организациями, учреждениями, для которых эти виды
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деятельности являются [1, с.4-5]. В феврале 1989 года Совет министров СССР принял
Постановление «О мерах по устранению недостатков в сложившейся практике
ценообразования», в котором акцентировалось внимание на необходимости пресекать скупку
кооперативами ресурсов госпредприятий, создания для кооперативов, действующих при
госпредприятиях, организационных и экономических условий для приведения уровня
кооперативных цен к государственным. В дальнейшем государственное регулирование
деятельности кооперативов в СССР, в т.ч. в Украине и Азербайджане, продолжало
ужесточаться. Учитывая негативный общественный резонанс, возникший в связи с
развитием кооперативов, государство делало попытки бороться с негативными явлениями и
тенденциями в кооперативном секторе экономики.
Перечисленные
выше
попытки
ужесточения государственного регулирования деятельности кооперативов не дали желаемых
результатов и негативные тенденции в кооперативном движении периода «перестройки»
продолжались.
Необходимо отметить, что они и не могли быть устранены
«косметическими» изменениями. В этой связи нельзя не согласиться с мнением В.В.
Гончаренко, который по этому поводу отметил, что основной теоретической ошибкой,
которая была заложена в концепцию Закона СССР «О кооперации в СССР» было
отождествление кооперативной деятельности с коллективным предпринимательством [5].
Выводы. Таким образом, с принятием закона «О кооперации в СССР», который не
отображал истинной социально-экономической природы кооперативных организаций, в виде
так называемых «кооперативов» начала возрождаться предпринимательская деятельность. В
условиях
несовершенства
кооперативного
законодательства
и
кооперативной
безграмотности общества, связанной с тем, что истинные кооперативы были ликвидированы
в период сворачивания НЭПа, а те виды, которые оставались (потребительская и жилищная
кооперация) утратили свою кооперативную сущность и переродились под влиянием
существующих общественных отношений. «Новые» же кооперативы стали единственной на
то время формой предпринимательской деятельности.
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В
статье
рассмотрена государственная экономическая политики как основа обеспечения
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During the last twenty years, in the post-soviet republics, the strategic role of the state in the
transition to market reforms is still debated [1]. Therefore, during the change of the economic and
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social structure of the society: deeply-rooted stereotypes and methods which have been used to cope
with economic stagnation are being reviewed.
The government faces severe need to substantiate the concept of national economic
development which would provide the opportunity to implement the national economic progress in
the interest of people and would reveal the economic policy of the government in objective levels of
the development of economic policy.
During the quantitative transition to new types and methods of economic policy, it
undergoes important changes. In the developed western countries, the mixed type of economy led to
the new role of the state in the economy: command-administrative and non-intervention. As it was
observed, this often includes prevailing use of liberal principles.
The use of given methods and examples of economic policy includes: the open acceptance
of importance of the formation of economic system, first, depending on the type of economic
system being formed, and second, it should be focused directly on the real conditions of social
welfare of the people using effective and vibrant economic policy to mitigate the negative societal
effects of economic stagnation.
Even A. Smith, the founder of the theory of “invisible hand” according to the principle of
“Laisser faire”, did not deny the necessity of the state regulation. “The state has three main tasks:
provision of military security, fair justice, and creation of non-profitable for individuals and small
groups’ public institutions. According to A. Smith, that happens so, because the income of such
institutions can be substituted by large organizations but their expenses cannot be covered by small
organizations and individuals” [2].
Recently, due to the reason that individual businessmen and public limited partnerships and
social goods require large investments, apart from the access to possible market mechanisms, the
question is raised to specify the market mechanisms of these goods. These are “collective” goods
without which the existence of the society is not possible and which cannot be provided by
individual businessmen: state defense, fundamental sciences, space explorations, communication,
electrical power production, education, health care, preventive health care, preservation of
historical, cultural and natural heritage, etc. All these are functions of the state, because the
production and service of these goods are not suitable for provision of evident social aims.
Modern western economists think that apart from complete social goods and services which
cannot be met by the requirements of private market there are other goods and services. “These can
be any goods and services when they are produced under conditions of higher expenses than those
incurred by private individuals. The production of such goods and services takes place even if it
leads to the incomplete market (on the other hand, under the complete market, all such goods and
services would be provided under the lower expenses if compared to the expenses incurred by
private individuals)” [3].
In case of bankruptcy of banks, insurance of farming risks, fluctuation of prices of
agricultural goods, also in case of fires and floods, and in other force majeure, the market cannot
save the deposits of investors. Therefore, insurance market is provided by the state insurance.
Moreover, the state provides the market in other spheres. For instance, the field of urban
renewal requires the coordinated efforts of owners of plants, estates, traders and various other
entrepreneurs. Under these conditions, the state obliges participants of market economy to produce
required goods and services.
In case of the market, there are many such shortcomings. Some scientists call it the
degeneration of the market. This can include insufficient information about the services of market
participants and social needs. Therefore, laws are passed to notify debtors by creditors about
crediting rates in different countries, about the quality of industrial and agricultural goods and
medications. This information is also considered as a social good which is classified separately
from market goods.
There are a number of conditions which can lead to the development or to the stagnation and
collapse of the market. The latter can happen due to the monopolistic tendencies and the absence of
cyclicity during the development of the market economy. These tendencies can drive the economy
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away from the path to social progress. In this case, one of the important means of market regulation
is to establish certain institutions to provide services of market regulation to participants of the
market and to improve anti-monopoly laws. Only the state can solve the problems of
unemployment, low prices, as well as a general disparity of demand and supply and to mitigate the
consequences of the absence of cyclicity during the periods of depression by implementing lifeimportant measures to stabilize the economy and to overcome economic stagnation. Particularly in
this case, the coordinating role of the state authorities is beyond any doubt.
The undeveloped market has yet another disadvantage: it is inability to organize equal and
fair distribution of incomes. According to V. Pareto, in a self-promoting economy, under the market
laws, acquisition of revenue, its fair distribution and its choice by content can lead to the social
inequality of a considerable part of population. All this, as a part of social antagonisms and strained
relations between employers and employees, as well as non-profitability, can go unnoticed by many
people and, especially, by entrepreneurs. Therefore, the main task of the state is to redistribute
incomes in order to support socially vulnerable groups of population such as pensioners and
disabled people.
The issues which cannot be used to solve the problems of the market economy include
external factors. One of the best known among them is the destruction of the environment (air and
water pollution and land misuse), waste of non-renewable natural resources. There is a wellsubstantiated statement: without the state intervention the level of the destruction of the
environment would be much higher. Only the state can influence these negative factors through
fines, regulations, prohibitions, prices and other suitable means.
The main justifying argument for the existence of public administration is
underdevelopment or degeneration of the economy. It is evident that without deliberate
supplementation of market mechanisms with means of state regulation the national economy would
not be able to provide the maximal societal prosperity and efficiency.
Therefore, direct and indirect influence of the state bureaucracy on the social and economic
coordination and on the performance of business entities can be considered as a system of state
measures to adjust important and complex processes of public administration of economy,
economic balancing and sustainable development to internal and external factors of change.
Since 2008, Kazakhstan has faced a difficult period of slowdown of world economy while
following the policy of economic growth and improvement. In this case, the character and the rate
of economic growth depend on the extent of state support of the economy and the direction of the
course of economic policy of the state. In order to avoid unnecessary expenses used in the process
of economic recovering under unfavorable external factors, these expenses are currently regulated
by the state.
Alongside with that, instead of maintaining high rate of economic growth, it is important to
keep inflation down during the average conventional period and to maintain macroeconomic
stability. These measures provide a balanced policy of public administration to stimulate economic
development without undermining macroeconomic stability. Such political course gives the
opportunity to recover the economy by avoiding repeated over-heating and to improve the quality of
investments.
However, a successful maintenance of macroeconomic stability and effective counterinflation measures are never a complete guarantee for the creation of favorable conditions of
economic growth, recovery of the structure of the economy after a long period of economic
stagnation. In case of default and inadequate reactions of business entities, following the methods of
the pure market, it becomes evident that the problem cannot be solved by monetary methods. Such a
burning problem as the loss of national production potential, which is related to impoverishment of
population and threatens maintained macroeconomic stability, increases social tension and leads to
economic slowdown, has escaped from the scope of view of the economic policy. Structural
disparities in the economy, the absence of strategic documents to be implemented into practice,
production monopolies, backlog of technical progress in the industry, all this cannot be solved by
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monetary methods alone. The process of the recovery of economic structure and implementation of
institutional changes is very time-consuming.
Many hardships of economic reforms, including a long economic stagnation, during the
implementation of several poorly-planned economic reforms, arise from systemic errors coming
themselves from transformation and restructuring policy formulated on the basis of new liberal
ideology.
It should be noticed that all above-mentioned problems are interconnected and
interdependent and need a complex approach for their solution. With that, the focus should be
drawn onto the most crucial problem which is the most threatening for the national economy.
According to our view, at the moment, the biggest challenge for Kazakhstan comes not from a high
level of budget deficit and inflation but from ineffective state regulation of the economy.
The aim of the economic policy should be clarified at maintenance of a balanced and
qualitative economic growth with the help of effective use of means of monetary, fiscal and
structural policy.
These are the issues to be considered within state regulation of the economy of Kazakhstan:
First, the maintenance of a high level of budget financing of main spheres of social and
economic development;
Second, the increase of long-term investments into non-raw-material branches of the
economy provided with the help of developmental institutions;
Third, the enlargement of investment services of national companies, first of all, during the
implementation of multi-structural projects;
Fourth, the stimulation of investment activity of private sector, including the method of state
and private partnership;
Fifth, the stimulation and diversification of mostly direct foreign investments into non-rawmaterial, commodity-producing branches of the economy;
Sixth, to increase the competitiveness of the economy measured with growth factors of
higher order of magnitude (the quality of the process of investment, increase of the efficiency of
energy use, innovations, increase of the quality of human capital).
During the conduct of the policy of the maintenance of balanced and qualitative growth,
there is a chance of occurrence of certain macroeconomic risks related to transformational change
of conditions and which require the search for various mechanisms.
According to the public policy documents, there is a need to raise the efficiency of the statenational and state-branch programs. With regard to these state programs, it is necessary to optimize
the number of complex and very big programs through their integration and control as well as by
establishing supervising and performance evaluation authority over implemented state programs.
The approved measures are aimed at documental support (state-national, state-branch and stateregional programs), provision of rapid economic growth and effective use of republican and local
budgets.
During the development of methodological grounds of effective strategy of public
administration of social and economic development of Kazakhstan, it would be proper to take a
special care for the choice of strategic aim and future long-term priorities for the people. Therefore,
the basis for the development of effective strategy of public administration would be the strategic
priority of the development of the national economy.
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Розглядаються особливості впровадження інформаційних систем до державного управління. Увага
концентрується на аналізі архітектури роботи інформаційної системи управління освітою, на механізмах
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Реалії сьогодення висувають перед державним управління нові вимоги, одна з яких –
відповідність викликам інформаційного суспільства. Удосконалення інформаційної системи
є найважливішим фактором підвищення ефективності процесу управління у наш час. Різні
галузі державного управління функціонують в умовах високої динамічності соціальних
процесів, тому сучасні інформаційні-комунікаційні технології мають стати невід’ємним
джерелом управлінського менеджменту на всіх рівнях. «Сучасні концепції управління
розглядаються з позицій застосування засобів інформаційного забезпечення» [1, с.23].
Система українського державного управління має орієнтуватися на досягнення
зарубіжних країн у сфері використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Необхідна розробка нових механізмів державного впливу на соціальні процеси, що не може
бути здійснено без подальшого впровадження інформаційних систем управління (далі ІСУ) в
різні галузі та рівні управління.
Одна з найбільш актуальних проблем цього напрямку – нерівномірність розвитку,
поширення та впровадження ІСУ в державне управління в Україні. Так маємо функціонуючі
ІСУ в таких галузях державного управління як: Міністерство Фінансів (автоматизована
інформаційна система), автоматизована система державного казначейства, інформаційноаналітична система податкової служби тощо. Втім як в освітню галузь ІСУ входить у вигляді
експерименту. «Інформатизація освіти – це без перебільшення справжня революція в освіти,
оскільки функціонування освітньої галузі спрямоване не просто на формування носія знань,
а насамперед, творчої особистості, яка вміє застосовувати набуті знання і вміння, працювати
з інформаційними ресурсами для успішної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя,
власне – для інноваційного розвитку суспільства» [7].
Сьогодні інформаційна система управління освітою (далі ІСУО) - один з основних
напрямків модернізації системи інформаційного забезпечення державного управління у
галузі освіти України. Як інноваційний захід ІСУО передбачає не лише іншу модель в
системі управління, але й інший принцип взаємодії усіх суб’єктів (починаючи від МОН,
закінчуючи громадськістю та іншими соціальними інститутами). Отже, аналіз особливостей
функціонування ІСУО, в умовах впровадження в Україні, є актуальним та вчасним. Мета
статті полягає в аналізі архітектури роботи ІСУО як одного з напрямків модернізації системи
державного управління України.
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Методологічною основою дослідження послужили наступні роботи [1; 2;3;4],
нормативно-правові акти [8;9;12] та безпосередньо Концепція впровадження ІСУО [5].
В цілому під інформаційним простором державного управління слід розуміти
сукупність інформаційної бази даних і способи її організації, необхідні для прийняття
управлінських рішень, аналізу, контролю і регулювання фінансово-господарської діяльності
державного управління. Комплексна автоматизація функцій державного управління
передбачає створення єдиного інформаційного простору державного управління, в якому
співробітники і керівництво зможуть взаємодіяти, керуючись єдиними правилами надання і
обробки інформації як у паперовому так і віртуальному вигляді.
Визначенням «інформаційна система управління» позначається комплекс процедур і
методів, які спрямовані на забезпечення керівництва системи управління інформацією, що
необхідна для прийняття різноманітних рішень.
Розробка інформаційних систем управління виходить з того, що традиційна теорія
управління, в межах якої державне управління постає як стабільна систем з чіткими
функціями і обов’язками державних службовців, підвищення ефективності роботи яких
пов'язане з вдосконаленням різноманітних (вертикальних та горизонтальних) взаємозв'язків
між органами державного управління, громадянами тощо.
«В державному управлінні можна вирізнити такі типи інформаційних систем (далі
ІС): за рівнем або сферою діяльності — державні, територіальні (регіональні), галузеві; за
рівнем автоматизації процесів управління — інформаційно-керівні; за ступенем централізації
оброблення інформації — децентралізовані; за ступенем інтеграції функцій — багаторівневі
з інтеграцією за рівнями державного управління» [10, с.51].
На рівні розробки і впровадження ІС до державного управління дуже важливо
розробити принципи їх впровадження, які виникають з потреб практики. До найзагальніших
принципів впровадження ІС відносять:

Принцип системності, яким передбачено комплексне вивчення сфери, до якої
впроваджується інформаційна система та виявлення різноманітних зв’язків, які забезпечують
цілісність всієї системи;

Принцип інтегрованості, яким передбачено поєднання складових системи та їх
зведення з користувачами в процесі прийняття управлінських рішень;

Принцип автоматизації інформаційних потоків, яким передбачено
використання інформаційно-комунікативних технологій на усіх стадіях проходження
інформації (від моменту її реєстрації до прийняття рішення).
Щодо принципів побудові інформаційної системи управління освітою то тут доцільно
виокремити принципи ієрархічності та діалогічності. Сутність запропонованих принципів.
Ієрархічна побудова системи управління підвищує її ефективність, внаслідок впорядкування
взаємодії підсистем за вертикаллю управління. Використання принципу ієрархічності
дозволяє упорядковувати інформаційні потоки за вертикаллю управління та уникнути
необ’єктивних оцінок якості освіти. Принцип діалогічності спрямований на активацію
взаємодії суб’єктів освіти за вертикаллю управління [11].
Таким чином, впровадження інформаційної системи управління освітою (далі ІСУО)
в Україні обумовлено наступними потребами управління:

Реалізації інформаційних потоків у сфері управління освітою;

Потребою в аналізі управлінських рішень та процесів їх прийняття;

Потребою в побудові мережевих (електронних) моделей управління в галузі
освіти, кожна з яких зорієнтована на прийняття одного чи групи управлінських рішень [4].
Інформаційна система управління освітою - це структурована, логічно завершена
адміністративно - управлінська система, що складається з елементів-ланок (підсистем),
функціонування яких об’єднано внутрішніми цілями і взаємопов’язано в єдиному процесі
управління освітніми структурами [6].
Впровадження ІСУО в Україні здійснюються на основі наступної нормативноправової бази [8;9;12]. Проект «Інформаційна система управління освітою» [5]. Передбачає
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створення єдиної інформаційно-комунікаційної системи управління освітою, яка буде
узгоджено працювати з вже існуючими адміністративно-територіальними закладами
управління освітою, забезпечить отримання даних щодо загальноосвітніх навчальних
закладів, отримувачів та надавачів освітніх послуг; забезпечить наповнення Єдиної
державної електронної бази з питань освіти в частині, що стосується загальної середньої
освіти; удосконалить механізми формування державної статистичної звітності; забезпечить
підготовку даних на отримання випускниками документів про базову та повну загальну
середню освіту та створення електронного варіанту документів про базову та повну загальну
середню освіту, подання абітурієнтами електронних заяв до вищих навчальних закладів;
створення загальнодержавного інформаційного управлінського електронного середовища в
розрізі загальної середньої освіти [12].
Портал ІСУО є складовою програмного комплексу «КУРС: Освіта», який надає
можливість ведення баз даних. В центрі ІСУО перебувають адміністративно - управлінські
процеси в системі освіти з використанням інформаційно – комунікаційних технологій, умови
для широкого впровадження інформаційних технологій в освітній процес (використання
директорами, завучами, вчителями, методистами) електронного управлінського освітнього
ресурсу «Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою» [5].
ІСУО «Це програмний комплекс, який приймає і консолідує дані із загальноосвітніх
навчальних закладів, генерує обов'язкові форми звітності, затверджені діючим
законодавством, і пересилає їх електронні версії згідно підпорядкованості. Дозволяє
здійснювати пошук інформації. Так з головної електронної сторінки ІСУО є можливість
відслідковувати кількість шкіл, які підключені до цієї системи. Крім того, цю інформацію
можна отримати в деталізованому вигляді – за кількістю підключених до системи
користувачів по кожному місту та окремому регіону певної області. Це полегшує вибірку
необхідних даних і складання звітів користувачів. Портал ІСУО має надійні алгоритми
захисту інформації від несанкціонованого використання. Кожен регіон України має власне
доменне ім’я і, відповідно, власну систему управління освітою регіону, склад якої може
доповнюватися і нарощуватися в залежності від завдань і потреб. Одночасно вирішується
проблема забезпечення органів управління освітою повною оперативною та достовірною
інформацією про діяльність навчальних закладів, що дає можливість здійснювати освітній
менеджмент на більш високому рівні, ефективніше планувати витрати бюджетів всіх рівнів в
рамках реалізації освітянських програм, раціонально та обґрунтовано корегувати напрями
для подальшого розвитку освіти як окремих регіонів, так і держави в цілому, а з іншого боку
– забезпечувати відповідний рівень контролю за діяльністю навчальних закладів [5].
Запровадження базової моделі ІСУО, що базується на міжнародному досвіді,
дозволить інтегрувати вживані в органах управління освітою інформаційні системи та
забезпечить базу для майбутнього розвитку єдиної інформаційної системи управління
освітою в Україні.
В цілому завдання розробників інформаційних систем управління орієнтовані на
оптимізацію роботи найбільш складних ділянок щодо збору, обробки та аналізу
управлінської інформації. Саме тому наслідком впровадження ІСУО в Україні можуть стати
зміни до управління фінансовою системою освіти, зміни системи контролю якості освіти, в
системі моніторингу фахової підготовки вчителів / викладачів, зміни у процесі забезпечення
(матеріального та технічного) усіх ЗНЗ.
Таким чином, можна вести мову про те, що ІСУО відкриває нові можливості у сфері
управління освітою, де управлінські функції можуть бути доступні не тільки керуючим
структурам, але і всім суб’єктам та учасникам за наявності на те відповідних прав
користувача [6]. Подальших досліджень потребують регіональні інтелектуальні системи
управління освітою.
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Розглянуті питання модернізації механізмів державного управління післядипломною педагогічною
освітою України з використанням європейського досвіду в контексті реалій інформаційного суспільства
Ключові слова: механізми державного управління, післядипломна педагогічна освіта, самоаналіз,
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Антропоцентрична педагогіка інформаційного суспільства має реагувати на реалії
соціально-економічного розвитку як окремої держави, так і світу в цілому і бути важливим
аргументом у сучасній конкуренції ринкових суспільств. Інноваційний розвиток, що все
більш прискорюється, вимагає від кожної людини зростаючої мобільності, гнучкості,
інформованості, критичного та творчого мислення, громадянської активності та
відповідальності, і, відповідно, стійкої мотивації до постійного отримання та оновлення
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знань. Відповідні зміни в структурі підготовки підростаючих поколінь потребують не лише
державного регулювання – зміни державних стандартів, навчальних програм та підручників,
але й відповідного реформування ролі вчителя, оскільки лише інноваційно зорієнтований
учитель в змозі реалізувати визначені зміни.
У даному контексті доцільно говорити про модернізацію не лише системи державного
управління освітою взагалі, а й державного управління післядипломною педагогічною
освітою зокрема, оскільки дана галузь освіти виступає як ціннісно-значуще соціокультурне
утворення, своєрідна система освітянських цінностей і норм, реалізуюча неформальну
(додаткову) освіту вчителів і допомагає педагогам не лише підвищувати свою
компетентність, а й виправляти можливі помилки у професійній діяльності.
Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи
пов’язана з реалізацією трьох ідей. Перша передбачає розуміння сутності розвитку людських
ресурсів і базується на адекватній підготовці людей до всіх потреб суспільства у контексті
максимального зростання потенціалу системи, оскільки розвиток людських ресурсів
розглядається як форма інвестицій і передбачає їх усебічний розвиток та підвищення
кваліфікації.
Друга спрямована на вирішення проблеми планового управління розвитком людських
ресурсів і здійснюється через три підходи: практично доцільний, нормативно-відповідний і
примусовий (політико-адміністративний). Вибір конкретної стратегії має безпосередній
зв'язок з метою післядипломної педагогічної освіти.
Третя ідея розглядається через цінності саморозвитку як системи освіти взагалі, так і
конкретного педагога зокрема і є найбільш використовуваною, оскільки для вчителя більш
актуальними є зміни, ініціатором яких він виступає безпосередньо.
При виборі конкретної стратегії перевага надається комплексному підходу, що
включає в себе усі вище названі ідеї, оскільки лише їх ефективне поєднання дозволяє
адекватно реагувати на виклики сучасності, тобто ефективне державне управління
запровадженням інновацій у систему освіти та управління розвитком людських ресурсів
потребує об’єктивної оцінки й оперативного реагування на зміни на рівні держави (політикоадміністративний підхід) при власній відповідальності як адміністрації навчального закладу,
так і конкретного педагога за їх упровадження та результативність і роль післядипломної
педагогічної освіти у даному контексті є надзвичайно великою.
Також ефективність модернізації державного управління розвитком післядипломної
педагогічної освіти безпосередньо пов’язана з двома підходами в управлінні галуззю, що
простежуються в країнах Західної Європи: централізованим та децентралізованим.
Наприклад, у Великобританії процес навчання дорослих регламентується
відповідними державними документами, згідно з якими форми підвищення кваліфікації
вчителів є досить різноманітними і класифікуються за місцем проведення, термінами та
завданнями [3], тобто система післядипломної педагогічної освіти є централізованою і
розвиток професійних компетенцій учителів організовується за безпосередньої участі
держави у даному процесі.
На території Німеччини система післядипломної педагогічної освіти децентралізована
– існують земельні, регіональні, місцеві та внутрішньошкільні форми підвищення
кваліфікації по певним галузям знань [3].
У Франції функціонують університетські інститути підготовки вчителів та соціальні
заклади підготовки кадрів національної освіти, діяльність яких базується на здійснені аналізу
необхідності підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів [3].
Особливістю грецької системи післядипломної педагогічної освіти є наявність двох
основних моделей: традиційної (визначальний принцип – орієнтація на реалізацію державної
освітньої політики) та інноваційної (врахування інтересів і побажань у професійному
зростанні кожного педагога), а також принцип децентралізації стосовно організаційних форм
підвищення кваліфікації вчителів. Зокрема, на базі різних закладів освіти вчитель має право
проходити курси підвищення кваліфікації (пропедевтичні, періодичні, спеціальні) за різними
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програмами, змістом, терміном та без відриву від професійної діяльності [2].
Домінуючим залишається централізований варіант державного управління
підвищенням кваліфікації вчителів, оскільки ініціатива з боку держави у більшості випадків
підкріплюється відповідним фінансуванням. У той же час Г. Гріффін відзначає, що: «…
упровадження рекомендованих центром змін часто здійснюється за рахунок шкільних
програм професійного розвитку персоналу, забираючи енергію, час і ресурси школи» [5,
с. 22].
На нашу думку, ефективність ініціатив держави в розвитку компетенцій педагогів
безпосередньо залежить від наявності програм їх професійного розвитку у системі
післядипломної педагогічної освіти та на внутрішкільному рівні.
У даному контексті доцільно акцентувати увагу на необхідності запровадження
ґрунтовного, об’єктивного самоаналізу як діяльності школи, так і окремого вчителя, оскільки
саме він має бути основою програм формування професійного розвитку педагога.
Проблема самоаналізу не є новою, її досліджують, наприклад, Є. Буткіна, Л. Вагіна,
Г. Єльникова, Ю. Конаржевський, М. Поташник та інші вчені. Наприклад, Ю. Буган та
О. Боднар відзначають, що «самоаналіз – це перший крок на шляху визначення цілей і
способів їх досягнення, в результаті чого повинно стати ясно: що треба змінювати, щоб
школа (вчитель) могли краще, ніж на даний момент, виконувати свої функції. Тобто,
завдання самоаналізу – дати експертну оцінку цілісної картини освітнього процесу з усіма
його складовими компонентами, надати можливість учительському колективу творчо освоїти
та реалізувати освітню систему, провести моніторинг об’єктивної можливості здійснення
принципів гуманно-особистісного підходу дітей стосовно освіти, дати якісну характеристику
рушійній силі освітнього процесу» [1, с. 5-6].
Наступним аспектом, на який звертають увагу зарубіжні вчені, є визначення природи
професійних компетенцій учителя та шляхів їх формування. На думку М. Ерота, на
формування професіоналізму вчителя впливають багато різноманітних теоретичних факторів
педагогічної діяльності, але успішним процес можна вважати лише у випадку «…
пропущення теоретичних знань через призму власної концептуальної схеми вчителя” [4,
с. 88], тобто педагогічна теорія набуває практичного значення лише через використання
педагогічних інновацій у повсякденній роботі. Тому вчений наголошує на необхідності
орієнтування системи державного управління післядипломною педагогічною освітою на «…
впровадження і культивування нових навчальних дій, вправ, практики тощо, оскільки це
сприятиме об’єднанню теоретичних і практичних знань на засадах діалогічного зв’язку між
щоденним шкільним досвідом та рефлексією, яка проводиться вчителем після завершення
педагогічної дії» [4, с. 91].
Зважаючи на вищезазначене, західні вчені пропонують до використання в системі
післядипломної педагогічної освіти різні інноваційні моделі навчання, які, на нашу думку,
доцільно віднести до технологічних моделей формування професійних компетенцій
учителів. У їх основі знаходяться дидактичні напрацювання дослідників у галузі модернізації
форм та методів навчання дорослих. Найпоширенішими є «Персоналізована система
навчання», система індивідуального навчання, бригадно-індивідуальне навчання та інші.
Не заперечуючи в цілому технологічний підхід у питаннях освіти дорослих, тобто
навчання як засвоєння певного готового зразка, вважаємо доцільним акцентувати увагу на
тому, що він, не виключаючи пошукової діяльності педагога, все ж відсуває її на другорядне
місце, оскільки підвищення кваліфікації вчителя у даному випадку передбачає наявність
чітко визначених кінцевих результатів щодо педагогічних умінь.
На нашу думку, більш ефективним може бути використання інноваційної «моделі
Б. Джойса і Б. Шоверса», яка передбачає:
аналіз педагогічної теорії, оскільки «… вивчення теорії сприяє набуттю
майстерності, забезпечуючи педагогічне мислення, формування розумової картини щодо
керованої навчально-виховної практики, оволодіння засадами педагогічного управління»;
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демонстрацію та моделювання професійних умінь через ознайомлення з
передовим педагогічним досвідом та вирішення педагогічних ситуацій під час семінарів,
практикумів, тренінгів;
навчальну практику в умовах, наближених до реального навчально-виховного
процесу (проведення заняття для групи колег або учнів);
зворотній зв'язок (обговорення проведеного заняття з самоаналізом);
тренування (поєднання педагогічної теорії з практикою) [6, с. 68].
Автори вказаної моделі визначають її кінцеву мету як формування в учителя здатності
«… постійно і відповідально використовувати нові уміння і стратегії», акцентуючи увагу на
«… не сліпому втіленні запланованих педагогічних дій, а гнучкості вчителя у справі
застосування набутих умінь у різних педагогічних ситуаціях» [6, с. 70].
Ґрунтовний аналіз розвитку вищої освіти (в даному випадку – післядипломної
педагогічної) свідчить не лише про наявність набутого в різних країнах позитивного досвіду
в реформуванні механізмів державного управління визначеною галуззю освіти, але й
дозволяє зробити висновок про доцільність використання того кращого, що досягли
зарубіжні колеги у даному питані за умови не сліпого копіювання та запровадження готових
зразків чи моделей, а творчого опрацювання досвіду та розробки власної стратегії.
Система державного управління післядипломною педагогічною освітою в Україні має
свою багату історію та певні традиції, накопичено значний і цінний досвід, який потребує
порівняльного вивчення, узагальнення і презентації на міжнародній арені. Констатуємо, що
за роки незалежності України державне управління освітою було орієнтоване на визначення
нових пріоритетів розвитку галузі в цілому та практичне реформування післядипломної
педагогічної освіти зокрема, оскільки даний напрям освіти функціонує як самодостатня і
самовідтворювана система, вдосконалюються внутрішні механізми управління процесом
післядипломної освіти вчителів з метою забезпечення високої якості їх підготовки,
утверджуються нові форми і методи роботи, орієнтовані на взаємодію з широким навчальновиховним середовищем тощо.
У той же час, не зважаючи на значні досягнення в модернізації системи державного
управління післядипломною педагогічною освітою України, залишається невирішеним ряд
питань. Проведений аналіз організації системи державного управління післядипломною
педагогічною освітою зарубіжних країн дозволяє нам висловити певні пропозиції щодо
використання досвіду колег у процесі подальшого розвитку даної системи освіти в Україні.
У всіх європейських державах нормативні документи стосовно освіти (укази,
1.
закони, декрети, постанови тощо) мають спеціальні розділи стосовно подальшого розвитку
післядипломної освіти. В Україні теж існує відповідна нормативна база, яка так чи інакше
стосується післядипломної освіти, але відсутній Закон про післядипломну освіту та Закон
про післядипломну педагогічну освіту, в яких, на нашу думку, доцільно було б утвердити
принципові положення про пріоритетність післядипломної освіти в Україні (зважаючи на
виклики сучасного інформаційного суспільства, згідно яких кожний працюючий витрачає
значно більше часу на підвищення своїх професійних компетенцій, ніж на отримання вищої
освіти).
В умовах постіндустріального (інформаційного) суспільства органи
2.
державного управління практично всіх країн звертають увагу на необхідність модернізації
післядипломної освіти на принципах системності, безперервності, індивідуалізації навчання,
фундаменталізації, гуманізації та гуманітаризації. Система підвищення кваліфікації вчителів
має бути більш мобільною та мати тісніший зв'язок з практикою. Основні положення, на
яких вона може розвиватися в Україні, полягають у:
орієнтації на ринок освітніх послуг та задоволення потреб держави у
кваліфікованих педагогічних працівниках;
збільшені вимог до якості підвищення кваліфікації, розширені спектру освітніх
послуг, що надаються закладами післядипломної педагогічної освіти;
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підвищенні якості змісту, форм, методів та моделей навчання вчителів на
засадах індивідуалізації, диференціації навчального процесу, реалізації дистанційного
навчання;
безперервності навчання вчителів як через самоосвіту, так і через організацію
системного контролю за діяльністю педагога у міжкурсовий період зі сторони регіональних
органів управління освітою, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти та
методичних кабінетів тощо.
На основі аналізу досвіду зарубіжних країн пропонуємо спрямувати зусилля
3.
органів державного управління освітою всіх рівнів на запровадження системи забезпечення
економічних та соціальних гарантій педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та
іншим працівникам системи освіти, підвищення їх соціального статусу, престижу
педагогічної професії, створення умов для професійного вдосконалення та творчості.
Реалізація даних положень, на нашу думку, можлива через створення науково обґрунтованої
і соціально справедливої системи матеріального стимулювання педагогічних працівників,
зокрема, розробку механізму тісного взаємозв’язку між атестацією вчителя та встановленням
надбавок до заробітної плати на основі всебічного аналізу його професійної діяльності., що
існує в усіх країнах Європейського Союзу.
Досвід державного управління післядипломною педагогічною освітою
4.
зарубіжних країн свідчить, що моделі післядипломної педагогічної освіти орієнтуються
безпосередньо на потреби навчальних закладів та педагогічних колективів з максимальним
залученням учителів до активної участі в прийнятті рішень щодо організації і проведення
курсів підвищення кваліфікації без відриву від виробництва. Тому вважаємо доцільним і в
Україні запровадити європейські моделі організації післядипломної педагогічної освіти.
Пропонуємо до реалізації два варіанти, які мають функціонувати паралельно:
перший, який фактично існує в українській системі післядипломної
педагогічної освіти, – ініціатива організації та проведення курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників належить державним органам управління освітою всіх рівнів та
закладам післядипломної педагогічної освіти. За даною моделлю організації навчання саме
державні органи управління освітою та інститути післядипломної педагогічної освіти
визначають наповнення навчальних планів для слухачів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, терміни та тривалість їх проведення, місце навчання тощо;
другий – існуючий у країнах Європейського Союзу – передбачає можливість
для вчителя самостійно виявляти ініціативу щодо підвищення кваліфікації та професійних
компетенцій. Органи державного управління освітою та заклади післядипломної
педагогічної освіти відповідають лише за створення відповідної інфраструктури та
забезпечення вчителя тими матеріалами, з якими він висловив бажання ознайомитись.
Децентралізація управління системою освіти – ще один напрям, який, на нашу
5.
думку, доцільно запроваджувати в Україні на основі аналізу зарубіжного досвіду. У даному
контексті вважаємо доцільним реалізувати в Україні моделі державного управління
системою освіти, що діють на території Європейського Союзу і передбачають, зокрема,
визначення стратегічних напрямів розвитку освітньої галузі центральним органом
управління (Міністерством освіти відповідної країни) та передачею відповідальності за їх
реалізацію на місцеві органи управління при певній автономії та локалізованій
відповідальності конкретних навчальних закладів.
Також вважаємо доцільним подальшу модернізацію системи державного
6.
управління післядипломною педагогічною освітою в Україні спрямувати на розширення
функцій закладів післядипломної педагогічної освіти у контексті їх орієнтації не лише на
підвищення кваліфікації, а й на перепідготовку педагогів з отриманням учителями та
керівниками навчальних закладів або іншої спеціальності, або другого диплому про вищу
освіту, що успішно реалізується в зарубіжних державах.
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7.
На нашу думку, навчальні заклади системи післядипломної педагогічної освіти
України мають спрямувати зусилля на реалізацію наступних функцій, апробованих та
запроваджених у практику роботи відповідних закладів зарубіжних країн:
адаптаційної – сприяє входженню молодого вчителя у педагогічний колектив
його рівноправним членом, самоствердженню як професіонала;
допоміжної – виявляє прогалини у теоретичних знаннях вчителів та
практичному досвіді й визначає найбільш оптимальні варіанти їх заповнення;
інноваційної – ознайомлює з передовим педагогічним досвідом та навичками
застосування теорії в практиці роботи;
рекваліфікаційної – підвищує професійні компетенції вчителя відповідно до
нових вимог у системі освіти;
розширювальної – готує вчителя до викладання кількох предметів;
спеціалізуючої – дозволяє набути додаткової кваліфікації (консультанта,
методиста, адміністратора навчального закладу тощо).
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The contract law is a product of the human civilization development. It has been recognized
by the specialized theory as an independent legal institute the historical roots whereof date back to
the antiquity and is correlated naturally with the Roman law establishment and evolution. The
contract law development is a result of the economic, political and intellectual revival in the
respective country. This is a process which is further characterized by the existence of a mutual
penetration and harmonization of the separate legal systems. The classical Roman law affects
significantly the building of the science of the contract law.
There are two major legal systems: continental (Romano-Germanic) and common law
(Anglo-American). The continental law is adopted by the European countries, except for Great
Britain, and a great part of the countries in the Latin America, Japan and China.
The system of the common law and the civil law in Europe have many features in common
due to the common historical roots in the Roman law. In respect of its importance James Gordley
came to the conclusion that the contemporary philosophy failed to ensure a new base for a
coordinated doctrine system in the area of the contract law [1]. For the fundamental significance of
the medieval Roman law the scientist Eduard Re accepted that its influence was so immense that its
concepts, terminology and generality flew into the English law [2, p.447].
The interest in the Roman law is significant these days not only in the countries which in
general have adopted the Roman system, but also in the USA, and particularly the science of
obligations [3].
The institutes of Roman law manifest sustainability in their historical development, where
the succession in the modern legal systems is based on its thoroughness and the universal categories
and definitions it deals with. All contemporary legal systems arrange the contract by making
reference to the need of existence of consent for attainment of the legal consequences sought by the
parties. Consequently, the contract acts as a legal mechanism for achievement of legally protected
interests.
Law is an open system which constantly expands and renovates itself depending on the level
of development of the public relationships. The contemporary and modern contract law is in
principle unlimited as to the versions of contracts. The problem associated with the creation of a
general science of contracts is a subject matter of research studies of the legal systems and theories
of the separate countries regardless of whether they belong to the Anglo-Saxon or to the continental
legal circle. The legal analysis is directed to the role of consent, the normative theories for
understanding of the contract, the fair practices and justice, the reliefs and the international
harmonization of the contract law.
The definition of the term contract is significantly important in the research studies. In the
countries using the continental legal system the determination of the contract in accordance with the
French Civil Code is taken as conductive. It puts a stress on the reaching of an agreement which
creates obligations for the parties to give, to do or not to do anything.
The Anglo-American law gives accent not to the abstract thinking, but to the practice, real
cases and the empirical. In the contract characterization a special emphasis is put on what is
promised, which is taken as its base regardless of its specific version. The contract itself is also
determined as a legally valid agreement which is an expression of the mutual consent of two or
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more individuals by means of proposals and acceptances. The promise and its core elements are
studied in the specialized theory for the purpose of specifying the role it has in the modern contract
law, and more specifically within the frames of the harmonized European contract law. [4, p. 57]
Further to the similarity in the main contents of the contract which is focused on the parties’
expression of will, there are common elements relative to the normative process for execution of a
contract. The requirement for the presence of an offer and the achievement of consensus through
acceptance reflects the importance of the free expression of will in the formation of a specific
agreement.
Regardless of the national characteristics of each country, a common feature is also the goal
that is pursued by the approval of the contract as a mechanism for development of the public
relationships. This is the achievement of justice and public benefit at the conclusion of an
agreement.
At the contemporary stage, the contract law is based on the Latin principle pacta sunt
servanda, which reflects the subjective intent of the contracting parties to accept the agreement
they have reached as legally effective. The bona fide and justice concept is also adopted by the legal
systems as a fundamental principle in the precontractual relations and fulfillment of obligations.
At present, with the globalization with respect to the economic system we witness a one-ofa-kind regulatory process. It is connected with convergence of the individual legal systems,
particularly of the part relative to the contract law for the performance of entrepreneurship
activities. In the legal theory the convergence is seen both generally and properly [5, p. 268-275].
Generally, it is the process of development of the legal systems in one direction, while properly it
refers to the interaction between them by interpenetration of individual elements.
As a natural consequence of the convergence process is the penetration of contract forms
from the Anglo-American practice into the countries having adopted the continental law [6].
Specific versions of agreements of that kind are the leasing contract, the distribution contract, the
factoring agreement, and the franchise agreement. The characteristic feature of these contracts is
that they have legally regulated contents in Anglo-Saxon aspect, and need to be analyzed
scientifically by attributing contents in European context for the purpose of preventing and
overcoming historical, national, cultural and legal differences among these terms.
In response to this convergence process the scientific surveys and analyses are aimed at the
creation of a unified theory of the contract law. The research fellows in the separate countries place
emphasis on the relation between the law and the morality, the fundamental principles, and the
difference between the private and public law.
Within the European Union [EU] the convergence process is continuously extending and
improving itself. The European law is considered phenomenon because of the common efforts of
the countries for a common lawmaking. It is a distinctive common law in continental Europe (jus
commune), having been developed on the basis of the Roman private law, the Christian law, the
feudal law and the international practices of trade.
In its essence the EU law have adopted the principles and ideas of the continental legal
system. As early as in the 1980s it became necessary to eliminate the internal boundaries and the
obstacles for the creation of a Single European Market for the purpose of a further development of
the economic integration among the member states. The treaty for the establishment of the
European Community involves the legal framework of the free movement of goods, which is one of
the core principles on which the commercial activities are built.
The principles are main provisions and synthesis of legal rules, which represent a
basis of rules whereon a uniform contract system is built. They serve for introduction of common
interpretations, qualifications, definitions and community in law enforcement. The principles serve
for incorporation of the legal doctrine, and hence the law enforcement and the law making in the
separate countries.
The contemporary commercial relations and the building of a Single European Market
generated a great variety of forms for cooperation and agency among the market entities. As
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reaction to this process is the contemporary tendency toward harmonization of the company and
contract law within the European Union.
Individual lawmaking projects have universal meaning .The adopted regulators such as the
model laws of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), many
regulations of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), the great
variety of uniform rules of the International Chamber of Commerce in Paris, the United Nations
Convention of Contracts for the International Sale of Goods (CISG), the Restatements of Law and
the Uniform Commercial Code of the USA, and the principles of the European contract law, are
particularly important.
The European Commission have suggested the following strategic measures for
convergence of the contract law:
 Publication of model contracts which are not obligatory but may be used under the condition
of a Common European Market;
 The member states are recommended to implement the European contract law following the
US model, where 50 states have voluntarily adopted a Uniform Commercial Code.
 Harmonization of the national legislations by EU Directives and Regulations.
In summary, the following objective factors which determine the convergence of the
contract law between the two systems – the common law and the continental law, could be defined
on the basis of the legal analysis:
1. In historical aspect the Roman law appears as a factor. It is a basis from which are
borrowed institutes and definitions which are universal and further developing themselves
depending on the national special characteristics.
2. The development of the interstate communication leads to expansion of the forms of
interaction, which determines the improvement of the international law. The globalization of the
public relations suggests finding adequate forms for their legal regulation.
3. The formation of political unions (The European Union) determines harmonization and
unification of separate parts of the contract law.
4. Individual categories of values are being equalized, such as freedom of will, justice, bona
fide, morality and equality; they are adopted in the separate national legislations with similar
contents. The freedom of negotiation in the context of the two legal systems is a key principle in the
contract law and at the same time a first principle of the market economy. The freedom is not
unlimited but it affords opportunities for a behavior which does not harm the other party, and is
based on the established legal norms, the good morals and the public interest as a whole. Its
variations manifest themselves as freedom in the conclusion of a contract and in the selection of a
contractor, a right to enter into agreements not arranged in the contract, a right to free choice of a
collateral, and a right to select a mechanism for dispute settlement.
5. Unification of the efforts in the scientific research, as a result of which concepts and
doctrines are created which allow for drawing equalized principles for the separate legislations.
They lie at the heart of the contemporary contract law. The integration and globalization processes
call for certain compromise between the two legal systems, and the building of common legal
terminology and international codifications for the purpose of equalizing contracts and forms of
entrepreneurship.
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На сегодняшний день развитие туристической отрасли в нашей стране – вопрос очень
тяжелый и болезненный. Количество иностранных туристов, которые приезжали к нам
ранее, стремительно сократилось. Внутренний туризм практически стоит на месте, и даже
выездной туризм, который был наиболее популярным в Украине, снизился до неприемлемых
цифр. Почему так происходит и что этому способствует?
В 2014 году проблемы Украины кроются буквально во всех сферах: экономика не
стабильна, в связи, с чем гривна с каждым днем дешевеет на международном рынке,
предприятия и малый бизнес закрываются, безработица растет. И самой весомой причиной, в
связи с которой тормозит развитие всей туристической отрасли страны – невозможность
обеспечить полную безопасность для туриста. Например, европейцы, которые привыкли
иметь страховку буквально на все случаи жизни, просто не могут представить себе
возможность приехать в страну, на территории которой происходит вооруженный конфликт.
Отдельно стоит отметить и отсутствие государственных и информационных программ
поддержки отрасли, что препятствует развитию туристической индустрии на территории
Украины.
До конца 2013 года ситуацию в туристической отрасли было возможно
охарактеризовать, как стабильно снижающуюся, но с потенциалом к дальнейшему росту [1].
В 2013 году Всемирный Экономический Форум опубликовал рейтинг из 140 стран мира по
Индексу конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, в котором Украина заняла
76 место. В предыдущем рейтинге 2011 года (рейтинг публикуется раз в два года) наша
страна была на 85 месте (т.е. на 9 пунктов ниже), что говорит о безусловной перспективе
отрасли к росту [4]. Данный рейтинг основан на объективных критериях: инфраструктура, её
наличие и развитие, качество сервиса в индустрии туризма, качество государственного
управления, безопасность, природные, культурные, исторические ресурсы страны и др. В
следующем году будет опубликован новый рейтинг стран и Украина может оказаться в
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конце списка, ведь ни о какой конкурентоспособности не идёт речь, когда в стране
фактически ведут боевые действия.

Рис. 1. Динамика въезда иностранных туристов в Украину 2006-2013 гг.

Каждый турист, прежде всего, заботится о своей безопасности, а в данный момент в
Украине гарантировать личную безопасность туриста просто невозможно. Раньше, в
большинстве случаев туристы, как внутренние, так и иностранные посещали жемчужину
Украины – полуостров Крым. В связи с последними политическими событиями, Крым
является территорией, которую аннексировала соседняя страна, что лишает наше
государство, аттрактивных курортов, которыми был усеян полуостров. Если раньше
основной внутренний туристический поток был направлен на полуостров Крым –
приблизительно 65% украинцев, и только 35% на остальные регионы страны, то сегодня
ситуация в корне изменилась: в связи с патриотичными настроениями украинцев
туристический поток наших граждан в оккупированный Крым уменьшился по меньшей мере
в 4 раза [5]. Несмотря на аннексию полуострова можно с великой долей уверенности заявить,
что Украина имеет достаточно ресурсов для дальнейшего продуктивного развития сферы
туризма. Наша страна обладает богатыми культурно-историческими, национальными,
этнографическими ресурсами, которые создают все предпосылки для развития самых
различных плоскостей туристической отрасли. В Украине значительную часть природного
потенциала составляют различные рекреационные зоны, минеральные источники, лечебные
грязи, большое количество национальных природных парков, биосферных заповедников,
памятники архитектуры и многое другое, что интересно не только иностранному туристу, но
и живущему в нашей стране. Таким образом вполне вероятно, что на волне патриотических
настроений украинцы начнут познавать новые, не заслуженно забытые места и базы отдыха,
которые ранее не вызывали интереса среди туристов.
К таковым можно отнести Карпатские горы. В предгорьях Карпат расположены
минеральные и бальнеологические курорты. Трускавец – один из самых известных, это город
с самым чистым воздухом в Украине. В Трускавце находится большое количество
санаториев, отелей, готовых принимать туристов. Но при этом не стоит забывать и о
развитии инфраструктуры, ведь многие украинские отели, базы отдыха и санатории,
построенные во времена СССР, откровенно не соответствуют европейским стандартам
качества [6], которые хотят получить как наши, так и иностранные туристы.
В Карпатах можно развить один из самых популярных и дорогих видов туризма –
горнолыжный. Мягкий климат и крутые спуски не оставят равнодушными любителей
активного отдыха. Кроме того, в Карпатах есть все условия для развития экотуризма,
который считается очень изысканным и интересным в Европе [3]. Не каждый европеец
может позволить себе такой вид отдыха, а с украинскими, достаточно демократичными по
европейским меркам, ценами это может стать вполне возможно. Этот вид туризма не требует
больших вложений и очень прибыльный, так почему же не привлечь больше туристов в
Украину? Ведь чем еще может гордиться Украина, как не невероятными ландшафтами,
344

удивительной природой и настоящим украинским бытом. Также можно продолжать
развивать спортивный и экстремальный туризм: каякинг, рафтинг и другие [2].
На территории Украины не заслуженно забыт городской познавательный туризм, ведь
у нас есть большое количество красивых городов, которые ничуть не уступают в красоте
европейским. Например, исторический центр города Львова внесен в список мирового
наследия ЮНЕСКО. Удивительные фасады старых зданий, множество изысканных
ресторанов и уютных кофеен, дороги из брусчатки, которые передают дух средневековья, не
оставят никого равнодушным. Также по праву гордятся своей аутентичной красотой Умань,
Киев, Одесса, Каменец-Подольский и другие. Города с очень интересной историей,
красивейшими памятками архитектуры и природными парками очень понравятся любому
туристу.
Днепропетровская область богата своим культурно-историческим наследием,
красивыми ландшафтами. Также благодаря рекреационному потенциалу рек, озер,
водохранилищ развивается в области водный туризм. Уникальный культурный потенциал
области в частности представлен Петриковской росписью, которую оценили эксперты со
всего мира, входящие в состав комитета ЮНЕСКО и присвоили ей статус нематериального
культурного наследия на сессии в Баку.
В следующем году приходится ожидать дальнейший спад числа туристов в Украине, в
связи с борьбой с террористическими организациями на востоке страны. Сейчас нужно
провести всю необходимую аналитическую работу, для поднятия украинской туристической
инфраструктуры на новый уровень. И уже через несколько лет, после проведения нужных
реформ в нашей стране, вполне ожидаем новый рост сферы туризма, которая будет
развиваться столь быстро, как и все единое государство Украина.
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The article covers issues of human resourcing in companies of tourism industry within the system of
competence-based approach. The most relevant ways of problem solving of staffing and effect after their
implementation are shown.
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У статті висвітлені проблеми професійного кадрового забезпечення підприємств туристичної галузі в
системі компетентнісно-орієнтованого підходу. Виділені найбільш актуальні шляхи розв’язання проблем
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Постановка проблеми та її зв'язок із найважливішими науковими та
практичними завданнями. Динамічний розвиток туризму як чинник формування економіки
держави ставить високі вимоги до рівня підготовки кадрів галузі. Туристичний бізнес є
одним із видів економічної діяльності, де індивідуальність має постійно знаходитись у
процесі розвитку та вдосконалення. Розвиток туризму в Україні, як чинник формування
економіки країни, зумовив необхідність створення галузевої системи підготовки та
підвищення кваліфікації туристських кадрів, яка б забезпечувала підприємства туристичної
індустрії фахівцями, здатними індивідуально і продуктивно працювати в умовах конкуренції.
Актуальність дослідження кадрових проблем в туристичній сфері зумовлена
удосконаленням сучасної системи кадрового забезпечення сфери туризму та підвищення
рівня професіоналізму працівників, підвищенням вимог до рівня їх освіченості, професійної
мобільності, конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується дана стаття. Аналіз науково-методичної і спеціальної
педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що питання туристської освіти й
підготовки майбутніх фахівців для галузі туризму обґрунтовано у працях таких ученихпедагогів, як Лозовецька В., Ничкало Н., Обозний В., Скрипник М. , Цехмістрова Г. ,
Федорченко В. , Фоменко Н. та ін. Науковці відзначають, що найбільшою проблемою
кадрового забезпечення туристичної галузі є відірваність теоретичного блоку підготовки
фахівців від практичного. Низький ступінь співробітництва між закладами професійної
туристської освіти та підприємствами галузі не дає можливості становлення не лише
високоякісної теоретичної, а і практичної сторони освіти. Тому проблема кадрового
забезпечення є однією із найважливіших у діяльності суб’єктів туристичної діяльності. При
цьому, кадрове забезпечення та підвищення кваліфікаційного рівня зайнятих туристичної
галузі набули важливого практичного значення в умовах ринкової економіки та
залишаються не дослідженими з точки зору компетентнісно-орієнтованого підходу.
Формування цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження
проблем кадрового забезпечення туристичної галузі в системі компетентнісно-орієнтованого
підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів. Для України фундаментальна туристська освіта є відносно новою
сферою освіти, адже упродовж тривалого часу вищі та середні навчальні заклади України не
готували спеціалістів для туристської галузі. Донедавна фахівців для готельного і
ресторанного бізнесу в Україні готував єдиний в цій області Київський технікум готельного
господарства, відкритий за часів СРСР в 1979 р.
Тривалий час у зарубіжній туристській освіті панувала педагогічна практика
підготовки фахівців вузького профілю. Це створювало певні проблеми щодо навчання в
умовах практики. А для нашої країни ці проблеми значно загострювались через відсутність
будь-якої базової туристської підготовки та сталого практичного досвіду організації сфери
послуг. У вітчизняній сфері туризму переважно працювали кадри галузевих напрямів, які
пройшли відповідну курсову перепідготовку для набуття фахових компетенцій. Перевага
теоретичних знань, лише підсилювала негативні наслідки в підготовці працівників і була
однією із головних причин низького сервісу українського туризму. Саме тому починаючи з
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кінця ХХ ст. в Україні розпочалась серйозна підготовка до виокремлення напряму в освіті
Туризм, яка дала свої результати в 2002 р. На нашу думку, основною причиною формування
окремої галузі знань з Туризму була об’єктивна необхідність кадрового забезпечення нової
галузі, що надзвичайно потужно почала розвиватись в кінці ХХ ст. Характеристика
формування напряму підготовки фахівців з туризму зазначена у табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика формування підготовки фахівців з напряму Туризм*
рік

Напрям підготовки/
спеціальність

Галузь знань

Законодавче підґрунтя

2002

050401 Туризм

0504 Туризм

Наказ Міністерства освіти і науки
України № 241 від 08.04.2002 р.

0306 „Менеджмент і
адміністрування” (розділ
„Соціальні науки, бізнес і право”)
0201 „Культура” (розділ
„Гуманітарні науки та мистецтво”)
1401 „Сфера обслуговування”
(розділ „Сфера обслуговування”)

Постанова Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 року №
1719

2006

030601 „Менеджмент”
(туризму)
020107 „Туризм”

2007

140101 „Готельноресторанна справа”

2009

030701 „Організація
туристичного
обслуговування”,
030702 „Організація
готельного
обслуговування”
140101
„Організація
обслуговування в
ресторанах”

2010

0307 „Туризм”

Постанова Кабінету Міністрів
України від 9 вересня 2009 року №
990

1401 „Сфера обслуговування”
(розділ „Сфера обслуговування”)

140103 „Туризм”
1401 „Сфера обслуговування”
140101 „Готельноресторанна справа”
*Складено автором за джерелами [1-4]

Постанова Кабінету Міністрів
України від 26 травня 2010 року №
365

Галузь знань у підготовці кадрів Туризм проіснувала не довго – із 2002 р. по 2006 р.
після чого напрям підготовки (спеціальність) Туризм перекидають із галузі Культура до
галузі Сфера обслуговування, а в 2009 р. ненадовго виділяють у окрему галузь і вже із 2010
р. напрям підготовки Туризм знову у складі галузі Сфера обслуговування. Причинами такої
непостійності та невизначеності – до якої галузі віднести Туризм як спеціальність криється
на нашу думку в тому, що впродовж довгого часу в національній освіті панували
консервативні радянські методологічні підходи, за якими послуги, які відносили до
третинного виробництва, не розглядались як вагома галузь вітчизняної економіки здатна
створювати національний дохід та приносити надходження до бюджету.
Важливо, що формування перших Стандартів вищої освіти напряму підготовки
Туризм (затверджених у 2004 р.), базувалось на компетентнісно-орієнтованому підході. Його
реалізацію описано у дослідженні одного із керівників авторського колективу стандартів
В.Федорченка [5], що обґрунтовує модель та структуру компетенцій фахівця сфери туризму
та має три основні складники: освітньо-професійна програма (ОПП), освітньо-кваліфікаційна
характеристика (ОКХ) та засоби діагностики якості освіти (ЗД).
Вимоги до компетентності, соціально важливих якостей і здатностей, зміст підготовки
бакалавра з туризму, його місце в структурі галузей економіки України узагальнює освітньокваліфікаційна характеристика. Саме там серед базових понять стандарту є й компетентність,
що трактується як необхідний обсяг і рівень знань та досвіду у певному виді діяльності [6].
ОКХ фахівця з туризму передбачає формування компетентності через отримання студентами
достатніх знань і вмінь, та формування навичок щодо їх ефективного застосовування під час
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виконання своїх функціональних обов’язків. На відміну від ОКХ багатьох галузей знань,
ОКХ майбутнього фахівця з туризму дуже чітко і детально формулює та взаємопов’язує
виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими має володіти бакалавр
туризму після закінчення вищого навчального закладу [7].
Наступні Стандарти туристської освіти, що були затверджені у 2010 р. [8], стали менш
деталізованими та регламентованими, фахівці зазначають, що вони є більш простими та
зрозумілими. Компетентнісна складова ОКХ лише розширилась. Так, вже у глосаріі ОКХ є
визначення компетентнісного підходу, компетенції та компетентності:
- комптентнісний підхід – це підхід до визначення результатів навчання, що базується
на їх описі в термінах компетентностей;
- компетентність визначається як динамічна комбінація знань, розуміння, умінь,
цінностей, інших особистісних якостей, що описують результати навчання за освітньою /
навчальною програмою і покладені у основу кваліфікації випускника;
- компетенції – надані особі повноваження, коло її (його) службових та інших прав і
обов’язків [9].
У ОКХ також визначено зміст основних компетентностей, їх конкретизовано через
результати навчання (знання та уміння) за основними видами (інструментальні,
міжособистісні, системні) компетенцій, а також ув’язано типові завдання, фахові
компетентності та результати навчання у розрізі основних функцій фахівця, таких як
дослідно-аналітична, технологічна, сервісна.
Однак фахова освіта з напряму підготовки Туризм має певні проблеми із формування
компетентностей майбутніх професіоналів з туризму. Вчені зіткнулись з низкою проблем як
науково-методичного, так і організаційного плану, розв'язання яких залежить від численних
факторів, серед яких — очікування суб'єктів навчання.
Як констатують американські вчені Хайвуд і Маки [10], підприємці підкреслюють
значення практичних навичок студентів щодо очікування того, що ці навички мають бути
загальними для всіх і допускати їх практичну передачу від одного до іншого. Педагоги й
організатори туристської освіти намагаються організувати процес навчання на теоретичній
основі. Студенти, навпаки, шукають прагматичної освіти, тобто такої, яка б відповідала їх
довгостроковій кар'єрі та віддають перевагу здобуттю вмінь і навичок. Останнє не завжди
співпадає з очікуванням педагогів.
Науковці відзначають, що найбільшою проблемою вищої освіти у туризмі є
відірваність теорії від практики. Низький ступінь співробітництва між закладами
професійної туристської освіти та підприємствами галузі не дає можливості становлення не
лише високоякісної теоретичної, а і практичної сторони освіти. Студенти, володіючи
переважно теоретичними знаннями, не вміють поводитися з системами бронювання, не
володіють комерційними навичками, не знайомі з формами бланків, які використовуються в
туризмі, погано орієнтуються в професійній термінології тощо. У свою чергу туристи стають
все більш освіченими і вимогливими. Рівень їх уявлень про сервіс, вимоги до відпочинку і
навіть знання географії, іноземних мов іноді значно вище, ніж у випускників ВНЗ. У такій
ситуації більшість керівників туристських компаній при відборі потенційних співробітників,
орієнтуються не тільки на наявність спеціальної професійної освіти, а й на рівень
ерудованості, творчості, наявність знань з географії, іноземних мов, певних особистісних
якостей, що допоможуть продати туристичний продукт, збільшити дохід туристичної фірми.
Недостатність практичних навичок випускників гальмує розвиток туристської сфери,
оскільки підприємствам необхідно проводити навчання співробітників вже на робочому
місці, витрачаючи не лише час, а й кошти. У свою чергу, вищі навчальні заклади зацікавлені
в тому, щоб їхні випускники були конкурентоспроможними на ринку праці, оскільки це є
показником якості підготовки окремого закладу та вагомою підставою для майбутнього
співробітництва між підприємством-роботодавцем та закладом освіти.
Ще однією, не менш важливою проблемою є те, що практично не відбувається
орієнтації на конкретні потреби роботодавця. Діяльність навчальних закладів не орієнтована
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на галузеве замовлення: ігноруються як якісні, так і кількісні потреби галузі. Так, на початку
ХХІ ст. ринок праці у сфері туризму в Україні переживав справжній "кадровий голод":
туристським компаніям не вистачало близько 50% працівників середньої ланки і 80-90% –
співробітників вищого менеджменту. На той час профільні ВНЗ випускали щорічно близько
20 тисяч молодих фахівців, але цього було недостатньо для заповнення ринку [11, 139].
Станом на початок 2012 р. у туризмі в Україні (туроператори і турагенти) фактично було
зайнято близько 35 тис. осіб, ще 120 тис. працювали у готелях, будинках відпочинку, мотелях
та ін. Поряд із цим, у навчальних закладах за різними формами навчання щорічно
випускають близько 6500 фахівців, серед яких близько 60% – з туризму та 40% – з
готельного господарства [12].
Не мало значимою проблемою, що впливає на розвиток туристичної освіти є майже
повна відсутність зворотного зв’язку туристичних фірм - роботодавців та ВНЗ. Адже
роботодавці отримавши від ВНЗ «сирий матеріал» - випускників самі доводять індивідуальні
компетенції новачків до бажаного для підприємства рівня. При цьому освітні заклади не
володіють інформацією які із необхідних для практичної роботи навички, знання та вміння
вдалось сформувати, а які не вдалось, на що варто більше звернути увагу в перспективі, які
вибіркові предмети потрібно ввести до навчальних планів.
Вищеописані проблеми професійного кадрового забезпечення підприємств
туристичної галузі потребують своєчасного вирішення як з боку держави, так і з боку
керівництва підприємств туристичного бізнесу. Система заходів має охоплювати основні
напрями державної політики у сфері підготовки фахівців у зв’язку з адаптацією вищої освіти
до сучасних вимог туристичного ринку та необхідних компетентнісних характеристиках
кадрів туристичних організацій, за якими здійснюватиметься підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах відповідно освітньо-кваліфікаційним рівням. Неодноразово
відзначалося, що туризм потребує більш ефективної роботи і свідомо вищого
професіоналізму, а цього можна досягти лише істотним підвищенням якості освіти в туризмі.
Для розв’язання проблем кадрового забезпечення необхідно:
 виявити потреби закладів туристичного бізнесу в спеціалістах різного профілю,
привести до єдиного стандарту перелік професій в туристичній галузі та розробити
відповідні диференційовані методики підготовки спеціалістів для роботи в сфері
туризму;
 активізувати співпрацю ВНЗ та туристичних організацій з метою вироблення єдиних
освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців з туризму, налагодження зворотного
зв’язку та орієнтації на потреби роботодавця сучасної сфери туристичних послуг;
 організовувати виробничу практику студентів кожного року з метою поетапного
набуття професійних компетенцій та забезпечення кращої адаптації студентів до
реальної практичної діяльності в сфері туризму;
 Ефективність реалізації вищеназваних заходів щодо кадрового забезпечення
туристичної галузі полягає :
 в щорічному збільшенні кількості висококваліфікованих спеціалістів для туристичної
сфери та їх працевлаштування;
 у зростанні професійного рівня працівників основних туристичних підприємств, що
значно підвищить якісний рівень обслуговування;
 в підвищенні рівня зайнятості населення в туризмі з урахуванням інших галузей
(транспорт, торгівля, будівництво, заклади харчування та розваг тощо).
Висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Розвиток сучасної туристичної освіти є динамічним процесом, який у
методологічній площині вирішує завдання формування компетентостей майбутніх
працівників туристичного бізнесу та впливає на розвиток галузі туризму. Стандарти вищої
освіти напряму підготовки Туризм (2004 р., 2011р.), не базуються на компетентнісноорієнтованому підході. ОКХ майбутнього фахівця з туризму недостатньо чітко формулює та
взаємопов’язує виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими має володіти
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бакалавр туризму після закінчення вищого навчального закладу. Компетентність
випускників ВНЗ не відповідають потребам сучасного туристичного ринку, характеризується
недостатнім рівнем практичних навиків, а іноді і знань для повноцінної роботи у
туристичному бізнесі. Тому, подальший розвиток туристичного бізнесу в країні неможливий
без компетентних фахівців, що вимагає підвищення загального рівня освіти, налагодження
зворотного зв’язку між ВНЗ та туристичними організаціями, забезпечення ринку
туристичних послуг висококваліфікованими спеціалістами.
Література:
1.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 08.04.2002 р. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0863-04.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-%D0%BF.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 року № 365. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/365-2010-%D0%BF.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року № 990. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP070839.html.
5. Федорченко В.А. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму //
В.А.Федорченко. Дис. на здоб. вч. ступ. докт. Пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика
професійної освіти. К.: 2004. - 518с.
6. Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 0504 "Туризм". Наказ
Міністерства освіти і науки України N 476 від 14 червня 2004 року .[Електронний ресурс]: – Режим
доступу : http://www.touregion.od.ua/uploaded/act/prikazi/476.html.
7. Нормативні компоненти галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 0504
«Туризм». – К.: Вид-во КУТЕП, 2004. – 65с.
8. Про затвердження галузевих стандартів вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України N
1323 від 27 листопада 2012 року. [Електронний ресурс]: – Режим доступу : http://document.ua/prozatverdzhennja-galuzevih-standartiv-vishoyi-osviti-doc128164.html.
9. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика галузі знань 1401
«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 - «Туризм». [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://inforesurs.gov.ua/uploads/files/1341211318_1067.
10. Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/sakun33.htm.
11. Педагогіка туризму: навчальний посібник // Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І.,
Цехмістрова Г.С. К.: Видавничий дім "Слово", 2004. - 296с.
12. В світі зростає безробіття серед молоді. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vnz.org.ua/.

Stepanova A.A., Davydova O.G.,
Ph.D. in Economics, assistant professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

MODERN RISKS TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE
Степанова А.А., Давидова О.Г.
к.е.н., асистенти кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
СУЧАСНІ РИЗИКИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Сучасні тенденції розвитку туристичних галузей різних країн світу на фоні зростання добробуту
народів та підвищення ролі демократизації суспільства сприяють позитивним змінам у даній сфері. Однак
існує низка проблем та диспропорцій в розвитку туристичної галузі України, пов’язаних з останніми подіями у
політичному житті країни та домінуванням неорганізованих туристів в туристичних потоках, асиметрією у
відкритості і адмініструванні перетину кордонів, низькою якістю туристичних послуг. Вирішення проблем
розвитку туристичної галузі потребує глибокого аналізу природи сучасних ризиків.
Ключові слова: ризик, управління ризиками, стратегії ризик-менеджменту.
Modern trends in the tourism industry around the world, given the growing prosperity of nations and the role
of social democratization promote positive changes in this area. However, there are some of problems and imbalances
in the development of the tourism industry in Ukraine related to recent developments in politics and the dominance of
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individual tourists in tourist flows, asymmetries in openness and administration of border crossings, the poor quality of
tourist services. Addressing tourism development requires a deep analysis of the nature of modern risk.
Key words: risk, risk management, risk management strategy.

Для багатьох країн, в тому числі і для України, туристична галузь є важливою
складовою економічної системи, що відіграє вагому соціальну роль, однак має сильну
залежить від виникаючих ризиків і фінансово-економічних криз, які, в свою чергу,
несприятливо позначаються на економіці країни в цілому і добробуті людей. Актуальність
всебічного аналізу туристичних ризиків пояснюється тим, що після економічних криз
міжнародна та національна туристична індустрії зіткнулися з безліччю проблем:
сповільнилися темпи росту, знизилася питома вага галузі в світовій торгівлі, зменшився
обсяг інвестицій. Однак, туризм залишився однією з галузей економіки, яка швидко
розвивається.
Туристичні ризики мало вивчені, вони багатогранні, їх важко вимірювати. Процес
формування загальної теорії управління туристичними ризиками розпочався наприкінці XX
століття та на даний момент знаходиться на стадії становлення. На сучасному етапі розвитку
не існує загальновизнаного теоретичного підходу до проблеми управління ризиками в сфері
туристичних послуг. Понятійна база залишається суперечливою і неоднозначною,
зустрічаються різні підходи до визначення туристичного ризику, класифікації, методам
оцінки ризиків.
Різноманітні аспекти ризиків в управління туризмом вивчали вітчизняні та зарубіжні
вчені, а саме: Акофф Р.Л., Вальд Дж., Еддисон Г.Д., Кейнс Дж., Магідсон Д., Морріс Ф.,
Редхер К., Фішберн А., Камінський А.Б., Кошкін В.І., Кравченко В.А., Дука А.П., Пікус Р.В.,
Приказюк Н.В., Скібіцький О.М., Старостіна А.О. та інші автори.
Питанням ефективного управління туристичними ризиками присвячено ряд
досліджень, проте вони носять лише фрагментарний характер. На сьогодні відсутня
ефективна (дієва) система управління туристичними ризиками на мікро- та макрорівнях.
Процес вивчення ризику варто розглядати поетапно, де, починаючи з 60-х років ХХ ст. ризик
став предметом міждисциплінарних досліджень. Виникла нова галузь науки – ризикологія.
Метою статті є дослідження ролі ризику в прийнятті управлінських рішень, створення
системи ризикозахищеності та запровадження системи ризик-менеджменту у суб’єктів
туристичної діяльності.
Термін «ризик» походить від древньоримского «risco», яке спочатку означало рифи і
пов'язану з ними небезпеку корабельної аварії. Ризик у туристичній діяльності – це
ймовірність того, що підприємство зазнає збитків або витрат, якщо прийняте управлінське
рішення не здійсниться, а також, якщо при прийнятті цих рішень були допущені прорахунки
чи помилки. Ризик закладено в самій сутності підприємницької діяльності, оскільки
підприємець самостійно розпоряджається засобами виробництва, вибирає сферу діяльності,
але не завжди діє правильно.
Проаналізувавши праці вищезазначених вчених варто відзначити, що основними
причинами виникнення ризику у сфері туризму є:
 Незатребуваність вироблених послуг: причини – кваліфікація обслуговуючого персоналу
(працівників); організація технологічного процесу виробництва послуг; організація продажу
послуг; організація реклами вироблених послуг; управління підприємством; маркетингові
дослідження ринку послуг, тощо.
 Невиконання господарських договорів (контрактів).
 Посилення конкуренції – витік конфіденційної інформації чи то з вини співробітників
фірми, чи то в результаті промислового шпигунства; недосконалість маркетингової політики;
уповільнене введення новацій; несумлінність конкурентів, що використовують в
конкурентній боротьбі будь-які методи; поява на ринку виробників аналогічних послуг;
поява нових підприємств-конкурентів.
 Виникнення непередбачених витрат і зниження доходів – помилки в аналізі та
прогнозуванні кон'юнктури на ринках постачальників; зміни політики ціноутворення у
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постачальників послуг; зменшення кількості постачальників; ризик втрати прибутку
внаслідок вимушених перерв в реалізації послуг.
 Форс-мажорні ризики.
Класичний поділ ризиків на різні групи провів, у свій час, Дж. М. Кейнс, які
характерні для діяльності підприємств та організацій: ризик підприємця; ризик кредитора;
ризик зменшення вартості грошової одиниці (ризик інфляції). Щодо ж туристичної галузі, то
тут виділяють наступні групи ризиків:
 Соціокультурні: імідж країни чи регіону; рівень доходів; традиції, звичаї; мода, стиль
життя; рівень досвідченості населення.
 Економічні: світова економічна (фінансова, валютна) криза; коливання попиту; коливання
рівня цін; глобалізація ринків; протекціонізм щодо окремих туристичних дестинацій; рівень
інвестицій; туристична інфраструктура.
 Демографічні: старіння населення; структура сім’ї; урбанізація.
 Політико-правові – громадянський неспокій; політичні кризи; страйки; революції,
війни,туристичні формальності.
Так, прикладом ризику цього виду є події “Арабської весни”, що негативно вплинуло
на туризм країн Північної Африки та Близького Сходу. Внаслідок революції, вуличних
протестів, випадків нападу на іноземних громадян туристична привабливість регіону
знизилась, а туристична індустрія зазнала значних збитків. Зокрема, кількість туристів в
Єгипті у 2011 р. знизилась на 33 %, а прибутки туристичної галузі зменшились на 30 %, з
$12,5 млрд. в 2010 р. до $8,8 млрд. в 2011 р. [4].
Туристичний потік з України в Єгипет у 2011 р. зменшився на 30–40 % [6]. Унаслідок
революції чисельність іноземних туристів у Тунісі зменшилася у 2011 р. на 45 % [9].
Погіршення політичної ситуації у регіоні позначилось негативно і на українському
туристичному бізнесі, оскільки ці напрями популярні серед українських туристів.
Україна, в цій групі ризиків, також не є винятком. За інформацією Адміністрації
Державної прикордонної служби України за 9 місяців 2014 року Україну відвідало близько
10 млн. іноземних туристів. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року потік туристів
зменшився в половину, зокрема, за рахунок туристів з Білорусі, Молдови та Росії, що складає
майже 10 млн. осіб. Проте, за цей період збільшилась кількість іноземних туристів з
Угорщини, Індії та Єгипту і майже не змінилася кількість туристів із Словаччини [5].
 Природно-кліматичні: природні катаклізми, стан екології; погодні видозміни; сезонність;
загроза епідеміологічних захворювань тощо.
Через цунамі в Таїланді та Індонезії, повені у Західній Європі, лісові пожежі в
Чорногорії туристи утримувались від поїздок у ці країни. Через повінь у 2011 р. туристична
індустрія Таїланду зазнала збитків на $324 млн. Потік туристів в Японію після землетрусу і
руйнування АЕС «Фукусіма» знизився на 24,4 %. Унаслідок виверження ісландського
вулкану Ейяфьятлайокудль Міжнародна асоціація повітряного транспорту збитки
авіакомпаній оцінила в $1,7 млрд., зокрема втрати українських авіакомпаній становлять $6
млн. [4].
Формування системи управління ризиком (ризик-менеджмент) на підприємстві
необхідно здійснювати в чітко визначеній послідовності. Схема механізму формування та
інтеграції ризик-менеджменту в систему управління підприємством має наступний вигляд
(рис. 1).
Описані вище принципи мають загальноевристичний характер, тобто є сукупністю
логістичних прийомів та правил прийняття рішення, якими слід керуватися за будь-яких
обставин.
Ризик відіграє надзвичайно важливу роль у функціонуванні суб’єкта господарювання,
яку варто розглянути через призму функцій ризику. До функцій ризику відносять
інноваційну, регулятивну, захисну та аналітичну [4].
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Механізм формування ризик-менеджменту на підприємстві
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підприємства
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Стратегічні напрями ризик-менеджменту підприємства
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Інтеграція ризик-менеджменту в систему управління

Оцінка соціально-економічного стану та перспектив розвитку
систем управління підприємством
Рис. 1. Механізм формування ризик-менеджменту на підприємстві [8]
Інноваційна функція ризику проявляється на етапі пошуку шляхів вирішення
проблем, стаючи певним каталізатором нетрадиційних шляхів даного пошуку, про що
свідчить міжнародна досвід інноваційного ризикового господарювання.
Суперечливий характер регулятивної функції відображений у її конструктивній і
деструктивній складових. Нетрадиційні методи отримання доходу підприємцями призводять
до переборювання консерватизму, догматизму, відсталості, психологічних бар'єрів, що
перешкоджають перспективним нововведенням. У цьому виявляється конструктивна форма
регулятивної функції ризику. Конструктивна форма регулятивної функції ризику полягає й у
тому, що здатність ризикувати — один із шляхів успішної діяльності підприємця. Однак
ризик може стати проявом авантюризму, суб'єктивізму, якщо рішення приймається в умовах
неповної інформації, без належного обліку закономірностей розвитку явища. У цьому
випадку ризик виступає в якості дестабілізуючого чинника. Отже, хоча ризик і «шляхетна
справа», але не будь-які рішення доцільно реалізовувати на практиці, вони повинні бути
обґрунтованими, мати зважений, розумний характер.
Захисна функція ризику полягає у забезпеченості ризикових операцій. Це означає, що
проводячи ризикову діяльність підприємець повинен бути впевненим у певному соціальному
захисті, правових, політичних та економічних гарантіях, які, у разі настання невдач
стимулюють виправданий ризик. Ймовірність отримання негативного результату варто
розцінювати як невід'ємний атрибут самостійності, а не як наслідок професійної
некомпетентності [4].
353

Аналітична функція ризику, пов'язана з аналізом всіх можливих варіантів рішень,
обираючи найменш ризикові. Залежно від конкретного змісту ситуації альтернативність має
різний ступінь складності, який базується на використані різних методів аналізу.
Успішна діяльність господарюючого суб’єкта в цілому великою мірою залежить від
обраної стратегії управління ризиками. Мета процесу управління ризиками полягає в їх
обмежені або мінімізації, адже повністю уникнути ризиків неможливо. Управління
ризиками, спрямоване на забезпечення отримання відповідної винагороди з прийняття ризиків
(табл. 1).
Таблиця 1
Стратегічні концепції мінімізації та управління ризиками [8]
Характеристика ризику
Фінансові (цінові та нецінові) ризики
Ризики щодо яких існує кореляція між
їх рівнем та ціною винагороди
Функціональні ризики (юридичний
ризик, ризик репутації, стратегічний
ризик,
операційно-технологічний
ризик)
Ризики щодо яких не існує кореляція
між їх рівнем та ціною винагороди

Концепція
Управління
ризиком

Мінімізація
ризику
або
його
уникнення

Ціль концепції
Оптимізувати співвідношення «ризик/дохідність»
для двох можливих варіантів:
1. максимізувати дохідність для заданого рівня
ризику;
2. мінімізувати ризик для забезпечення заданого
рівня дохідності.
Знизити ризик до певного граничного рівня,
намагаючись при цьому понести щонайменші
втрати.

Враховуючи сучасні тенденції міжнародної туристичної діяльності, зростання рівня
ризиків, важливими завданнями є застосування ефективних методів управління ризиками.
Так, до методів зниження ризиків в туризмі належить: виключення ризику (відмові від
операцій), зниження ймовірності виникнення ризику – диверсифікація – є одним із
найобґрунтованіших методів оптимізування ризиків, що найчастіше використовується у
туристичній галузі.
Методи збереження ризику: без фінансування, самострахування, залучення зовнішніх
джерел (дотації, позики).
Передача як метод управління ризиками в туризмі включає у себе: страхування,
отримання фінансових гарантій, трансфер ризику.
Одним із радикальних методів впливу ризику є його уникнення. У туризмі
використання цього методу проявляється у відмові від співпраці з ненадійним партнером,
утриманні або обмеженні поїздок у певні країни в період несприятливих погодних умов,
політичної нестабільності.
Останнім часом набуло популярності страхування специфічних туристичних ризиків.
Одночасно з програмою медичного страхування турист може вибрати додаткові програми:
програму страхування від нещасного випадку, програму додаткового медичного
страхування, програму страхування багажу та інші. Компанії пропонують спеціальні
програми страхування, розроблені для певних видів туризму: страхування для зимового та
літнього активного відпочинку, страхування екзотичних турів, медичне страхування
іноземних туристів на час перебування в Україні.
Враховуючі сучасні тенденції міжнародної туристичної діяльності, а також зростання
рівня ризиків, важливим завданням є застосування ефективних методів управління ризиками.
Страхові компанії пропонують для туристичної галузі понад десять видів послуг
страхування, при цьому спостерігається зростання популярності страхування специфічних
туристичних ризиків. Поглиблене вивчення досвіду зарубіжних країн управління в кризових
ситуаціях дасть змогу вчасно та максимально виважено реагувати вітчизняним
підприємствам на зміни в різних секторах економіки. Розробці вирішення цієї проблеми
будуть присвячені подальші публікації.
Враховуючи тимчасову окупацію території АР Крим, в Україні необхідно забезпечити
формування нового ринку туристичних та рекреаційно-оздоровчих послуг з відповідним
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інформаційним, організаційним та інфраструктурним забезпеченням. Втрата туристичного
потоку з країн СНД, безумовно, негативно впливає на стан туристичного сектору України.
Компенсувати ці втрати можливо за рахунок внутрішнього туризму, зокрема тих українських
туристів, які до 2014 року обирали для відпочинку Крим [3].
Разом з тим, слід звернути увагу і на необхідність залучення іноземних туристів, у
тому числі з країн Європейського Союзу. При цьому слід брати до уваги необхідність
надання якісних туристичних послуг та проведення активної рекламно-інформаційної
кампанії.
Головною передумовою для ефективного функціонування туристичного сектору є
забезпечення політичної стабільності в регіоні та в Україні.
Серед основних заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності
туристичного сектору України, слід визнати наступні:
- розробка на рівні місцевої влади механізмів залучення приватного капіталу для
модернізації об'єктів інфраструктури. Заохочення інвестора може відбуватись шляхом
приватизації окремих санаторно-курортних закладів державної та комунальної власності, а
також через укладання договорів щодо спільного відновлення об’єктів інфраструктури на
засадах державно-приватного партнерства;
- детінізація туристичного сектору через спрощення системи оподаткування та
ліцензування, що дозволить розширити базу оподаткування туристичного збору, вихід з тіні
та легалізації суб'єктів, що надають послуги з колективного розміщення туристів,
забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів, у тому числі на фінансування
розвитку інфраструктури. На сьогодні в причорноморських регіонах близько 90 %
колективних засобів розміщення, які приймають значну частину туристів, неліцензовані і
неоформлені як готелі;
- передання в контексті запланованої децентралізації місцевим органам влади функцій
з ліцензування суб’єктів господарювання у сфері туризму, що сприятиме спрощенню
процедури оформлення суб’єктів господарювання у туристичній сфері, покращить умови
ведення бізнесу та розширить базу оподаткування;
- стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в туризмі, що сприятиме
зростанню конкуренції у сфері туристичних послуг та мотивуватиме туристичних агентів і
власників засобів розміщення до підвищення якості послуг;
- спрямування (залучення) додаткових потоків рекреантів через систему профспілок
та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які, враховуючи
втрату кримських оздоровниць та об’єктів відпочинку, можуть перерозподілити потоки
відпочиваючих у межах літнього оздоровчого періоду та активізувати співпрацю з
об’єктами, які поки що не залучені у систему масового відпочинку та оздоровлення;
- активізація створення Державного кадастру лікувальних ресурсів та Державного
кадастру природних територій курортів з метою забезпечення прозорості, відкритості
використання курортно-рекреаційних територій, їх лікувально-оздоровчих ресурсів;
- подальший розвиток круїзного судноплавства, сприяння кооперації між портами
країн Чорноморського регіону з метою формування інтегрованих туристичних продуктів,
орієнтованих на використання внутрішніх водних шляхів (річок Дніпро, Дон, Волга, Дунай)
та комбінованих (річка-море) круїзних маршрутів;
- посилення інформаційно-презентаційної складової туристично-рекреаційного
продукту приморських областей, у т.ч. шляхом проведення рекламно-інформаційних заходів
через регіональні та центральні ЗМІ;
- задіяння механізмів міжрегіонального співробітництва; використання переваг
членства приморських регіонів у міжнародних організаціях (Асамблея Європейських
регіонів, Конференція приморських регіонів Європи тощо), розвиток транскордонного
співробітництва, побратимських зв’язків з містами в інших країнах (у т.ч. країн ЄС) для
популяризації вітчизняного туристичного продукту.
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FACTORS INFLUENCING MANAGERIAL DECISION
The managers are challenged by enduring demand for making decisions to solve the problems and reach the
major strategic goals. Even the best managers are not secured against mistakes in the decision-making process, but
they can improve the percentage of the right decisions they make by keeping in mind several some factors causing
wrong actions. We have studied these factors to clearly identify and underline the reasons for wrong actions. This will
help avoid problematic situation in the reality.
Key words: decision, manager, risk, environment, information
Менеджеры различных компаний для решения проблем и достижения стратегических целей,
сталкиваются с необходимостью принятия решений в рамках бесконечных требований. Даже самые лучшие
руководители допускают ошибки в принятии решений, но они могут принимать правильные решения на основе
изучения тех факторов, которые приводят к неверным действиям. На основе исследований, проведенных
авторами в грузинских компаниях, изучены факторы, позволяющие четко выделить и перечислить те
причины, которые приводят к принятию неправильных решений. Это поможет в будущем избежать
подобных ситуаций на практике.
Ключевые слова: Решение, менеджер, риск, окружающая среда, информация

Introduction
In terms of globalization, a manager’s business has become much more diversified, complex
and thorough than ever before. The modern world has changed not only the approach to the
personnel, but to the workplace, as well, requiring from the manager to possess better knowledge
and experience and higher qualification. Decision-making is one of the manager’s major tasks and
is associated with a number of problems and risks. A wrong decision will affect not only one’s
business, but also one’s career and may yield irremediable effects. Considering the abovementioned, it is interesting to know how and why bad decisions are made. Bad decisions are more
commonly caused by such factors, as the failure to identify the right alternatives, seek the needed
and thorough information and correctly assess the costs and benefits; but sometimes, the failure
comes not from the decision-making process, but from the decision-maker. Therefore, it is clear that
one has to consider a number of factors when making a decision.
A decision is a choice made out of all possible alternatives. Many think that making a choice
is the principal step in the decision-making process, but this is hardly true. Decision-making is a
process of identifying the problems and opportunities, and solving the problems. It consists of preand post-decision-making processes. (1. 10-27)
In making the decisions, the organization members identify the problems and sequence of
the actions needed to react upon the identified opportunities. (2. 207-224)
Quite a large portion of the managerial work time is spent to make decisions, whose
correctness is seen in the business and financial indicators of the organization. Consequently, it is
natural that this is the process capable of moving a company to success or failure. (4. 59-78)
The goal of the work is to define a decision-making process and study the factors
influencing it to once again underline the fact that without the right decisions and correctly chosen
alternatives no successful business is possible. This is also evidenced by the practice and
experience. The study used the opinions of Georgian and foreign scientists about the kinds, process
and methods of decision-making and factors affecting the process, materials of different authors and
proposed modern views. Both, modern and old views have been studied to show the difference
between them and identify the difference between the present and most recent past.
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Method
In development of the article, generally accepted qualitative and quantitative data analysis
methods of the economic science were employed, among them, statistical data processing, data
grouping, inductive-deductive data analysis methods. The scientific study employs surveying,
observation, as well as comparative, analytical, and graphical methods, which are used by the
author to compare and analyse facts and assess solutions to specific issues.
Main results
Following the urgency of the work, we have decided to accomplish a study to show the
difference between the classical theories and real practice, as they may much quite different.
The managers are challenged by enduring demand for making decisions to solve the
problems and reach the major strategic goals. As our work is about the managerial decision-making,
we have interviewed the company managers. We gave them several questions following the
structure of the study topic to clarify how efficiently the established opinions work in practice. We
conducted the study on the example of the pharmaceutical market and interviewed the managers of
the pharmaceutical networks of Georgia to thoroughly study the present situation. The study
demonstrated that practice and theory do not exactly match one another. Our first question to the
respondents concerned their authority to take part in the decision-making processes of the
organization. 63% of the managers have a positive answer to this question; the answer of 36% of
the managers was Sometimes, and only one percent replied No. The reason for asking this question
is the Georgian reality where appointing a manager only formally, without giving him any decisionmaking power is not unlikely. In such a case, talking about a successful manager is in fact out of
question. However, the results of the study demonstrated that the situation is not so unfavorable,
because maybe not all the managers, but at least most of them state that they make decisions on
their own.
We interviewed the managers to inquire about the most common type of decision they have
to make in reality. 81% of the respondents state that most commonly, they have to make
programmed decisions, while the other 19% say that most often, they make non-programmed
decisions. Perhaps, this study result is logical following the specifics of their business, when the
problem is familiar to them and the clear and thorough information about the problem is available.
The programmed decisions are made in cases, occurring so often that certain rules can be set to
follow in the future. The programmed decisions are more or less associated with clarity,
notwithstanding the fact that the managers’ daily business implies to make at least some nonprogrammed decisions. Therefore, as one can see, the said method is used quite successfully in the
pharmaceutical business.
The company policy equips the company managers with guidelines to guide their opinions.
The policy sets the major parameters for a decision-maker and does not define directly what should
or should not be done. As a rule, the policy incorporates diverse options and moments and reserves
great opportunities for a decision-maker for interpretations.
A number of situations at many organizations are associated with non-structural problems,
while this is something new and non-standard. When a problem is not structured, a manager has to
make a non-programmed decision to identify and analyze different options. Making nonprogrammed decisions is needed when the situation is somewhat unique and the information is not
quite clear. However, making a decision greatly influences the performance of the organization.
Many non-programmed decisions imply strategic planning associated with making complex
decisions. As one can see, the structured problems will be solved through programmed decisions,
while unstructured problems need non-programmed decisions.
On the other hand, one must not forget that the problems with some or other business as they
are seen by the company manager may be not a bit problematic for another manager, and even more
so, a manager unable to identify a problem works with the same inefficiency as the manager unable
to assess the problem correctly and not making any decision at all. So, the problem identification is
the principal and complex step in the decision-making process. Before the situation gets
problematic, a manager is obliged to see the incompliance between the factual and desirable states
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of affairs, and as early as at this stage, he has to develop a certain action plan and obtain needed
resources.
For a manager to identify the gap between the factual and desirable situations, he has to
compare the current situation with certain standards or norms and identify gaps (if any); however,
this is hardly sufficient to assume a problem. If the manager is informed about the gap, but the
established surroundings force him to take concrete actions, the problem solution is often delayed.
Consequently, in order to act, revive this process and make right decisions, the identified problem
must press the manager to act. Such a press may follow from the general policy of the company,
short terms, financial crisis, competitors’ action, lack of satisfaction among the consumers or
subordinates, managers’ requirements, future assessment of the managers’ performance, etc.
Some managers see active debates as one of the most efficient means to make efficient
decisions. Good managers will know that initiating constructive conflicts forcing the participants
focus on the problem, reveals the views of the participants, stimulates creative thinking and boosts
the number of alternatives, what, in the final run, leads to more efficient decisions. A company CEO
says that holding severe debates is one of the good means to see the problem globally and from all
possible sides, have a full picture and make the decision with this.
Tough debates can be stimulated in several ways. One of the possible means is a group
diversification by age and sex, functional areas, hierarchy and experience. This may prevent early
summarization of the approaches to solve the problem.
A fact of a decisive influence today may be negligent tomorrow. The existing surroundings
do matter! A right decision in one setting may be wrong in another one. Consequently, the setting is
worth consideration. This view is shared by 45% of the interviewed managers. Surely, some
consider a setting of less or no significance, but perhaps, this is the case when the majority is right.
In a particular setting, a decision yielding more benefit for the users may be preferred, while in
another setting, personnel and employees may be more important. Situational factors also influence
our ability to develop several alternatives to choose the most suitable of them most perfectly suited
with the goals and strategy of the organization. The study revealed the following attitude of the
managers at the Georgian companies:

Usually, a manager will not describe the situation as problematic, if he feels that he has
sufficient power, opportunities, budget, information and other resources to solve the problem. If the
manager sees there is a problem at the company and realizes that he has no sufficient resources, but
is under stress, he interprets the situation as if some unreal demands are made to him. As soon as
the manager identifies a problem to be solved, he has to identify the criteria affecting the decisionmaking. The manager has to identify the value of the coefficient of each criterion to prioritize them
in the decision-making process. How he can do this? This simplest way to do this is to assess the
most important criterion with 10 points right from the outset, and assess other criteria with lower
points depending on the degree of their priority. As it is known, the decision-making process is
made up of eight stages, but often, not all of them are used by a company in modern reality.
Identification of the problem is the principal and complex stage in the decision-making process.
Unless the situation gets problematic, the manager is obliged to see the gaps between the
factual and desirable states of affairs, and as early as at this stage, he has to develop a certain action
plan and obtain needed resources. Based on the gained result, one can use or refuse taking the other
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seven steps. 35% of the managers state that the result of the problem identification makes it
necessary to use all the procedures of the decision-making only to a certain degree. Following the
specifics of the pharmaceutical business, it is clear that not all decisions are made by taking all eight
steps, as mostly programmed decisions are made. However, this does not mean that the companies
always realize the same policy, cooperate with their partners in the same manner or have the same
competition policies, but this is mostly true with the decisions made with their local business.
Therefore, after identifying the problem, the kind of action in the future gets clear. 36% of our
respondents confirm this opinion, and this probably once again shows the frequent divergence
between the practice and the reality.
I n y o u r o p in io n , h o w e f f ic ie n t t h e g r o u p d e c is io n ‐ m a k in g is
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The managers often have to make group decisions. This process has intrinsic complexities
and most commonly, in the Georgian reality. When the business is successful, the group members
tend to attribute the success to their efficiency, but as the business goes wrong, it is the simplest
way to blame somebody else for this. The complexity of a group decision lies in the wish of every
group member to make his idea win, show himself off and gain the desired success. As a result, all
group members wish to hold their grounds, and making a consensus is often quite complicated.
Sometimes, the group members fail to negotiate to reach an agreement. This is inter alia evidenced
by the results of our study showing that most of the interviewed managers consider the group work
either partially efficient, or inefficient at all.
Engagement of the employees is one of the most important components in the decisionmaking process. In order to make the best decision, the people with valuable information who can
help the company to realize the reached decision must be engaged in the process. (5.122-157)
The managers are challenged by enduring demand for making decisions to solve the
problems and reach the major strategic goals. Even the best managers are not secured against
mistakes in the decision-making process, but they can improve the percentage of the right decisions
they make by keeping in mind several some factors causing wrong actions. We have studied these
factors to clearly identify and underline the reasons for wrong actions. This will help avoid
problematic situation in the reality.
Making a decision is possible by obtaining relevant and thorough information. However, it
is clear that such information is not so simple to obtain in the real life. Moreover, besides such
simplicity, the information may be quite expensive to obtain, while the more important the
information, the more the probability of arriving at an efficient decision, and vice versa. Therefore,
the managers make utmost efforts to obtain the needed information from different sources (5.157180).
Forty-four percent of the interviewed managers state they prefer the internal sources of
obtaining the necessary information. This is particularly true with the pharmacy specifics due to a
simple reason that the major decisions are made based on their own business more than others do.
The information obtained from one’s local sources is advantageous in that it is reliable and cheap
and thus, much more beneficial for the company manager. In view of fifty-six percent, the most
important source of information is personal contacts. This method is quite reliable because the
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information received from one’s personal contacts may come both, from internal and external
sources. Quite often, a manager learns about some competitor’s action and takes time to realize his
plans or take measures to render the competitor’s actions a complete failure. As for other managers,
they prefer obtaining information from internet or different media. The latter is also much important
and the company is made responsible for showing due prudence not to publicize the information not
to be known by the competitors. In pharmaceutics, an example of a manager’s failure not to make
the information public is announcing the information about a particular action of sales too early.
This may be followed by immediate actions of the competitors rendering such an action or sales
absolutely inefficient.

However, it should be noted that the principal factors out of the numerous factors affecting
the managerial decision-making process are as follows: manager’s personal features, degree of risk,
time and environment in which a decision is made, information, behavioral limitations, negative
results of the decisions and mutual relationship.
The better the degree of a decision-making is, the higher the sense of responsibility among
the employees is. Instead of feeling themselves the agents realizing a decision made by someone,
the employees feel themselves full members of the company and realize their responsibility to
contribute to their own and company success. Such an approach has a positive impact on the
employees’ satisfaction and motivation. Recent studies show that employee engagement diversifies
the skills, improves the sense of independence and helps realize the task. All these contribute to the
successful future of the company.
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НЕМАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ:
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Досліджено сутність та роль нематеріального стимулювання в сучасних умовах господарювання
підприємств. Проаналізовано дієвість різних методів нематеріального стимулювання, доведено необхідність
підвищення їх вагомості у системі спонукання працівників до високопродуктивної діяльності.
Ключові слова: нематеріальне стимулювання, методи стимулювання, вагомість методів
нематеріального стимулювання.
The essence and role of non-material stimulation in the enterprises of contemporary economy has been
studied. The effectiveness of different methods of intangible stimulation has been analyzed, the necessity to increase
their importance in the system of encouraging employees to high-performance work has been proven.
Key words: intangible incentives, methods of personnel stimulation, validity of intangible methods of
stimulation.

Сучасний етап розвитку трудових відносин в Україні характеризується зростанням
ролі кожного члену колективу. Це вимагає від керівників підприємств планомірної та
безперебійної роботи, пов’язаної з пошуком та розробкою ефективних шляхів забезпечення
найбільш повної реалізації кадрового потенціалу. Вирішальним чинником, що дозволяє
реалізувати поставлене завдання, звичайно є мотивація трудової діяльності.
Політична та економічна ситуація, що склалася сьогодні в Україні, сприяє зростанню
ролі саме матеріальної складової у системі стимулювання персоналу. Однак, більшість
вітчизняних підприємств діють в умовах обмежених ресурсів та відчувають певні фінансові
труднощі, що призводить до неможливості широкого використання саме матеріальних
мотивів та стимулів.
Виходячи з цього система мотивації трудової діяльності не може бути достатньо
дієвою без застосування сучасних методів нематеріального стимулювання.
Багатогранно і ґрунтовно питання нематеріального стимулювання персоналу
викладені в працях Азарової А, Антіпіна В., Аширова Д., Баткаєвої І., Бєляєвої І.,
Волгіна М., Волгіної О., Генкіна Б., Данюк В., Занюка С., Іванової С., Ільїна Є., Кібанова А.,
Колот А., Кочеткової А., Кокіна Ю., Лепейко Т.., Лєонтієва Д., Лисюка В., Лук'янченка Н.,
Матрусової Т., Наумової Н., Полянського Н., Рожина В., Розанової В., Русалинової О.,
Ситника Л., Соболевської А., Стеценко Є., Тужилкіної О., Токарєвої Є., Шершньової З.,
Щукіна В., Уткіна Е. тощо.
Нематеріальна мотивація, у більшості випадків, направлена на підвищення лояльності
та зацікавленості співробітників до компанії. До неї входять такі заохочення до високорезультативної роботи, які не видаються співробітникам у вигляді готівки чи безготівкових
грошей, але можуть потребувати від компанії інвестицій в якість робочої сили [1, с. 111].
Такі методи спонукання до праці, можуть бути спрямовані як на окремого працівника, так і
на колектив в цілому.
Аналіз різних наукових підходів та поглядів на сутність поняття «нематеріальне
стимулювання» дозволив визначити його не тільки як певний спосіб впливу на поведінку
працівника та метод управління, що базується на негрошових інструментах, а й як
самостійний вид управлінської діяльності (функцію управління), який містить у собі певний
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набір економічних інструментів, що знаходяться у тісному взаємозв’язку з психологічним
станом кожного конкретного працівника.
Аналіз наукових публікацій з даної проблематики дозволив також стверджувати, що
на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до класифікації методів нематеріального
стимулювання.
Так, В. Антіпіна виділяє наступні методи нематеріальної мотивації: корпоративносистемні, соціально-психологічні та соціально-побутові [2].
В. Данюк виділяє дві групи класифікації: 1) матеріальні та нематеріальні стимули; 2)
організаційні мотивуючі чинники [3]. Так чи інакше, всі наявні класифікації – односторонні,
тобто орієнтовані виключно на працівника.
Оскільки достатньо складно вловити грань між матеріальним і нематеріальним
стимулюванням працівників досить поширеною є класифікація методів нематеріального
стимулювання, яка групує їх у два блоки [4-7]:
- методи з грошовим підкріпленням (стимулювання навчанням, просування по
кар'єрних сходах, створення нормальних умов праці, проведення корпоративних
святкових заходів, організація харчування, надання путівок за пільговими цінами
тощо);
- методи, які не потребують фінансових вкладень (публічна подяка, визнання, участь у
прийнятті рішень , делегування повноважень, стиль керівництва, гнучкий графік
роботи, можливість для творчості і самореалізації, престиж і стабільність
підприємства (репутація, імідж).
Така неузгодженість думок науковців викликана в першу чергу тим, що кількість
методів нематеріального стимулювання постійно зростає, також змінюється і їх вагомість.
Залежно від впливу різних ситуаційних факторів на перший план виходять ті або інші
інструменти.
Для визначення вагомості різних методів нематеріального стимулювання в сучасних
умовах господарювання всі засоби нематеріальної мотивації було поділено на дві групи [78]:
1. Організаційні, які включають програму професійно-кваліфікаційного розвитку
робочої атмосфери, кар’єрний ріст, мотивацію перспективою; гуманізацію праці, тобто
створення сприятливих умов для праці, делегування обов’язків, раціоналізація режимів праці
і відпочинку; розвиток трудового змагання; розробку і впровадження принципів
корпоративної культури; організацію роботи зі збору скарг та пропозицій працівників тощо.
2. Соціально-психологічні, які включають визнання заслуг працівників; подяку
керівників; вираження подяки на дошці об’яв, по радіо; фотографії на дошці пошани; повага
і довіра; схвалення і підтримка; створення сприятливого соціально-психологічного клімату
тощо.
В процесі дослідження було проведене вибіркове анкетування працівників
підприємств різних галузей та сфер діяльності в центральних регіонах України (154 особи).
Встановлено, що лише п’ята частина респондентів оцінили рівень дієвості мотиваційних
факторів як високий, а третина опитаних - визначили його як низький.
Також було виявлено, що лише приблизно четверта частина опитуваних вважають, що
нематеріальне стимулювання не є важливим для підвищення їх трудової активності. Що
стосується важливості нематеріального заохочення серед працівників різних професійнокваліфікаційних груп, то необхідність його застосування відзначили 78% керівників, 52%
фахівців та 47% робітників. Тобто, результати опитування акцентували увагу на доцільності
використання методів нематеріального стимулювання .
В процесі дослідження було проаналізовано які саме методи нематеріального
стимулювання представники різних професійно-кваліфікаційних груп вважають для себе
найбільш дієвими.
Цікавим виявився розподіл вагомості методів організаційного стимулювання серед
різних професійних груп (табл. 1).
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Як бачимо серед основних засобів нематеріального стимулювання організаційного
характеру представники різних професійних груп виділяють в першу чергу такий
інструмент, як програми професійно-кваліфікаційного розвитку. Також для представників
керівної ланки управління актуальними є: мотивація участю у справах підприємства та
стимулювання цілями. Решта категорій персоналу виокремлюють – створення сприятливих
умов праці та справедливе ставлення з боку керівництва.
Таблиця 1
Розподіл значущості організаційних методів нематеріального стимулювання
для працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, %
Метод стимулювання
Мотивація участю у справах підприємства
Програма професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу
Делегування обов’язків, прав і відповідальності
Створення сприятливих умов праці на підприємстві
Інформованість про роботу підприємства
Корпоративна культура
Стимулювання вільним часом, зручний графік роботи
Стимулювання цілями (змагання, прагнення досягти високих результатів)
Справедливе ставлення з боку керівництва

Керівники
59
79
32
28
16
29
48
56
19

Фахівці
38
84
16
73
20
38
44
30
52

Робітники
17
89
19
81
28
31
48
18
49

Для багатьох працівників досить важливим є стимулювання вільним часом та гнучкий
графік роботи. Тому, керівникам підприємств необхідно звернути особливу увагу саме на
цей інструмент. Його реалізація не вимагає особливих інвестицій, а ефект від провадження є
вражаючим. Правильно розставлені акценти й аналіз результатів праці значно підвищать
результативність діяльності працівників, які обрали для себе гнучкий графік або додатковий
вихідний.
Дослідження методів соціально-психологічного характеру стимулювання працівників
показало (табл. 2), що визнання результатів праці та створення сприятливого соціальнопсихологічного клімату в колективі є найбільш вагомими інструментами для працівників
різних професійно-кваліфікаційних груп.
Таблиця 2
Розподіл значущості соціально-психологічних методів нематеріального стимулювання
працівників різних професійних груп, %
Метод стимулювання
Визнання результатів праці
Усна подяка керівника
Вираження подяки на дошці оголошень, фотографії на дошці пошани
Повага, довіра, схвалення, підтримка
Заохочення і винагорода групи працівників
Створення сприятливого соціально-психологічного клімату
Нагородження за трудові досягнення грамотами, подарунками, сувенірами

Керівники
54
27
39
22
32
51
40

Фахівці
72
24
35
19
39
63
38

Робітники
78
22
29
21
38
68
50

Завданням наступного етапу дослідження було виявлення тих методів, які реально
використовуються в системі управління персоналом підприємств. Результати аналізу
проведеного анкетування представлені в табл. 3.
Як бачимо, респонденти відзначили, що в системі управління персоналом керівники
підприємств використовують в більшості своїй групу соціально-психологічних методів, а
саме: вираження подяки на дошці оголошень, фотографії на дошці пошани; повага, довіра,
схвалення, підтримка; усна подяка керівника; нагородження за трудові досягнення
грамотами, подарунками, сувенірами. Серед методів організаційного характеру найчастіше
використовують інструменти корпоративної культури, делегування повноважень та
справедливе ставлення з боку керівництва.
Порівняння бажаних та реальних методів нематеріального стимулювання
підтверджує, що практично всі керівники допускають значних помилок в підборі найбільш
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дієвих методів стимулювання і, як результат, не отримують бажаних показників діяльності
від своїх підлеглих.
Таблиця 3
Рівень використання методів нематеріального стимулювання працівників різних
професійно-кваліфікаційних, %
Метод стимулювання
Керівники
Організаційні методи нематеріального стимулювання
Мотивація участю у справах підприємства
34
Програма професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу
28
Делегування обов’язків, прав і відповідальності
38
Створення сприятливих умов праці на підприємстві
48
Інформованість про роботу підприємства
22
Корпоративна культура
53
Стимулювання вільним часом, зручний графік роботи
28
Стимулювання цілями (змагання, прагнення досягти високих результатів)
35
Справедливе ставлення з боку керівництва
69
Соціально-психологічні методи нематеріального стимулювання
Визнання результатів праці
39
Усна подяка керівника
47
Вираження подяки на дошці оголошень, фотографії на дошці пошани
74
Повага, довіра, схвалення, підтримка
68
Заохочення і винагорода групи працівників
45
Створення сприятливого соціально-психологічного клімату
32
Нагородження за трудові досягнення грамотами, подарунками, сувенірами
42

Фахівці

Робітники

37
42
63
33
50
59
26
55
67

22
39
57
46
54
45
22
73
64

32
42
56
59
65
30
46

49
46
67
71
73
37
56

Ретельна розробка та впровадження комплексної системи дієвих методів
нематеріального стимулювання дозволить керівникам розробити ефективну систему
управління персоналом та підвищити результативність його роботи.
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Построение рыночной системы хозяйствования невозможна без осуществления в
предпринимательстве внешнеэкономических операций, то есть рано или поздно практически
каждое предприятие осуществляет расчеты и другие операции с предприятиями
иностранных государств.
Сегодня многие Украинские предприятия работают на
международном рынке как самостоятельно, так и совместно с иностранными компаниями.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день внешнеэкономическая деятельность
является богатым отраслью рыночной экономики. Открытие предприятиями новых рынков
за рубежом способствует не только экспорта национальной продукции или товаров за
границу, но и является источником пополнения валютных запасов страны.
Для эффективного руководства внешнеэкономической деятельностью на уровне
предприятия, необходимо адекватная условиям его работы организация управления этой
деятельностью.
Современная экономическая мысль накопила большой опыт по вопросам
современных особенностей, значению, тенденциям развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности. Фундаментальные теоретические труды по
международной торговле и внешнеэкономической деятельности принадлежат зарубежным
исследователям Баласс В., Вальрас Л., Корден В., Леонтьев В., Портер М., Самуэльсон П.,
Скотт Л. и др. Среди отечественных исследователей формирования экспортного потенциала
и механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности следует отметить работы
Андрийчук В., багровый В., Бураковского И., Гребельника А., Кандыбы А., Кредисова А.,
Новицкого В., Терещенко С., Храмовая В., Юрчишина В., Кириченко А.А.
Вместе с тем еще много вопросов в этой сфере остаются исследованными не в
достаточной мере. К ним, в частности, относятся: оценка организации и процесса
осуществления внешнеэкономической дияльности; процесс и система обеспечения
реализации
внешнеэкономической
деятельности;
исследования
организации
внешнеэкономической деятельности на предприятиях отдельных отраслей экономики; пути
оптимизации осуществления внешнеэкономической деятельности с помощью локальных
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сетей; внедрение современных методов оценки работы персонала, который непосредственно
задействован в осуществлении внешнеэкономической деятельности и т.д.
Внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается важной составляющей
общественного развития любой страны мира, несмотря на изменения в политической
ситуации, экономической конъюнктуре и правовой среде страны. Значение
внешнеэкономической деятельности в развитии всех стран мира постоянно растет.
Исторический опыт подтверждает выгодность расширения участия стран в международном
разделении труда и разнообразных формах международного бизнеса. И наоборот,
свертывание внешнеэкономической деятельности неизбежно приводит к замедлению
социально-экономического развития страны, возникновения сложных проблем, которые
невозможно решить не только в экономике, но и в других сферах общественной жизни.
Поэтому процесс глобализации и интернационализации хозяйственной жизни можно считать
закономерным, учитывая усиление взаимозависимости между странами и растущую
всхожесть их экономик.
В современном мире четко прослеживается тенденция к интеграции в международном
экономическом пространстве. Доказательством этого является тесная взаимозависимость
производства и международной торговли. Сегодня большинство товаров поступает на рынок
через внешнюю торговлю или изготовляется с использованием комплектующих
компонентов, ввозимых из-за границы.
Исследованием понятия внешнеэкономической деятельности занималось множество
ученых, таким образом, существуют различные подходы к его определению. Например,
Дроздова Г.Н. рассматривает внешнеэкономическую деятельность как совокупность
производственно-хозяйственных,
организационно-экономических
и
оперативнокоммерческих функций предприятия, связанных с его выходом на внешний рынок и
участием во внешнеэкономических операциях.
Дидковский Н.И. считает, что внешнеэкономическая деятельность - это
самостоятельная деятельность, которая является, с одной стороны, составной частью
хозяйственной деятельности предприятия, а с другой - такой частью его деятельности,
которая осуществляется на другом, международном уровне, во взаимосвязи с
хозяйственными субъектами других стран.
Кириченко А.А. дает определение понятию внешнеэкономической деятельности как
хозяйственной деятельности резидентов и нерезидентов, которая заключается в куплепродаже товаров, капиталов и рабочей силы; предоставлении услуг, с учетом
международных договоров ратифицированных тем или иным государством с целью
получения прибыли или без такового и характеризующейся миграцией капиталов и товаров
из одной страны в другую.
Мы склоняемся к тому, что наиболее точное определение категории
внешнеэкономическая деятельность, с точки зрения деятельности субъектов ЗЕД Украины,
дает
Закон
Украины
«О
внешнеэкономической
деятельности»,
а
именно,
внешнеэкономическая деятельность - деятельность субъектов хозяйственной деятельности
Украины и иностранных субъектов хозяйственной деятельности, построенная на
взаимоотношениях между ними, имеющая место как на территории Украины, так и за ее
пределами. Исходя из этого, следует отметить, что внешнеэкономическая деятельность
включает в себя два вида деловых операций: операции украинских субъектов хозяйствования
за пределами Украины; операции иностранных хозяйствующих субъектов из разных стран в
Украине.
Выход на внешний рынок самостоятельных хозяйствующих субъектов должен
способствовать приспособлению экономики к системе мирохозяйственных отношений, к
формированию экономики открытого типа.
Организация внешнеэкономической деятельности - очень сложная и кропотливая
работа. Она требует внимательной проработки таких вопросов как конъюнктура рынка,
потенциальные покупатели и продавцы, установление деловых контактов с ними,
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проведенных переговоров, подписания соглашений и т.д. Поэтому, для эффективного
руководства ВЭД на уровне предприятия, необходима адекватная условиям его работы
структура управления. Любое предприятие имеет соответствующий каркас, связывает все его
подразделения, службы, органы. Различают: организационно-производственную структуру;
структуру управления; организационную структуру предприятия.
На любом предприятии есть системы, которые управляют и которыми управляют. К
первой относятся органы, службы, аппарат управления. В другой - производственные
подразделения (цеха, участки, отделы). Организационно-производственная структура
отражает построение системы, которой управляют, структура управления - системы, которая
управляет, а организационная структура предприятия - построение и взаимосвязь обоих
данных систем. Аппарат управления строится с учетом необходимого обновления звеньев
(по горизонтали) и степеней или уровней управления (по вертикали). Звено управления - это
структурное подразделение или отдельные специалисты, выполняющие соответствующие
функции управления. Организационная структура управления внешнеэкономической
деятельности как составная часть управления предприятием определяется, прежде всего,
общей стратегией предприятия, а также стратегии внешнеэкономической деятельности как
ее составляющей. Организационная структура управления ВЭД определяется той целью и
задачами, которые она призвана решать. Ее цель - максимизация прибыли на длительный
период за счет эффективного участия в международном предпринимательстве.
Организационные формы управления ВЭД на производственных предприятиях в Украине во
многом индивидуализированы. Вместе с тем можно выделить некоторые общие черты.
Организация внешнеэкономической деятельности в процессе управления
предприятием - это результат многих составляющих, которые обеспечивают эффективное
осуществление и управление этой деятельностью.
Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в рамках действующего
законодательства работниками предприятия, оформляется с помощью документов,
используемых при заключении внешнеэкономических сделок, на основе релевантной
информации, полученной с помощью маркетинговой деятельности.
Таким образом, обеспечение организации внешнеэкономической деятельности
должно иметь правовое, кадровое, документальное, информационное, транспортное и
маркетинговое обеспечение.
Организация внешнеэкономической деятельности в процессе управления
предприятием - это результат многих составляющих, которые обеспечивают эффективное
осуществление и управление этой деятельностью. Для эффективной организации
внешнеэкономической деятельности предприятию необходимо наладить все аспекты
обеспечения этой деятельности.
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Розглянуто певне коло проблем, пов’язаних з управлінням зовнішньоекономічною діяльністю
підприємств в Україні, а також виявлено основні причини їх виникнення. Запропоновано можливі шляхи
ефективного подолання перешкод з метою досягнення більш високого рівня розвитку зовнішньоекономічної
складової у діяльності підприємств.
Ключові слова: проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю, опір змінам, шляхи вирішення
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Для сучасного світового господарства притаманними є поглиблення та зміцнення
міжнародного співробітництва. Таким чином, ефективна зовнішньоекономічна діяльність
підприємств - один із найвагоміших чинників розвитку національного виробництва та
підвищення загального рівня добробуту країни.
У ході лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків все більшої актуальності
набувають питання проникнення вітчизняних підприємств на іноземні ринки, можливостей
залучення інвестиційних коштів та збільшення обсягів реалізації продукції. В Україні дані
процеси відбуваються досить повільно, супроводжуючись значними проблемами та
суперечностями.
Розвиток та успішність зовнішньоекономічної діяльності, а також безпосереднє
досягнення її основних цілей прямо залежать від якості менеджменту в межах окремо
взятого суб’єкта ЗЕД. Даному аспекту присвячено велику кількість теоретичних праць, але,
на жаль, більшість із них не знаходять своєї практичної реалізації в управлінні організацією.
З погляду на це варто, перш за все, зосередитися на вивченні причин того, чому ж керівники
відмовляються слідувати «писаним законам» менеджменту.
Розглянемо це питання через призму системи мотивації. Відомо, що необхідність
відчуття безпеки становить одну з основних потреб людини. Останнє обґрунтовує небажання
миритися зі змінами, які в свою чергу означають вихід зі звичної «зони комфорту», та
протистояння нововведенням. На перший погляд може здаватися, що новизна
супроводжується лише загрозами та втратами різного характеру. Але ж саме вони і стають
стимулом для подальшого коригування поточної діяльності.
Повністю уникнути будь-яких проблем можливо лише за відсутності перетворень, та
очевидно, що зміни оточують нас постійно. Не існує потреби в управлінні там, де немає
проблем. Управляти - значить зіштовхуватися зі змінами та їх наслідками. Необхідно
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розв’язувати існуючі сьогодні проблеми і готуватися до вирішення тих, що прийдуть їм на
зміну вже завтра. Саме таким чином можна пояснити абсурдність позицій опору будь-яким
змінам, які відстоюються певною частиною управлінців, гальмуючи процеси управління ЗЕД
в Україні. Змін не бояться, їм кидають виклик [1, с. 18-21].
У корені будь-якої проблеми криється ряд причин, що заважають її вирішенню. Це
викликає необхідність їх чіткого окреслення та виявлення, а також визначення на підставі
цих знань можливих шляхів позитивних перетворень. Серед аспектів, що стають реальною
перешкодою на шляху до ефективного управління у сфері ЗЕД підприємства, можна
виділити наступні:
- індивідуальність сприйняття висунутих пропозицій та прийнятих на їх основі рішень
(скільки людей - стільки й думок), тобто працівник погоджується з необхідністю змін, але
висуває на противагу власний варіант розвитку подій;
- страх перед невизначеністю майбутнього, що прийде на зміну теперішній ситуації і
матиме прояв як у структурних змінах підприємства, так і особистісних переорієнтаціях
підлеглих. Наприклад, у разі переведення на роботу до філіалу, розташованого в іншій
країні, відбудеться процес адаптації до нового колективу, доведеться освоїти деякі нюанси
роботи саме в цьому регіоні тощо;
- невідповідність власних інтересів менеджерів загальнокорпоративним цілям, адже
тільки спільні зусилля всіх учасників процесу управління та діяльність, спрямована в єдине
русло, виявлятимуться у максимальному синергетичному ефекті [2, с. 185-186].
Серед ряду інших проблемних моментів, що мають безпосереднє відношення до
управління ЗЕД підприємства, можна відзначити нестачу або і взагалі відсутність у деяких
регіонах справді досвідчених та висококваліфікованих фахівців із ЗЕД. Без сумніву, така
прикра реальність стає вагомою перепоною на шляху просування України до цивілізованого
міжнародного співтовариства. Очевидна причина - відсутність освіти, яка б на дійсності
відповідала міжнародним стандартам та оцінювалася за кордоном як конкурентна.
Неможливо здійснювати ефективне управління як і у випадку низькокваліфікованого
менеджера-керівника, так і за відповідної ситуації з персоналом, залученим до
безпосередньої реалізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Обидві сторони
однієї медалі мають гармонічно доповнювати одна одну [3].
Дуже часто організації належного процесу управління ЗЕД заважає нестача досвіду у
сфері міжнародної діяльності. Практика вдосконалює, як відомо. Багато підприємств
сьогодні виходить зі своєю продукцією на зовнішній ринок вперше. Перший крок - вже
добра частка зробленої справи. Всі починають з малого аби досягати «великих» успіхів. У
будь-якому разі, яким би не був результат від такої несміливої появи, важливо зробити
правильний аналіз та корисні висновки для себе. Не помиляється лише той, хто нічого не
робить. Краще придивитися, як вміють інші і навчитися робити так само, а то й у декілька
разів краще, ніж миритися з невдачами. В тому і біда, що деколи ми знаємо як, але не
хочемо.
Не менш важливо забезпечувати ефективну взаємодію не тільки між працівниками
самого відділу зовнішньоекономічних зв’язків, а й співпрацю між усіма підрозділами та
ланками підприємства. Це єдина система, у якій кожен з її елементів має виконувати свою
ключову функціональну роль, але бути у тісному взаємозв’язку з іншими складовими. Тому
менеджмент ЗЕД повинен містити у собі і зусилля інших учасників щодо успішного виходу
підприємства та його продукції на зовнішній ринок [4, с. 352].
Переважна відсутність у вітчизняних суб’єктів ЗЕД чіткої стратегії, яка б надавала
змогу враховувати сильні та слабкі сторони, можливості і загрози відповідно до умов
функціонування, заважає їх економічному зростанню в довгостроковій перспективі.
Зрозуміло, що дана ситуація не може супроводжуватися ефективним механізмом управління
через брак основних виробничих орієнтирів та невизначеність провідного напрямку
діяльності. Ключова роль має відводитися для поетапної розробки та впровадження
продуманої та добре зваженої маркетингової стратегії [5].
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Не можна залишити поза увагою і певні правові проблеми у сфері ЗЕД. Дієве та
ефективне право - запорука порядку у справах підприємства, суспільства, держави. На жаль,
законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність не є досконалим та містить ряд
недоліків. Зокрема, більшість нормативно-правових актів або дублюються, регламентуючи
подібні сфери правовідносин, або містять численні прогалини та «сюрпризи», що неминуче
призводять до правових колізій під час здійснення ЗЕД, чи навпаки надмірно деталізуються
[6]. У такому разі усі старання щодо підвищення ефективності управління ЗЕД зводяться
нанівець. Як би не шукав справедливості, а чим її підтвердити?
Виявивши основні проблеми управління ЗЕД підприємств в Україні та причини, що
стимулюють їх виникнення, пропонуємо вжити певні механізми дій та поведінки щодо їх
усунення.
По-перше, щодо ліквідації проблеми опору всьому новому зі сторони як працівників,
так і менеджерів підприємств, необхідно скористатися перевагами таких методів, як:
1. Партисипативний підхід. Участь працівників в управлінні змінами та їх реалізації
дозволить краще зрозуміти їх причини, виробити більш лояльне та розсудливе ставлення до
таких процесів на підприємстві, як наслідок - забезпечить більш толерантне ставлення до
ідей інших колег, згладжуючи міжособистісні непорозуміння.
2. Концепція сприяння. Базується на забезпеченні максимальної пристосованості
працівника до майбутніх змін через завчасне повідомлення про намір їх здійснення,
проведення роз’яснювальної роботи та ін.
3. Стратегія кооптації. Надання повноважень щодо проведення змін працівникові,
котрий має негативне ставлення до них [2, с. 186].
Однак не варто забувати про можливість досить вдалого комбінування
вищеперерахованих способів з метою впливу на ситуацію якнайкращим чином.
По-друге, слід приділити значну увагу врегулюванню суперечностей правових норм,
що стосуються ЗЕД, зокрема забезпечити відповідність положень Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» положенням інших основних нормативно-правових актів у
цій сфері.
По-третє, проблема дефіциту висококласних спеціалістів із ЗЕД тимчасово може бути
згладжена за рахунок підключення іноземних фахівців для перейняття корисного досвіду,
але згодом має бути підкріплена наявністю власної якісної професійної освіти з цього
напрямку.
Отже, вирішення деяких питань управління ЗЕД підприємства має чітко
співвідноситися з розумінням основних причин їх переходу у статус «проблемних» та
пошуком можливих шляхів швидкого реагування на них з метою попередження настання
негативних наслідків для підприємства.
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Considered in the article location change management in system of strategic management. During the
research examined the factors that motivate the organization to change; classified crisis at the enterprise, which lead
to changes; components of a successful project changes. In the end we got strategic management system, including
change management as a necessary element, and proved that its incorporation the company's management improve the
efficiency of strategic management.
Keywords: strategic management, management of changes, project management, triangle changes.
В статті розглянуто місце управління змінами у системі стратегічного менеджменту. В ході
дослідження було розглянуто фактори, що спонукають організацію до змін; класифіковано кризові ситуації на
підприємстві, котрі призводять до змін; складові успішного проекту змін. В підсумку ми отримали систему
стратегічного управління, що включає управління змінами як необхідний елемент, та довели, що його
врахування керівництвом компанії підвищить ефективність та результативність стратегічного
менеджменту.
Ключові слова: стратегічний менеджмент, управління змінами, проектний менеджмент, трикутник
змін.

В
сучасних
ринкових
умовах
підприємству,
щоб
підтримати
свою
конкурентоспроможність, необхідно постійно впроваджувати інновації, вміти вчасно гнучко
пристосуватися до динамічних умов зовнішнього середовища. Це змушує підприємство
постійно змінюватись, проте несподівані незаплановані зміни можуть часто призвести до
руйнівних наслідків. Керівники організації повинно чітко визначити стратегічний напрям
розвитку організації, послідовно досягати поставлені стратегічні цілі. Та розвиток і
оновлення вимагають якісно нових змін компанії, що визначає необхідність управління
ними. Як результат, отримаємо організацію, що здатна до саморозвитку, до постійного
оновлення, до швидкої адаптації.
Актуальність даної проблеми підтверджують сучасні дослідження підвищення
ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах. Даному питанню присвячено праці
багатьох сучасних менеджерів, таких як І. Адізес, П.Ф. Друкер, Д. Коттер, П. Сенге, Г.
Мінтцберг та ін. на основі досліджень створено багато сучасних моделей управління
змінами. Проте, місце, що займає управління змінами в стратегічному менеджменті не
визначено чітко. Як свідчить практика управління змінами, під час застосування
розроблених моделей управління змінами підприємствами, використовуються один-два
підходи до змін, при цьому нехтуються інші важливі фактори. Досить часто у
підприємницькій діяльності, застосовувався процесний підхід, що іноді комбінувався із
системним. Це приводило до перетворення змін на «жорсткі», коли ігнорувався людський
фактор, організаційна культура, не приділялась увага необхідності залучення працівників до
участі у проекті змін. Сучасний менеджмент почав використовувати адаптивний підхід, та
при цьому досить часто не дотримується організаційна послідовність здійснення змін, що
призводить до зниження їх ефективності.
Будь-який вид бізнесу, якщо це успішна справа і створює продукт, необхідний
споживачеві, повинен розвиватись. Розвиток відбувається під впливом як екзогенних, так і
ендогенних факторів. 80% зовнішніх факторів пов’язані із ринковими змінами: зміною
смаків споживачів, зміною рівня платоспроможності того сегменту споживачів, на який
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орієнтований виробник, появою нових товарів або товарів-замінників, збільшення
конкурентного тиску, тощо. Крім них, на підприємство впливають зміни політичного ладу в
державі, зміни чинного законодавства, податкова чи фінансово-кредитна політика держави,
зміни державного курсу на міжнародне співробітництво, виникнення нових технологій,
соціальні фактори, а також кризи економічного характеру, що час від часу (циклічно)
виникають в макроекономічному полі та можуть мати як міжнародний рівень, так і
регіональний характер.
Ендогенні фактори зумовлені зростанням організації та кризами, що виникають при її
переході на новий рівень, на наступну стадію розвитку, а також ситуаціями, що не пов’язані
із зміною масштабів організації.
Розглянемо можливі кризи розвитку фірми. Найбільш поширена модель Л. Грейнера
описує наступні стадії життєвого циклу організації [1]:
1) Творчість – підприємець є генератором ідеї бізнесу та креативності її втілення,
викликаючи ентузіазм з боку підлеглих. Управління носить творчий характер,
рішення приймаються самостійно, час від часу керівники різних рівнів координують
свої дії. Та з ростом масштабів виробництва, кількості клієнтів, чисельністю
працівників, управлінські рішення різних керівників все частіше можуть вступати у
протиріччя одне з одним. Виникає «криза лідерства», коли власнику-підприємцю
потрібно реструктуризувати процес управління, перейти з творчого на
адміністративний рівень, чітко розподілити функції та повноваження та ієрархічну
підпорядкованість рівнів управління.
2) Централізація. Чітка організаційна структура управління, розмежованість прав,
обов’язків та повноважень, бізнес-процеси формалізовані та налагоджені. Однак, із
подальшим розвитком, все важче контролювати роботу, вищому керівництва не
вистачає своєчасної оперативної інформації про ситуацію на нижчих рівнях, у
підрозділах підприємства, що знижує швидкість прийняття ефективних управлінських
рішень. При цьому потерпають нижні рівні, адже вони не можуть своєчасно реагувати
на зміни у зовнішньому середовищі. Настає «криза автономії», котру можна вирішити
шляхом делегування функцій управління на нижні рівні.
3) Делегування. Підрозділи підприємства володіють деяким ступенем самостійності у
прийнятті рішень, розпоряджаються використанням робочого часу, майном та
персоналом, самостійно планують свою роботу, створюють системи мотивації
працівників та є економічно відповідальними за результати своєї діяльності. проте
самостійність підрозділів, напрямів діяльності, бізнес-одиниць часто викликає
дезорієнтацію компанії, коли починають переважити цілі бізнес-одиниці над цілями
організації в цілому. Виникає «криза контролю» і виникає необхідність у координації
інтересів усіх елементів структури підприємства.
4) Координація. Децентралізовані підрозділи об’єднуються у продуктові групи чи
регіональні центри, впроваджується єдина система фінансування, планування та
контролю діяльності. з розвитком організації ця система стає все більш складною та
перенавантаженою. Виникає «криза тяганини, уповільнення» та необхідність
впровадження гнучкої матричної структури управління.
5) Співробітництво. Запровадження матричної структури управління дає можливість для
більш швидкого впровадження інновацій. Та настає час, який Грейнер назвав «кризою
перенасиченості», викликаної у співробітників психологічної втоми від
перенасиченості втілених у практичну діяльність нових ідей.
6) У 1998 р. Грейнер додав іще один етап – альянс. Відбуваються поглинання
конкурентів, процеси інтеграції із постачальниками чи торговими посередниками,
диверсифікація виробництва через придбання підприємств інших видів діяльності.
Кризу, що супроводжує дані процеси, він назвав «кризою росту».
Кризи, що можуть виникнути на будь-якому етапі розвитку організації, Норберт Том
класифікує як [2]:
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Криза ліквідності – втрата підприємством своєї платоспроможності та реальна загроза
банкрутства.
Криза успіху – коли фактичні результати негативно відрізняються від за планових
(зменшення обсягів реалізації, прибутку, грошових надходжень, тощо).
Стратегічна криза – хоча стан підприємства можна охарактеризувати як стабільний та
успішний, але знижуються темпи розвитку, потенціал підприємства, відрив фактичних
показників від запланованих стратегією підприємства.
Одним із основних критеріїв ефективності менеджменту є уникнення кризових
ситуацій та/або своєчасна підготовка до кризи, що забезпечить максимально ефективні дії
під час кризи, стійкість організації, мінімізацію витрат по ліквідації наслідків кризи та
гнучке реагування на зміни зовнішнього середовища.
Впровадження запланованих, керованих змін дозволить організації пристосуватись до
зміни факторів зовнішнього або внутрішнього середовища та протистояти кризовим
процесам. Процеси адаптації є постійними, підприємство, повинно весь час оновлюватись,
тому у сучасній практиці та наукових дослідженнях багато уваги приділяється управлінню
змінами.
Модель «Трикутник змін»[3] наочно демонструє нам елементи, з яких складається
процес управління змінами (рис.1):
1) Лідерство, спонсорство – у цій ролі виступає вище керівництво компанії, її топменеджмент. В сфері його відповідальності ініціювання змін, запуск їх в роботу,
створення проектної групи, що буде займатись плануванням та реалізацією
проекту змін, забезпечення ресурсами. Топ-менеджмент повинен бути ініціатором,
натхненником, координатором процесу змін. Крім того, керівництво повинно
регулювати роботи як проектної групи, так і процесом управління змінами. Слід
відмітити, що досить часто керівники здійснюють помилку, захопившись
технічними та економічними вигодами проекту, не звертають увагу на
необхідності зменшення опору персоналу чи коригування норм і правил
корпоративної культури.
2) Проектний менеджмент – це організаційна структура (проектна група), що за
допомогою інструментів та методів управління проектами, займається
плануванням, організацією та реалізацією проекту змін. Здійснюється
взаємоузгодження обсягів робіт, розмірів фінансування, строків виконання робіт,
що разом зумовлять необхідну якість показників проекту.
3) Управління змінами – це методи управління групами людей або окремими
індивідуумами під час процесу змін. В основі концепції управління змінами
лежить розуміння підприємства як соціальної системи, тому зміни в організації
потрібно розглядати як суму індивідуальних змін персоналу. Та любі зміни
викликають опір змінам, що може призвести до зниження продуктивності праці,
плинності кадрів, виробничих конфліктів, саботажу процесу змін. Це зменшує їх
результативність. Для подолання опору необхідно створити таку філософію і
корпоративну культуру, яка б сприяла інноваціям, та заохочувала до змін, вести
роз’яснювальну роботу, проводити навчання та тренінги, впроваджувати коучінг,
консультування, командні ігри. В цьому можуть допомогти спеціалістиконсультанти з соціології та психології.
Особливу роль відіграють взаємозв’язки між трьома компонентами успішного
управління змінами:
- Лідерство, спонсорство → Проектний менеджмент - вище керівництво ставить
завдання перед проектною групою, мотивує працівників до створення команди змін,
фінансує проект, визначає основні критерії ефективності проекту та встановлює часові
горизонти виконання проектних робіт, веде постійний контроль за етапами здійснення
проекту;

374

Лідерство, спонсорство

Цілі досягнуті у
встановлені строки та із
затвердженим бюджетом,
інвестиції повернені
Управління змінами

Проектний менеджмент

Рис. 1. Трикутник змін

-

Лідерство, спонсорство → Управління змінами – топ-менеджмент формує місію,
ключові цінності компанії, філософію, що створює основне підґрунтя для формування
особливої корпоративної культури фірми, пояснює працівникам необхідність змін,
створює мотиваційну систему сприяння зменшення опору змінам;
- Проектний менеджмент → Лідерство, спонсорство – проектна група періодично та
системно звітується про виконання робіт, витрати коштів та інших ресурсів,
досягнення показників проекту;
- Проектний менеджмент → Управління змінами – формує завдання для виконавців
робіт по проекту та план робіт, організовує роботу працівників, контролює хід
виконання, організовує навчання та тренінги, необхідні для формування нових
навичок та методів роботи, допомагає адаптуватись до нових умов роботи, зменшує
опір змінам;
- Управління змінами → Лідерство, спонсорство – діюча оновлена філософія компанії,
сприйняття змін, зменшення опору змінам;
- Управління змінами → Проектний менеджмент – висока якість виконання завдань у
визначений термін.
На фірмі можуть впроваджуватись зміни по різних напрямах діяльності –
винайдення інновацій, виробничому, маркетинговому, фінансовому, збутовій діяльності,
кадровій політиці. Один проект може охоплювати одразу декілька сфер. Ціленаправленість
їх на покращення існуючої ситуації може викликати дезорієнтацію компанії (рис. 2).

Проект
№1

Проект
№2

Проект
№3

Рис.2. Дезорієнтація фірми

Щоб забезпечити довготривалий успіх компанії, а не короткочасні зміни на краще,
необхідно, щоб зусилля були сконцентровані у напрямі стратегічних цілей організації (рис.
3).
Цього можна досягнути шляхом забезпечення:
1) Ясного і чіткого розуміння цілей організації всіма керівниками рівня топменеджменту. Вони насправді повинні поділяти та підтримувати основні парадигми
стратегічного розвитку фірми, у якій працюють;
2) Ознайомлення, обґрунтування, пояснення стратегії підприємства працівникам
підприємства;
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3) Включення стратегічних цілей компанії у ключові цінності корпоративної культури,
забезпечивши лояльність їх сприйняття усіма працівниками;
Застосування системного підходу, коли діяльність кожного підрозділу, результати
кожного проекту змін, направлені на осягнення стратегічних цілей.
Стратегічна ціль компанії

Проек
т №1

Проек
т №2

Проек
т №3

Рис. 3. Напрям змін в компанії

Загалом система стратегічного менеджменту повинна включати в себе декілька
компонентів:
- Бачення майбутнього організації, створення бажаного образу;
- Формування місії та цілей підприємства;
- Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ організації;
- Побудова концепції стратегічного розвитку;
- Управління змінами в організації, формування відповідної філософії та корпоративної
культури компанії;
- Проектний менеджмент.
Аналіз
зовнішнього
середовища

Місія та
стратегічні

Зміни

Концепція стратегічного
розвитку

Аналіз
внутрішнього
середовища

Проектний
менеджмент

Управління
змінами

Рис. 4. Компоненти стратегічного менеджменту

Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновки:
Управління змінами є невід’ємним елементом стратегічного менеджменту;
Використання практичного інструментарію управління змінами підвищує
ефективність проектів;
- До участі в управління змінами необхідно залучати соціологів, психологів,
спеціалістів з корпоративної культури;
- Ведучу роль в управлінні змінами відіграє вище керівництво.
Керівники створюють майбутнє бачення фірми, є ініціатором та рушійною силою
змін, тому працівникам необхідно саме від керівництва чути про важливість та необхідність
впроваджуваних змін, бачити їх зацікавленість та активну участь у супроводі проекту.
-
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Лідируюча позиція топ-менеджменту є критично важливою для успіху всієї компанії. Він
повинен чітко визначити завдання та вимоги до проекту, форми і види співучасті у проекті,
та пам’ятати, що проект – це не тільки ресурсна, фінансова та технічна складова, але і робота
з людьми.
Проведене дослідження окреслило напрями майбутніх досліджень:
1. Розробка методичних рекомендацій щодо розробки місії підприємства, адже
невиразність місії, відсутність у ній чітко визначених рис конкретної фірми, не дає
повного розуміння стратегічних цілей;
2. Досліджувати теоретичні основи управління змінами;
3. Вдосконалювати та розширювати форми і методи зменшення опору змінам;
4. Досліджувати сучасні напрями розвитку корпоративної культури фірми;
5. Розробка та вдосконалення методів набуття лідерських навичок у менеджерів вищого
та бізнес-рівня.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ
The peculiarities of the consumer goods market are analyzed. Trends of the global consumer goods market are
investigated. The most attractive sectors of this market and territorial distribution of top companies producing
consumer goods are determined. Distinctive features of the functioning of domestic consumer goods market and
prospects of its development are characterized. Approaches to the formation of commodity strategies of enterprises
producing consumer goods are considered.
Key words: consumer goods, consumer goods market, product strategy.
Проаналізовано особливості функціонування ринку споживчих товарів. Досліджено тенденції
розвитку світового ринку споживчих товарів. Визначено найпривабливіші сектори цього ринку, а також
територіальний розподіл провідних компаній з виробництва споживчих товарів. Охарактеризовано відмінні
риси функціонування вітчизняного ринку споживчих товарів та перспективи його розвитку. Розглянуто
підходи до формування товарних стратегій підприємств з виробництва споживчих товарів.
Ключові слова: споживчі товари, ринок споживчих товарів, товарна стратегія підприємства.

Трансформація економічної системи, глобалізація національних ринків виробництва
товарів та послуг формують нові умови господарювання економічних суб’єктів. Їхній
розвиток неможливий без всебічного та постійного використання нововведень, постійного
перетворення наукових знань у технології та науково-технічні розробки для виробництва. За
сучасних економічних умов саме використання інновацій може забезпечити стале зростання
підприємства та формування його конкурентного потенціалу. Однак, інноваційні підходи не
повинні обмежуватись сферою виробництва продукції, а повинні стати основою розробки
нового інструментарію просування та збуту товарів і послуг.
В сучасних умовах ринки товарів швидко змінюються, удосконалюються технології,
росте конкуренція, змінюються смаки споживача. Формування конкурентної переваги на
ринку є процесом створення конкурентної позиції фірми. Фірмам з метою захисту своїх
конкурентних переваг необхідно не лише закріплюватися на ринках, але й вміти
розширювати свій вплив на нові сегменти та ніші без зменшення раніше завойованої частини
ринку, а й зацікавити споживача певними новинками.
Ринок споживчих товарів (РСТ) є основою формування системи інших ринків. Йому
належить домінуюча роль в забезпеченні ефективності механізмів зворотного зв’язку, які
впливають не лише на інші ринки, а й забезпечують економічну та соціальну стабільність,
гарантують продовольчу безпеку країни, зумовлюють темпи і характер економічного
зростання [1].
Специфічна роль, яка належить РСТ, зумовлюється економічним та соціальним
призначенням цих товарів як засобу задоволення суспільних потреб. Відповідно до
міжнародної Класифікації благ споживчого призначення (СОІСОР) структурований опис
споживчих благ нараховує близько 200 базових товарних позицій, які класифіковані у такі
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групи: 1) продукти харчування, напої та тютюн; 2) одяг і взуття; 3) домашнє обладнання,
предмети довгострокового користування споживчого призначення, засоби догляду за
житлом. Національна класифікація товарів і послуг, яка з 2002 р. використовується
Держкомстатом України для розрахунку індексу споживчих цін, передбачає поділ товарів на
дві укрупнені групи: продовольчі товари (які включають 102 товарні позиції) і непродовольчі
товари (які включають набір зі 120-и товарних позицій) [1].
Ринок вітчизняних споживчих товарів є складовою частиною внутрішнього ринку
України. Так, зокрема, у 2009-2010 pp., згідно із системою міжнародних порівнянь, Україна
за критерієм «розмір внутрішнього ринку» посіла 30-те місце серед 133 країн світу.
Незважаючи на зниження темпів зростання світової економіки, обсяги продажів 250
найбільших компаній з виробництва споживчих товарів становили понад 3,1 трлн. доларів
США у 2012 фінансовому році (включно з податковими періодами, які закінчилися до червня
2013 року) [2]. Загалом, відповідно до даних сьомого щорічного звіту «Світовий сектор
споживчих товарів-2014» обсяг продажів кожної компанії в середньому становить 12,5 млрд.
доларів США [2].
Варто відмітити, що загальні темпи зростання досліджуваної галузі у 2012 році є
значно нижчими у порівнянні з 2010-2011 роками. Однак, незважаючи на ці негативні
тенденції розвитку галузі, загалом спостерігалося підвищення рентабельності підприємств.
Так, у 2012 році з 224 досліджуваних компаній збитковими виявилися лише 8%, що є
нижчим показником у порівнянні з іншими галузями економіки. Таким чином, можна
стверджувати, що світовий сектор виробництва споживчих товарів у 2012 році почав
відновлюватися після спаду попереднього року. Такі тенденції характерні і для національних
ринків. Так, у 2012 році японські компанії збільшили виручку від реалізації товарів майже на
10%, чиста сукупна маржа прибутку зросла майже втричі, досягнувши 7,2% за рахунок
зростаючого попиту споживачів у сфері електроніки.
У табл. 1 подано першу десятку компаній, які очолюють рейтинг з виробництва
споживчих товарів. Його аналіз свідчить, що половина з них представлена компаніями
сектору електроніки. З табл. 1 видно, що основними географічними центрами виробництва
товарів споживчого призначення є США, Японія та Південна Корея.
Таблиця 1
Рейтинг провідних компаній з виробництва споживчих товарів [2]
Рейтинг за
чистим обсягом
продажів у 2012
році

Назва компанії

Країна
здійснення
діяльності

2.

Samsung Electronics
Co.
Apple Inc.

3.

Nestlé S.A.

Швейцарія

4.

Panasonic
Corporation

Японія

5.

The Procter &
Gamble Company

США

6.

Sony Corporation

Японія

7.

Unilever Group

Нідерланди та
Великобританія

8.

PepsiCo, Inc.

США

1.

9.
10.

The Coca-Cola
Company
LG Electronics Inc.

Сектор продукції

Чистий обсяг
продажів у 2012
році
(млн. дол. США)

Зростання
чистого обсягу
продажів у 2012
році

Південна Корея

Електроніка

178 982

21,9%

США

Електроніка
Продукти харчування,
напої й тютюнові вироби

156 508

44,6%

98 372

10,2%

Електроніка

88 367

-6,9%

84 167

0,6%

68 864

3,0%

66 007

10,5%

65 492

-1,5%

48 017

3,2%

45 354

-6,1%

США
Південна Корея

Предмети особистої
гігієни й господарські
товари
Електроніка
Предмети особистої
гігієни й господарські
товари
Продукти харчування,
напої й тютюнові вироби
Продукти харчування,
напої й тютюнові вироби
Електроніка

Щодо вітчизняного ринку споживчих товарів, то варто наголосити, що однією з
особливостей його розвитку є нерівномірність, зокрема в регіональному розрізі.
Розмежованість регіонів України за рівнем економічного і соціального розвитку, що
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розмежовує ринок за рівнями та обсягами споживання, динамікою роздрібного товарообігу
(РТО), в т.ч. на одну особу; поглиблює диспропорції у виробництві споживчих товарів,
рівнях грошових доходів, платоспроможному попиті. Так, зокрема, роздрібний товарооборот
на одну особу в розрізі регіонів України показує, що більшість територій має значно нижчі
показники відносно середніх по Україні. У 2012 р. обсяг продажу споживчих товарів на одну
особу в групі регіонів (11 областей: Тернопільська, Луганська, Івано-Франківська, Черкаська,
Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька, Сумська, Чернігівська)
становив менше 70% середнього значення по Україні. Загалом, лише п’ять регіонів
перевищили рівень середніх значень, що є свідченням значної регіональної диференціації
розвитку ринків споживчих товарів [1].
Загалом, вітчизняний РСТ можна поділити на два сегменти: ринок, придбання товарів
доступних багатим верствам населення, і ринок, товари якого доступні малозабезпеченим і
бідним громадянам. Дані ринки різняться за якісними і вартісними характеристиками
товарної пропозиції, каналами наповнення ринку, асортиментом товарів, можливістю
доступу до товарів різних верств населення, якістю торговельного обслуговування.
Особливої актуальності потребує питання ставлення споживачів до співвідношення
ціна/якість в секторі споживчих товарів. Протягом останніх років постійно зростають вимоги
споживачів до якості продукції. Окрім цього лояльність споживачів до товарів, вироблених в
Україні підвищується, що забезпечує конкурентні переваги вітчизняним виробникам. Варто
зазначити, що вітчизняна економіка в багатьох секторах імпортозалежна, а це в свою чергу
виступає одним з резервів зростання конкурентоспроможного потенціалу українських
товаровиробників. Так, на ринку продуктів харчування вже існують вітчизняні бренди, які
відомі і за межами України. Зокрема, Advanter Group створила низку рекламних компаній
для підсилення експортних позицій українських брендів в сфері напоїв, продуктів
харчування, автомобільної хімії та ІТ. Загалом існує чимало прикладів, коли продукція,
вироблена в Україні успішно конкурує як на національному так і на міжнародних ринках
споживчих товарів.
Варто зазначити, що в процесі брендингу продукції вітчизняні підприємства при
формуванні товарної стратегії почали використовувати національну складову споживача.
Наприклад, корпорація S.I.Group, що просуває в Грузії торгову марку «Semki», нещодавно
розпочала рекламну кампанію, яка підкреслює, що Україна спеціально для Грузії випускає
продукт найкращої якості. Таке позиціонування, протягом перших двох тижнів ротації,
забезпечило стрімке зростання продаж компанії [3].
Окрім того, в Україні динамічно розвивається сегмент елітної торгівлі, в якому
домінують товари імпортного виробництва, передусім, престижного одягу, взуття,
аксесуарів, автомобілів, престижних моделей мобільних телефонів тощо. За оцінками
експертів, частка елітного ринку України в останні роки складає близько третини і має
тенденцію до зростання.
Обсяг роздрібного товарообігу споживчих товарів в Україні у 2012 р. становив лише
83% відповідного показника 1990 р. Стосовно продовольчих товарів, то ситуація
залишається ще гострішою (66%).
Також слід відзначити, що зростання товарообігу продовольчих товарів протягом
2000-2012 рр. супроводжувалося зростанням витрат домашніх господарств на купівлю
продуктів харчування, а в самій структурі витрат переважають витрати на придбання
найнеобхідніших товарів. Зростання ж товарообігу непродовольчих товарів в останні роки
зумовлювалося збільшенням купівлі складної побутової техніки, меблів, автомобілів тощо.
Проте протягом 2012-2013 рр. темпи зростання купівельної здатності населення
сповільнились, що є наслідком негативних тенденцій в економіці [1].
Загалом, оцінюючи особливості формування та розвитку вітчизняного ринку
споживчих товарів, необхідно відзначити те, що в їх основі лежать процеси, які не належать
до загальноприйнятих схем класичних підходів розуміння дії ринкових механізмів. Поперше, це стосується проблеми ціноутворення на споживчі товари. По-друге, це
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неузгодженість попиту і пропозиції споживчих товарів за обсягом і структурою. По-третє, це
загальне зниження, а пізніше – незначне зростання купівельної спроможності населення.
Гострота цієї проблеми полягає в тому, що саме платоспроможний попит є домінантою
розширення місткості ринку та оптимізації його структури.
Варто зазначити, що великі міста для багатьох компаній стали «зоною
неприбутковості». Причини для кожної галузі різні, але практично всі так чи інакше
пов’язані з посиленням конкуренції. На сучасних ринках споживчих товарів компаніям, які
прагнуть зберегти високі темпи зростання необхідно шукати нові маркетингові стратегії.
Однією з пріоритетних стратегій в умовах вітчизняного ринку є вихід фірми на нові відносно
вільні ринки [4].
На думку експертів, можливе зростання доходів громадян в двічі не спричинить
аналогічного збільшення попиту на товари у великих містах, оскільки жителі міст не
відчувають гострої потреби в товарах, зважаючи на високу концентрацію каналів розподілу
останніх. За таких умов основний потенціал зростання належить маленьким містечкам.
Так, зокрема, стратегію розширення на ринки споживчих товарів невеликих міст
використовують такі українські компанії, як «АТБ», «Алло», «Фокстрот» тощо. Для них
вихід в невеликі міста – усвідомлений вибір стратегії зростання. Варто наголосити, що
можливість створення конкурентних загроз для цих компаній на ринках маленьких міст
практично відсутня.
В сучасних умовах завдання маркетингу вітчизняних фірм ускладнюється тим, що
Україна – країна з підвищеною щільністю міських поселень. На жаль, 80% з 459 міст мають
населення менше 50 000. За таких умов, потрібно не лише здійснити адаптацію карти
асортименту під особливості попиту, але і створити рентабельні формати мереж. Головний
принцип, який варто враховувати, корегуючи формат мережі, – люди в маленьких містах не
згодні з тим, що вони бідні і їхня доля – купувати дешеве і застаріле. Вони бажають купувати
модні, але при цьому доступні товари.
Зокрема, парфумерна мережа «Брокард» здійснила ребрендинг двох магазинів в місті
Києві і Вінниці, переформатувавши їх з Brocard на «Л’Етуаль». Товарообіг першого не
змінився, а другого істотно виріс, притому, що обидва мають однаковий формат:
«престижний парфумерно-косметичний магазин». Причинами зростання товарообігу
магазинів «Л’Етуаль» стали адаптованість асортименту і більш демократичний дизайн [4].
Багато лідерів вітчизняного ринку споживчих товарів вже працюють в провінції. MD
Group, що розвиває кілька мереж одягу, успішно просуває бренд OGGI/OODJII в Рівному,
Полтаві і т. д. Проект бюджетних магазинів Plato компанії MTI – це не просто відповідь на
кризу, але й нова стратегія проникнення на ринки невеликих міст.
Цікавим є досвід поєднання інтернет-торгівлі і роздрібної торгівлі компанії «Точка
доступу». Компанія, яка має мережу в невеликих містах і навіть селищах міського типу в
декількох областях України поєднала два формати: інтернет-торгівлю і звичайний роздріб.
Зовні її інтернет-магазини нагадують платіжні термінали, розміщені в людних місцях. По
суті, це електронний каталог з красивими зображеннями товарів і описом їх характеристик.
Для роботи терміналу досить повільного інтернету, а присутність продавця-консультанта
прибирає психологічний бар’єр для покупців старшого віку. Цей формат взяв від
традиційного інтернет-магазину низькі ціни і величезний асортимент, а від роздрібної
торгівлі – живе спілкування з продавцем і можливість отримати консультацію [4].
Таким чином, основними завдання компаній з виробництва споживчих товарів є
орієнтація на індивідуальний підхід до споживача, що забезпечить збереження конкурентних
переваг за умов глобалізаційних процесів. Компаніям необхідно розробити нові підходи до
роботи, а саме: вийти на міжнародний ринок споживчих товарів, налагодити стабільний
міжнародний ланцюг поставок, налагодити канали прямих поставок споживачам, а також онлайн продажі. Незважаючи на нестабільність вітчизняного економіко-політичного
середовища, ринок споживчих товарів і надалі залишається привабливим для інвесторів, що
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в свою чергу зумовлено, величиною національного ринку та його недостатньою насиченістю
у порівнянні з міжнародними аналогами, а також значним потенціалом розвитку.
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FEATURES OF TYPOLOGY OF CONSUMER BEHAVIOR OF
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ОСОБЛИВОСТІ ТИПОЛОГІЇ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В
СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Стаття присвячена проблемі типології споживчої поведінки домогосподарств. Розглянуто
різноманітні підходи щодо визначення типів споживчої поведінки домогосподарств. На основі результатів
проведеного дослідження визначено основні типи споживчої поведінки домогосподарств в сучасних соціальноекономічних умовах. Проаналізовано залежність типу споживчої поведінки від соціально-демографічних
характеристик членів домогосподарств.
Ключові слова: споживча поведінка, домогосподарство, споживання, типологія, типи споживчої
поведінки.
The article is sanctified to the problem of typology of consumer behavior of domogospodarstv. Various
approaches are considered in relation to determination of types of consumer behavior of domogospodarstv. On the
basis of results undertaken a study the basic types of consumer behavior of domogospodarstv are certain in modern
socio-economic terms. Dependence is analysed as consumer behavior from socialdemographic descriptions of members
of domogospodarstv.
Keywords: consumer behavior, domogospodarstvo, consumption, typology, types of consumer behavior.

Сьогодні багато робіт присвячено розробці поведінкових типологій суб’єктів в різних
сферах життєдіяльності суспільства. В основі виділення того чи іншого поведінкового типу,
як правило, використовують мотиви діяльності і поведінки суб’єктів.
Тип (від грецького typos – відбиток, зразок, форма) – використовується для
позначення класифікації різних груп індивідів, що якісно відрізняються одна від одної
істотними ознаками. Тип як абстрактна теоретична модель фіксує найважливіші структурні
або функціональні особливості об’єктів, предметів, явищ чи характерні риси певної частини
конкретно досліджуваної соціальної групи [1, с.192].
Досліджуючи споживчу поведінку домогосподарств, слід аналізувати не лише смаки
та вподобання споживачів, а й реальні поведінкові дії в процесі прийняття рішення про
купівлю певних товарів та послуг, а також особливості їх використання. Виходячи з цього,
для нас важливим було проаналізувати типові дії домогосподарств щодо купівлі та реального
використання товарів. У межах даного дослідження ми намагалися диференціювати
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домогосподарства, визначивши основні поведінкові типи в процесі прийняття рішення про
купівлю.
У науковій літературі подано різноманітні типології споживачів. При цьому
використовують такі кваліфікаційні ознаки, як мотивація купівлі (економія коштів, престиж,
моральні вигоди), зручність використання товару, соціально-психологічні характеристики
споживача (неспокійний, життєрадісний, емоційний, владний), менталітет споживача
(раціональний, безконфліктний, схильний до прогресу та схильний до швидких змін) тощо.
В. Дарден та Ф. Рейнольдс визначили чотири типи споживчих орієнтацій, що
безумовно визначають поведінку споживача [2, с.173-174]:
1. Економний покупець.
2. Покупець-індивідуаліст.
3. Апатичний покупець.
4. Духовний споживач.
Найбільш відомими є такі типології споживачів [3, С.545-548]:
1. Типологія споживачів VALS «Система цінностей і способу життя», в якій
відповідно до ієрархії потреб Маслоу, виділяють типи на основі цінностей та стилів життя:
новатори, реалізовані, переконані, успішні, експериментатори, старанні, діячі, борці.
2. LOV – методика, що тісно пов’язана з теоріями соціальної адаптації та передбачає
виділення базових типів споживачів на основі ранжування респондентами списку цінностей.
3. Методика TGI окреслює типи споживачів на основі аналізу їхніх установок.
4. Типологія споживачів «Teylor Nelson Ltd» виділяє групи споживачів на підставі
оцінок респондентами списку цінностей.
Натомість на практиці найчастіше використовується новітня типологія споживачів,
запропонована на зміну моделі VALS, система VALS 2, запропонована М.Ф. Річ та компанією
SRI International у 1989 р. Дана типологія визначає типи споживачів на підставі незмінних
психологічних установок споживачів, і лише пізніше – цінностей та стилів життя, яким
притаманна мінливість. Відповідно типи споживачів розташовані у просторі, координатами
якого є параметр наявних у індивідів ресурсів (дохід, освіта, впевненість у собі, здоров’я,
бажання здійснювати покупки, інтелект тощо) та параметр самоорієнтації індивіда
(орієнтація на принципи, статус чи дію).
Загалом згідно даної типології визначають вісім типів споживачів:
1. Сегмент «Новатори» – споживачі, що мають найбільші ресурси (доходи) серед усіх
груп споживачів, надлишок ресурсів та високу самооцінку. Саме тому у процесі споживання
вони формують власний образ або імідж.
2. Орієнтовані на принцип сегменти включають два типи споживачів: «Реалізовані» та
«Переконані». «Реалізовані» – відповідальні, високоосвічені професіонали, які мають високі
доходи. Вони є практичними споживачами, що орієнтовані на цінність продукту.
«Переконані» – консервативні споживачі, що мають менші доходи, ним властива
передбачувана споживча поведінка, оскільки вони надають перевагу загальновідомим
торговим маркам.
3. Орієнтовані на статус сегменти – «Успішні» та «Старанні» типи споживачів.
«Успішні» споживачі орієновані на роботу і купують товари та послуги, що підкреслюють
їхній життєвий успіх. «Старанні» мають схожі цінності, але менші ресурси. У процесі
споживання вони прагнуть наслідувати людей, на яких хотіли б бути схожими.
4. Орієнтовані на дію сегменти – «Експериментатори» та «Діячі».
«Експериментатори» – наймолодші споживачі зі всіх сегментів, які люблять впливати на
оточення через споживання. Вони «жадібні» споживачі, що витрачають багато коштів на
одяг, розваги, заклади швидкого харчування тощо. Натомість «Діячі» цінують самостійність
та в споживанні звертають увагу на предмети матеріального достатку, що мають практичну
цінність та функціональну корисність.
5. Сегмент «Борці» – це споживачі з найменшими доходами та ресурсами, що схильні
до високої лояльності стосовно обраних ними торгових марок та товарів.
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У маркетингу споживачів зазвичай поділяють на основі швидкості прийняття
продукту: новатори, ранні освоювачи, рання більшість, пізня більшість, запізнювачи [4,
с.134].
Серед вітчизняних науковців, що здійснювали спробу типології споживачів можна
розглянути підхід Г.Сорокіної [5, с.15]. Дослідниця акцентувала увагу на вивчення молоді як
особливої групи споживачів за її модними уподобаннями. Таким чином, було запропоновано
наступні групи споживачів: пасивні модники, активні модники, традиціоналісти. При аналізі
їхньої споживчої поведінки було виявлено, що раціональне споживання характерне для
«пасивних модників» та «традиціоналістів», натомість «активним модникам» притаманний
гедоністичний, демонстративний та екстравагантний тип споживання.
Ще один підхід щодо типологізації споживачів пропонує І. Венгерчук. На його думку,
з точки зору швидкості прийняття та засвоєння модних моделей доцільно поділяти
споживачів на такі групи [6, с.227-229.]:
1. «Інноватори» – люди, які прямо чи опосередковано пов’язані з виробниками
дослідницьких зразків товарів та ризикують першими їх використати. Вони можуть бути
творцями моди.
2. «Лідери» – споживачі, що бояться експериментувати. Вони відбирають в
експериментаторів ті модулі, які з високою вірогідністю будуть сприйняті усіма, чи хоча б не
викличуть насмішок.
3. «Рання більшість» – споживачі, які складають більшість „модних людей”. Вони
використовують нові моделі споживання, лише опинившись у досить великій «передовій»
групі.
4. «Пізня більшість» – споживачі для яких характерна схильність до традиціоналізму
та водночас тенденція бути «такими як усі».
5. «Традиціоналісти» – для даної групи споживачів характерна передусім орієнтація
на традицію. Дані споживачі такі ж сміливі, як і ін новатори, оскільки не бояться
відрізнятися від інших та прагнуть залишатися самими собою, незважаючи на думку
оточуючих.
Як бачимо, в літературі пропонують типології споживачів за різними критеріями.
Натомість актуальним залишається питання типології споживчої поведінки вітчизняних
домогосподарств з урахуванням умов сучасного суспільства.
Вивчення споживчої поведінки домогосподарств передбачає аналіз комплексу дій
його членів, що спрямовані на вибір товарів і послуг, оцінку альтернатив, виконання
різноманітних ролей в процесі прийняття рішення про купівлю та власне здійснення купівлі,
після купівельна поведінка (власне споживання та утилізація).
Метою даної статті є визначення основних типів споживчої поведінки
домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах. В якості основного джерела
емпіричної інформації виступили результати опитування, проведеного нами у квітні-травні
2014 року. Загалом було опитано 600 осіб (представників домогосподарств) за
багатоступеневою територіальною цілеспрямованою квотною вибіркою. Об‘єкт дослідження
- доросле населення м. Львова у віці від 15 до 75 років. Опитування проведене методом
стандартизованого інтерв’ю.
При вивченні споживчої поведінки домогосподарств ми на теоретичному рівні
визначили типи споживачів з використанням шкали «консервативність – новаторство» та
«ощадливість – демонстративність» в процесі купівлі товарів та послуг і їх споживання: [7]
- «Консервативний тип» - віддають перевагу добре відомим, перевіреним членами
домогосподарства товарам, не прагнуть кардинально змінювати свої звички та уподобання.
- «Новаторський тип» - віддають перевагу новинками, активно використовують
новітні технології для їх пошуку та купівлі, зокрема, через мережу Інтернет.
- «Естетичний тип» - купують товари, які є для них привабливими та естетичними,
звертають увагу передусім на їх зовнішній вигляд, дизайн.
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- «Ощадливий тип» - при купівлі товарів прагнуть завжди заощадити, зважають на їх
ціну та використовують кожну можливість дешевше придбати товар, без переплати; торгова
марка та бренд для них не є надто важливими;
- «Демонстративний тип» - купують переважно товари відомих брендів та торгових
марок, при цьому не завжди зважають на ціну, виходять з останніх модних тенденцій тощо.
У межах проведеного дослідження пропонувалося респондентам охарактеризувати
споживчу поведінку власних домогосподарств. На основі самооцінки, більше половини
опитаних (54,3%) зазначили, що для їхнього домогосподарства характерний консервативний
тип споживчої поведінки. Для 18,9% домогосподарств характерний ощадливий тип
поведінки. Майже однакова кількість домогосподарств надає перевагу естетичному та
новаторському типу поведінки (відповідно 11,0% та 10,6%). Натомість лише для 5,2%
домогосподарств характерний демонстративний тип поведінки. Слід зазначити, що перевагу
консервативному типу споживчої поведінки надають як чоловіки, так і жінки (відповідно
44,1% та 61,3%).
У межах даного дослідження ми також намагалися з’ясувати відмінності в оцінці
типів споживчої поведінки домогосподарств представниками різних вікових груп населення.
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70
Консервативний

60
50

Новаторський

40
30

Естетичний

20
Ощадливий

10

60 і
більше

50-59

40-49

30-39

20-29

15-19

0
Демонстративний

вік

Рис. 1. Вік респондентів та споживча поведінка домогосподарств (у%)

Як видно на рис. 1, усі вікові групи споживачів зазначають, що для їх
домогосподарств характерний консервативний тип споживчої поведінки. Молодь віком 15-19
років також надає перевагу естетичному типу поведінки (27,6%). Натомість 33,3% населення
60 років та старше зазначає, що для їхніх домогосподарств притаманний ощадливий тип
споживчої поведінки.
Дещо по різному визначають тип споживчої поведінки домогосподарств опитані з
різним рівнем освіти. Зокрема респонденти з середньою освітою зазначають, що для їхніх
домогосподарств переважно характерний консервативний тип споживчої поведінки (60,9%)
та 30,5% опитаних надають перевагу ощадливому типу поведінки, натомість
демонстративний тип поведінки є абсолютно неприйнятним. Опитані з вищою освітою також
визначають здебільшого тип споживчої поведінки домогосподарства як консервативний
(50,3%). Натомість дана група опитаних також зазначила новаторський (15,9%) та
ощадливий (14,5%) тип споживчої поведінки. Слід зауважити, що 7,6% опитаних з вищою
освітою охарактеризували тип споживчої поведінки власного домогосподарства, як
демонстративний. Респонденти з науковим ступенем надали перевагу консервативному типу
споживчої поведінки (66,7%) та дещо менше новаторському та ощадливому типу (відповідно
22,2% та 11,1%). Натомість для їхніх домогосподарств не характерний естетичний та
демонстративний тип споживчої поведінки (табл. 1).
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Таблиця 1
Співвідношення типу споживчої поведінки домогосподарства та освіти респондента (у%)
№
з/п
1
2
3
4
5

Тип споживчої
поведінки
домогосподарства
Консервативний
Новаторський
Ощадливий
Естетичний
Демонстративний

Середня
60,9
4,3
4,3
30,5
0,0

Середня
спеціальна
47,4
2,6
10,5
31,6
7,9

Освіта
Незакінчена
вища
61,8
5,3
13,2
18,4
1,3

Вища
50,3
15,9
11,7
14,5
7,6

Науковий
ступінь
66,7
22,2
0,0
11,1
0,0

Отже, результати проведеного дослідження вказують на те, що в сучасних соціальноекономічних умовах для домогосподарств найбільш характерний консервативний тип
споживчої поведінки. Споживча поведінка домогосподарств дещо по різному визначається
представниками різних вікових та освітніх груп. Також слід зазначити, що питання типології
споживчої поведінки домогосподарств потребує подальшого вивчення та практичного
дослідження з урахуванням соціально-економічних змін в суспільстві.
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The paper presents the use of innovative forms of the city advertising, including education as a tool for
promotion. We consider the benefits of the educational sector of the city , defin the target audience and suggest new
forms of promotion of Lviv as a city of education.
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У статті пропонується використання інноваційних форм реклами міста, зокрема освіти як
інструмента промоції. Розглядаються переваги освітнього сектора міста Львова, визначаються цільові
аудиторії, пропонуються нові форми промоції Львова як міста освіти.
Ключові слова: маркетинг міста, промоція, освіта, цільова аудиторія, реклама.

Промоція міста орієнтована на просування будь-якого міста на українській та
міжнародній арені. Головною метою її є підвищення конкурентоспроможності міста за
допомогою маркетингових рішень, промоції різноманітних подій, введення міської
ярмаркової культури, тісного взаємозв'язку зі ЗМІ всіх рівнів, сприяння реалізації стратегії
економічного та культурного розвитку міста, формування його туристичної привабливості,
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залучення інвестицій у розбудову міста. Американський економіст, професор міжнародного
маркетингу Ф.Котлер зазначав, що «Маркетинг місць – це діяльність, спрямована на
створення, підтримку та зміну відносин або поведінки клієнтів стосовно окремих місць» [1,
c.161].
Промоція будь-якого міста сьогодні базується, як правило, на поширенні реклами
туристичних об’єктів і проведенні різноманітних фестивалів, міських конкурсів і акцій,
виданні інформаційних буклетів. Проте, коли така реклама проводиться доволі довгий час,
ефект від неї щоразу зменшується. Тому слід використовувати все нові і нові інструменти
промоції.
У вітчизняній літературі проблема дослідження інструментарію промоції міста
висвітлена вкрай мало. Більшість напрацювань стосуються питань маркетингу міста, не
акцентуючи уваги саме на промоції. Вагомий доробок у цій царині мають Ф.Котлер,
О.Панкрухін, І.Арженовський, А.Шромнік, Д.Візгалов, М.А.Окландер та ін. Роль маркетингу
у формуванні стратегічних конкурентних переваг міст та територій, принципи комплексності
та системності досліджували у своїх працях Д. Акімов, Дж. Голд, С. Вард, О. Гапоненко,
Дж.Меєр, М. Сейфулаєва, У.Функ та інші.
Так, О. Панкрухін зазначає, що окрім традиційних переваг міста слід застосовувати і
інші: основним завданням маркетингу міста він вважає «перетворення всього комплексу благ
і можливостей, які територія може надати цільовим групам, своїм бажаним клієнтам,
зрозуміти їх стиль життя, відмінності в запитах і позиціях» [2].
Дж. Меєр уважає, що маркетинг міста – це набір дій, «спрямованих на оптимізацію
співвідношення між міськими функціями (послугами) і попитом населення, компаній,
туристів і інших відвідувачів міста на них» [3].
На сучасному етапі основним напрямом застосування маркетингу міста є промоція, як
правило, туристично-культурного аспекту. Широке використання реклами різноманітних
туристичних програм приваблює потенційних туристів.
Туристичний і культурний потенціал міста Львова сьогодні вже не ставиться під
сумнів. Фестивалі і ярмарки, які проводяться часто, вже упізнані у всьому світі. Так, у Львові
започатковано ряд міських фестивалів: свято кави, шоколаду, свято пампуха, День батяра,
фестивалі «Етновир», «Країна мрій», міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев»,
молодіжний театральний фестиваль «Драбина», які вже стали традиційними для мешканців
та гостей міста.
Застосування нових, не зовсім звичних інструментів промоції міста дасть змогу
привернути увагу тих відвідувачів та інвесторів, на котрих вплив традиційних інструментів є
мінімальним або ж зовсім відсутній. Таким інструментом, наприклад, може бути освіта. У
Львові освітній чинник як інструмент територіального маркетингу міста використовується
доволі мало. Освіта як складова іміджу міста може стати новою рушійною силою у
стимулюванні промоції.
Передусім варто відмітити велику кількість вищих навчальних закладів (ВНЗ) у
Львові. Загалом їх нараховується 26. Так, у місті засновано перший в Україні університет –
Львівський національний університет імені Івана Франка [4]. Університет «Львівська
політехніка» є першим у Східній Європі закладом вищого технічного спрямування [5].
Також у Львові є вищі навчальні заклади, які за своїм спрямуванням не мають аналогів в
Україні – це Національний лісотехнічний університет, Українська академія друкарства,
Національна академія мистецтв. Відомими ВНЗ міста Львова є також Український
католицький університет, Музична академія імені Лисенка, Національний медичний
університет, Львівський національний аграрний університет, Університет ветеринарної
медицини.
Про популярність львівських ВНЗ свідчать високі місця у різноманітних рейтингах і
за різними показниками. Так, цьогоріч ЛНУ імені Івана Франка і НУ «Львівська політехніка»
зайняли відповідно 4 і 10 позиції у рейтингу SciVerse Scopus, який враховує індекс Гірша (hіндекс). За кількістю публікацій у Scopus у цьому ж рейтингу – 3 і 5 місця [6]. У рейтингу
387

вищих навчальних закладів України «Топ 200 Україна» вище згадані ВНЗ увійшли в десятку
найкращих. Інтегральний індекс цього рейтингу представлено трьома складниками: якість
науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання [7]. У
консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України у 2014 р. ці ж освітні
установи також зайняли високі 5 і 6 місця [8].
Слід зазначити, що у Львові розміщені різноманітні філії українських та європейських
ВНЗ. Серед них Львівські філії Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту, Київського національного університету культури і мистецтв,
Європейського університету, Державного університету інформаційно-комунікаційних
технологій. Також у більшості ВНЗ існують відділи післядипломної освіти. Це дає змогу
отримати другу вищу освіту усім бажаючим.
Важливим показником популярності освіти у Львові є вибір місцевих закладів освіти
іноземними студентами. Так станом на 2012 р. у ВНЗ Львівщини навчалося понад 1,3 тисячі
громадян інших держав [9]. За цим показником першість тримає Львівський національний
медичний університет ім. Д. Галицького – 937 студентів-іноземців. Далі – Національний
університет «Львівська політехніка» - 253 іноземці, Львівська національна музична академія
ім. М.В. Лисенка – 65, Українська державна академія друкарства – 54, Львівський
національний університет імені Івана Франка – 41. Також популярними у іноземців ВНЗ є
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.
Гжицького, Львівська національна академія мистецтв, Львівський державний університет
фізичної культури, Академія сухопутних військ ім. П.Сагайдачного та інші [10].
Не менш вагомим є і той факт, що багато львівських закладів освіти є історичними та
архітектурними пам’ятками. Зокрема, найдосконалішою пам’яткою класицизму є будинок
Наукової бібліотеки на вул. Стефаника. Фасад центрального корпусу Львівського
національного університету ім.І.Франка – велична споруда в стилі пізнього італійського
ренесансу, яка прикрашена алегоричними постатями: «Галичина», «Дністер», «Вісла»,
«Освіта» та «Праця». Характерним зразком еклектизму є будинок «Львівської політехніки».
В архітектурі також переважають риси італійського ренесансу. Фронтон увінчаний
алегоричною групою роботи скульптора і архітектора Л. Маркова — символом інженерії,
будівництва і механіки. Зразками українського модерну стали: будинок Вищого музичного
інституту ім. М. Лисенка (тепер корпус музичного училища), будинок для Українського
педагогічного товариства (тепер корпус Львівського лісотехнічного університету),
«Академічний дім» (тепер корпус Української академії друкарства) [11].
Не викликає сумнівів культурне та патріотичне виховання студентства у львівських
закладах освіти. Відомими не лише в Україні, а й за її межами є Народний ансамбль пісні і
танцю «Черемош», Народна чоловіча хорова капела «Прометей», Народна капела
бандуристок «Зоряниця» Львівського національного університету імені Івана Франка,
баскетбольна команда «Політехніка-Галичина» при НУ «Львівська політехніка» та ін.
Львівська молодь характеризується надзвичайною прогресивністю та креативністю,
різносторонністю та неординарністю. Серед студентів Львівщини є багато представників
різноманітних субкультур. Львівські ВНЗ у своїй діяльності важливе місце відводять
формуванню національної свідомості і патріотичних почуттів студентів.
Культурно-мистецька освіта забезпечується навчальними закладами різного рівня: у
Львівській області діють 2 вищі мистецькі навчальні заклади із статусом національний – це
Львівська національна академія мистецтв та Львівська національна музична академія ім.
М.Лисенка, 5 вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації, 74 початкові спеціалізовані
мистецькі навчальні заклади та Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім.
С.Крушельницької [12].
Обираючи освіту як інструмент промоції міста, необхідним постає проблема
визначення цільової аудиторії і форми, у якій буде проводитися така тематична рекламація.
На наш погляд, цільовими аудиторіями можуть виступати:
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 мешканці інших регіонів та іноземці як потенційні споживачі освітньої послуги, тобто
абітурієнти;
 особи, які люблять подорожувати і традиційні туристичні тури їх уже не
приваблюють;
 інвестори та бізнесмени.
Відповідно, залучення нових цільових аудиторій вимагає креативного підходу щодо
визначення форм промоції. Для привернення уваги потенційних абітурієнтів реклама
освітньої послуги Львова може відбуватися у формі презентаційних лекцій безпосередньо у
вузах з різних дисциплін. Це вплине на рішення майбутніх вступників, особливо ще не
визначених у виборі майбутнього фаху. Більш ширше потрібно використовувати проведення
Днів відкритих дверей. Можливо, майбутнім абітурієнтам дозволити одне чи два
відвідування на вибір занять у ВНЗ, що надасть змогу відчути атмосферу студентства і
сформувати уявлення про стилі викладання у різних закладах освіти. Основним завданням
маркетингу міста при цьому стає розробка маркетингової програми, яка забезпечуватиме
поширення інформації про місто Львів як освітнє місце.
Для залучення іноземних абітурієнтів необхідністю стає можливість слухати
лекційний матеріал іноземною мовою (наприклад, англійською) впродовж 1-2 курсів і
одночасно інтенсивне вивчення української мови для подальшого навчання на старших
курсах.
Щодо привернення уваги туристів, то можна створювати тури по освітніх закладах
Львова, де у програмі включатимуться архітектурні, історичні, культурні пам’ятки. Також це
може бути організація фестивалів художніх студентських колективів.
Залучення інвесторів передбачається як на національному рівні, так і зарубіжному.
Особливістю даної цільової аудиторії є можливість поділу на дві групи: 1) інвестори, які
зацікавлені у навчанні кваліфікованої робочої сили (фізичні і юридичні особи); 2) бізнесмени
туристично-культурної сфери, які організовуватимуть неординарні освітні тури та фестивалі.
Такі форми промоції Львова як міста освіти вимагають підвищення якості освіти,
підвищення фінансування на підтримання у належному стані та реставрацію будівель
освітніх закладів тощо. Нестача фінансових ресурсів на такі цілі зумовлена недосконалістю
діючої в Україні системи міжбюджетних відносин на усіх її рівнях.
На жаль, такі форми промоції міста в Україні не є поширеними. Якщо ж така
діяльність набуде системного характеру, від неї можна очікувати значної віддачі.
Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що освіта як інструмент промоції міста
Львова характеризується неабиякою багатогранністю. Це і високий рівень навчання, і
різноманітність фахів, за якими можна здобути освіту. Також вагомим є довіра значної
кількості іноземців львівським ВНЗ – щороку кількість іноземних студентів у Львові зростає.
До факторів, які стимулюватимуть вибір освіти у львівських закладах освіти, варто віднести і
культурно-мистецьке та патріотичне виховання студентів. Це стає актуальним у світлі
викликів сьогодення. Цікавим є той факт, що більшість ВНЗ Львівщини є архітектурними та
історичними пам’ятками.
Отож, просуваючи освітню послугу у м. Львові, ми не лише збільшуємо чисельність
студентів у ВНЗ, а й маємо можливість позиціонувати Львів як місто освіти.
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КООПЕРАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ В АГРОБІЗНЕСІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Визначено роль та значення кооперативного маркетингу в сучасному агробізнесі. Узагальнено основні
підходи до визначення поняття «кооперативний маркетинг». Запропоновано перспективні типи
маркетингових кооперативних організацій на місцевому, районному та обласному рівнях.
Ключові слова: кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, кооперативний
маркетинг.
The role and the importance of cooperative marketing in modern agribusiness are defined. The main
approaches of cooperative marketing definition are summarized. The perspective types of marketing cooperative
organizations at local, district and regional levels are proposed.
Keywords: cooperation, agricultural service cooperative, cooperative marketing.

Маркетингова діяльність в АПК охоплює значний спектр важливих функцій та дій,
без яких неможлива ефективна діяльність будь-якого підприємства, в т.ч. і кооперативного.
Завдяки організованому маркетингу кооперативним структурам вдається знаходити ринки
збуту виробленої продукції за оптимальними, на момент її реалізації, цінами та реально
конкурувати з монополістично-посередницькими структурами, забезпечуючи належний
рівень доходів для членів-власників кооперативних формувань.
Роль кооперативного маркетингу в ринковій економічній системі та сучасному
агробізнесі носить надзвичайно важливий характер. Об’єднання маркетингових зусиль на
ринку дасть змогу сільськогосподарським товаровиробникам отримати прибутки не лише від
виробництва сільськогосподарської продукції, а й від подальших стадій руху її за
маркетинговим каналом. Це, насамперед, дасть можливість товаровиробникам мати
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впевненість у своїх діях і створить реальні умови для формування стабільних каналів
реалізації виробленої ними продукції та матеріально-технічного постачання за прийнятними
для них цінами, стати складовою частиною великомасштабного, а отже і
конкурентоспроможного бізнесу.
Нагальна потреба у розвитку кооперативної маркетингової діяльності пояснюється ще
й тим, що здійснення відповідних функцій (пошук ринків збуту, їх аналіз, проведення
переговорів тощо), які виконує товаровиробник з реалізації продукції, одній особі не під
силу. Як наслідок така діяльність буде неефективною, оскільки виробник
сільськогосподарської продукції спрямовує свою енергію на отримання максимального
результату від ведення своєї виробничої діяльності.
Теоретичною та методологічною основою проблеми розвитку кооперативного
маркетингу є наукові дослідження таких науковців як О. Крисального, Ф. Горбоноса, В.
Зіновчука, М. Сахацького, О. Козлової, Е. Мандле, Д. Кобіа. Проте, і нині залишаються
дискусійними питання щодо ролі та місця кооперативного маркетингу в аграрній сфері.
Метою дослідження є обґрунтування ролі і значення кооперативного маркетингу та
визначення тенденцій його розвитку в аграрному секторі економіки України.
На основі узагальнення робіт таких науковців як О. Крисального, Ф. Горбоноса, В.
Зіновчука, Е. Мандле розглянемо суть кооперативного маркетингу. Кооперація, виступаючи
як соціально-економічне явище в умовах переходу до ринкової економіки, набуває винятково
важливого значення для розвитку аграрного сектору в Україні. Тому, як зазначає О.
Крисальний, «об’єктивно виникає обґрунтована соціально-економічна необхідність
відродження в Україні сільськогосподарської кооперації на основі чіткого дотримання
вироблених і перевірених світовою практикою принципів кооперативного співробітництва в
умовах здійснення аграрної реформи» [1, с. 61]. Світовою практикою нагромаджено суттєвий
і корисний досвід в сфері маркетингового обслуговування сільськогосподарських
товаровиробників, матеріально-технічного постачання, переробки та надання різноманітних
послуг.
Ф. Горбонос відмічає, що «підходи до поняття кооперації, її місця і ролі і місця у
визначенні напрямів сільськогосподарського виробництва і його структур є різними». На
його думку, це пов’язано з «аморфністю концепції кооперації ... оскільки ... проблеми
кооперації тісно пов’язували лише із споживчою кооперацією і колгоспно-кооперативним
рухом» [2, с. 37].
Як тлумачить сучасна економічна енциклопедія, «кооперація – добровільне
об’єднання власності (різних об’єктів і форм) та праці для досягнення спільних цілей у
різних сферах господарської діяльності» [3, с. 75].
Кооперація (від лат. соореratio) означає «співробітничаю». Проте в сучасному
розумінні, з економічного погляду «кооперація – це процес добровільного об’єднання зусиль
і ресурсів суб’єктів, зацікавлених у досягненні певних соціально-економічних результатів,
які можливо отримати лише або швидше за допомогою групових дій» [4, с. 25].
Таким чином, аналізуючи вищезгадані тлумачення поняття «кооперація» можна
стверджувати, що кооперація – це, насамперед, процес добровільного об’єднання зусиль
сільськогосподарських товаровиробників та їх матеріально-технічних ресурсів з метою
досягнення спільних економіко-соціальних цілей
шляхом здійснення дій групового
характеру.
Важливим напрямом господарської діяльності сільськогосподарських кооперативів є
маркетинг. Слід відмітити, що саме слово маркетинг виникло у Сполучених Штатах
Америки, де йшлося про оволодіння ринком – «market getting», а пізніше з цих двох слів
утворилося одне – «маркетинг». Слово маркетинг, в перекладі з англійської мови означає
market – ринок, marketing – ринкова діяльність. За словами Ф. Котлера «маркетинг – вид
діяльності, спрямований на задоволення потреб шляхом обміну» [5, с. 47].
Стосовно сільськогосподарського господарства, то в літературі і практичній
діяльності використовуються наступні поняття: «маркетинг сільськогосподарської
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продукції», «агромаркетинг», «сільськогосподарський маркетинг» та «маркетинг
агробізнесу», проте за своїм змістом ці поняття тотожні. Різноманітність даних трактувань
насамперед пов’язана з недостатнім розвитком агромаркетингу в Україні, хоча слід
відзначити певні напрацювання в цьому аспекті вітчизняних та російських науковців. На
нашу думку, агромаркетинг – діяльність, яка направлена на функціонування системи
маркетингу в процесі виробництва та збуту сільськогосподарської продукції на ринку з
метою отримання максимального прибутку та задоволення потреб споживачів.
Кооперативний маркетинг – це ринкова діяльність кооперативних формувань
спрямована на максимальне задоволення побажань і потреб споживачів товарів та послуг,
незалежно від того, чи ними є фермери – члени кооперативів чи звичайні споживачі, які не є
членами кооперативів [6, р. 174]. За словами Е. Мандле основною метою кооперативного
маркетингу є здійснення продажу продукції виробленої сільськогосподарськими
товаровиробниками-кооператорами іншим підприємствам або споживачам [7, р. 592].
Кооперативний маркетинг – деяка схема, згідно з якою різні організації – учасники
певного бізнесу співробітничають для того, щоб збільшити активність на даному ринку всіх
учасників такого об’єднання [8].
В. Зіновчук відмічає, що перевагами кооперативного маркетингу є: збільшення
попиту на продукцію членів кооперативу, сприяння кращому позиціюванню своїх товарів,
підвищення їх конкурентоспроможності, можливість більшого контролю в маркетингових
каналах, ефективне просування та гнучке ціноутворення товарів [9, с. 127].
В сучасних умовах проявом кооперативного маркетингу в сільському господарстві
України є функціонування постачальницько-збутових кооперативів як перспективного виду
вертикальної інтеграції сільгоспвиробників. Усі маркетингові функції, які товаровиробники
не в змозі виконувати самостійно, буде покладено на обслуговуючий кооператив. Це дасть їм
можливість здійснювати маркетингову діяльність на професійному рівні.
Отже, на нашу думку, можливі наступні типи кооперативних організацій для
здійснення ефективної маркетингової діяльності (рис. 1).
Обласні (міжобласні) маркетингові
кооперативні об’єднання

Районні (міжрайонні)
агроторгові доми як
маркетингові кооперативи

Сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи при
сільських громадах

Сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи при
сільських громадах

Обласний
рівень

Районний
рівень

Місцевий
рівень

Сільськогосподарські товаровиробники
Рис. 1. Типи маркетингових кооперативних організацій
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Дрібні сільськогосподарські товаровиробники можуть створювати фермерські та при
сільських громадах обслуговуючі кооперативи, в яких маркетингові функції будуть
виконувати маркетологи або маркетингові служби. Проте, вони можуть користуватися
послугами агроторгових домів як маркетингових кооперативів, які створюються в районі або
в його межах. Як зазначає І. Соловйов, їх основною функцією є просування продукції як від
торгової марки (бренду) кооперативу, так і від персоніфікованого імені окремого члена
кооперативу [10]. Всі ці кооперативні формування в свою чергу можуть об’єднуватись в
маркетингові кооперативні об’єднання (кооперативи кооперативів).
Отже, суть кооперативного маркетингу та підстави, згідно яких він функціонує,
полягають в тому, що ця діяльність спрямована на максимальне задоволення побажань і
потреб споживачів товарів та послуг, незалежно від того, чи ними є члени кооперативів чи
інші споживачі, а також забезпечення максимальних вигод членам кооперативних формувань
при спільних діях на ринку. Таким чином, суб’єкти сільськогосподарської діяльності,
об’єднуючись у кооперативні маркетингові структури на різних рівнях, отримують реальні
можливості самостійно вирішувати свої маркетингові проблеми.
Незважаючи на зростаючу важливість і значення кооперативного маркетингу у
діяльності сільськогосподарських підприємств, дослідження у цьому напрямі практично не
здійснюються. Тому, дослідження в даному напрямку потребують подальшого вивчення,
оскільки розвиток кооперативного маркетингу надасть можливість сільськогосподарським
товаровиробникам розширювати свої ринки збуту, створювати власні агробренди та
формувати до них лояльність споживачів, використовувати альтернативні канали розподілу,
проводити маркетингові дослідження продовольчих ринків та розробляти нові
конкурентоспроможні продукти.
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The article reviews the main approaches to supplier selection. The basic criteria for selecting a supplier all
possible. The influence of suppliers on the effectiveness of the company.
Key words: supplier, procurement logistics, procurement center (department).

Постановка проблеми. Для успішного функціонування підприємств на ринку товарів
та послуг велике значення має логістика. На шляху досягнення підприємством стратегічних
цілей має місце посилена конкуренція та високий рівень ризику, тому особливої актуальності
набуває обґрунтована закупівельна діяльність підприємств, що включає в себе вибір
організаційної форми здійснення закупівель, тобто управління запасами та управління
постачанням.
Закупівельна логістика – це управління матеріальними потоками в процесі
забезпечення підприємства матеріальними ресурсами [1, с. 136].
Підвищення конкурентоспроможності підприємства передбачає вибір найкращих
постачальників та налагодження роботи з ними. Це пояснюється тим, що пошук
постачальника з якісними матеріальними ресурсами та відповідним сервісом значною мірою
забезпечує подальше виробництво високоякісної продукції. Отже, вибір постачальників є
важливим завданням підприємств під час закупівлі сировини та матеріалів, яка є
функціональною підсистемою логістики підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню організації закупівельної
діяльності та обґрунтуванню вибору пріоритетних посередників присвятили свої праці
багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: Гаджинський А. М. [1], Кондратюк
Д. М. [2], Попова І. В. [3], Ястремська О. М. [4], Письмак В. О. [4] та інші.
Мета статті полягає в представленні основних підходів до вибору найкращого
постачальника з усіх можливих для підприємства.
Виклад основного матеріалу. Вибір постачальника є однією із основних передумов
успішного здійснення закупівель матеріальних ресурсів, тобто повного задоволення потреб
виробництва. При закупівлі сировини та матеріалів, необхідних для функціонування
промислового підприємства важливим є досягнення максимально можливої економічної
ефективності.
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На сучасному ринку діє велика кількість посередників, проте є ряд критеріїв, за якими
вони відрізняються один від одного. Завданням логістичної системи підприємства є вибір
оптимального посередника, який забезпечить виробничий процес необхідними ресурсами
вчасно і в повній мірі, стане надійним партнером та при співробітництві не принесе
додаткових витрат.
Існує досить багато методів вибору найкращого постачальника. Багато науковців
поділяють думку про використання поетапного обґрунтування вибору, інші пропонують
застосовувати ряд показників або ж залучати експертів для оцінки потенційних посередників
за певними критеріями.
Алгоритм обґрунтування вибору постачальників відповідно до досліджень І.В.
Попова включає в себе ряд послідовних етапів:
1 етап – визначення мети (скорочення витрат підприємства в процесі закупівлі
матеріалів);
2 етап – вибір кількості і наповнення критеріїв;
3 етап – визначення параметрів оцінювання постачальників;
4 етап – аналіз можливих та обґрунтування потенційних постачальників;
5 етап – визначення значущості критеріїв вибору постачальників;
6 етап – складання матриць попарних порівнянь за критеріями;
7 етап – визначення глобальних пріоритетів для кожного постачальника;
8 етап – аналіз одержаних результатів вибору постачальників;
9 етап – досягнення поставленої мети [3, с. 423].
Є різні підходи до вибору постачальника того чи іншого ресурсу, проте з них можна
виділити два основні для вирішення цієї задачі.
Перший підхід – аналітичний, що ґрунтується на розрахункові ряду показників, що
характеризують постачальника. Недоліком цього підходу є те, що потенційний постачальник
не завжди надає повну інформацію про себе. Таким чином, при відсутності даних про певні
параметри, розрахунки не відображають в повній мірі доцільність співпраці з таким
постачальником.
Другий підхід – експертний, що ґрунтується на оцінках постачальника спеціалістами,
які можуть адекватно оцінити ті чи інші параметри, що характеризують постачальника.
Таким чином, вибір постачальника здійснюється на основі отриманих рейтингів або
інтегральних експертних оцінок. Недоліком цього методу є суб’єктивність експертів при
виборі між двома чи трьома постачальниками. Проте при зростанні їх кількості фактор
суб’єктивізму зменшується, так як збільшується кількість оцінок. Так, наприклад, при оцінці
трьох постачальників експертних оцінок буде лише три, а при оцінці чотирьох
постачальників кількість оцінок зростає до шести [2].
Відповідно до експертного підходу визначення найкращого постачальника з загальної
кількості бажаючих співпрацювати з підприємством ґрунтується на виборі того з них, хто за
оцінками експертів за різними критеріями набрав найбільшу кількість балів. При виборі
критеріїв оцінювання постачальників доцільно визначити ранги важливості для кожного з
факторів, щоб найбільш точно оцінити всіх постачальників та вибрати найкращого із
загальної кількості пропозиції на ринку.
Вирішуючи проблему вибору найкращого постачальника, спочатку слід визначити
фактори, що впливають на цей вибір. Серед найбільш важливих можна виділити такі:
– собівартість товару, тобто ціну постачальника, за якою він пропонує товар, та всі
витрати, які несе підприємство по розміщенню його на складі;
– якість – відповідність якісних характеристик товару, встановленим параметрам
якості на підприємстві;
– фінансові умови – умови та терміни, які висуває постачальник щодо оплати його
послуг;
– терміни поставок – час, протягом якого постачальник може доставити товар на
підприємство;
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– дотримання термінів поставок – відповідність зазначених постачальником термінів
поставок фактичним;
– якість обслуговування – повнота, вчасність та зворотність інформаційних та
матеріально-технічних потоків;
– мінімальна норма відвантажень – відповідність мінімальної норми відвантаження,
що висувається постачальником нормі встановленій на підприємстві;
– готовність до поставки – готовність постачальника відвантажувати та доставляти
товар у зручний для підприємства час;
– комплексність задоволення попиту – кількість та комплектність товару, що може
запропонувати підприємству постачальник;
– порядок задоволення рекламацій – складність механізму повернення неякісного або
пошкодженого товару отриманого від постачальника [2].
Факторів вибору постачальників може бути набагато більше і вони можуть
варіюватись в залежності від специфіки діяльності підприємства, його місця розташування,
розмірів тощо.
Після вибору критеріїв оцінки посередників перед експертами постає наступне
завдання – розподіл пріоритетності кожного з цих факторів. У ході дослідження
особливостей кожного посередника формуються їх рейтинг. Наступним кроком є прийняття
керівництвом підприємства рішення про співпрацю з постачальником, який за їх оцінками є
найоптимальнішим варіантом для підприємства серед усіх можливих.
Перед ухваленням остаточного рішення закупівельному центру (відділу) доцільно
зосередити увагу на досягненні домовленості з вигідним для підприємства постачальником
про порівняно кращі ціни й терміни поставки. Багато покупців віддає перевагу певній
кількості джерел постачання з метою їхньої диверсифікації для того, щоб повністю не
залежати від одного з них у разі будь-якої невдачі. Виробники, як правило, хочуть мати
можливість зіставляти рівні цін та інші атрибути товарів промислового призначення різних
постачальників. Оформлення замовлення – це етап процесу закупівлі, на якому компаніяпокупець видає постачальнику остаточне замовлення, де зазначаються технічні
характеристики товару, його необхідна кількість, очікувані терміни поставки, умови
повернення і гарантії. За певних умов покупець намагається укладати генеральні контракти,
а не періодичні замовлення, налагоджуючи довгострокові взаємовідносини з
постачальником, коли останній бере на себе зобов'язання у визначений термін за
погодженою ціною постійно постачати продукцію споживачу. При цьому продавець
підтримує в себе певний запас товару. На етапі оцінювання роботи постачальника фахівці
закупівельного центру (відділу) повинні зосередити увагу на контролюванні виконання
замовлення та аналізі ступеня задоволення потреб підприємства. Ефективний контроль дає
можливість прийняти рішення про продовження співпраці з постачальником, про внесення
необхідних змін у замовлення або про припинення співпраці з ними [4 ,с. 135].
Висновки. Отже, в процесі здійснення закупівельної діяльності підприємства
важливим питанням є вибір привабливих постачальників, який доцільно здійснювати
комплексно: поєднуючи розрахунки показників, що характеризують постачальника з
паралельною експертною оцінкою обраних факторів. Також для великих підприємств
доцільно буде обрати кілька постачальників, щоб повністю забезпечити виробничий процес
усім необхідним і максимально зменшити ризики діяльності, що призведе до підвищення
конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства.
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Ефективність ведення агробізнесу регіону в значній мірі залежить від функціонування
ринкової інфраструктури та ринкових механізмів. Сьогодні сільськогосподарські
товаровиробники практично не мають організованих каналів отримання стратегічної і
оперативної ринкової інформації, необхідної для реалізації виробленої продукції,
перспективного планування виробництва, здійснення ринкової стратегії і тактики. Саме
розвиток комплексної логістичної інфраструктури передбачає поетапне вирішення гострих
проблем і розвиток єдиного маркетингового середовища для здійснення ринкової діяльності.
Ця проблематика знайшла відображення у працях багатьох вітчизняних вчених: В.
Андрійчука, А. Березина, Б. Губського, Л. Грабовського, В. Збарського, В.Зіновчука, А. Єрмакова,
М. Маліка, П. Макаренко, В. Месель - Веселяка, В. Писаренко, В.І. Перебийніс, В. Топіхи,
П.Саблука, М. Сахацького, И. Соловйова та ін.
Все більш затребуваною в галузях АПК стає логістика - потужний інструмент
підвищення ефективності аграрного сектору України в умілих руках, оскільки дозволяє
оптимізувати ланцюги руху сільськогосподарської продукції від поля до споживача.
Логістика проникає в усі сфери діяльності підприємства: охоплює процес планування,
реалізації, контролю витрат, переміщення і зберігання матеріалів та готової продукції, а
також пов'язаної з ними інформації про постачання товарів від місця виробництва до
споживача. Тому, щоб кінцевий продукт був конкурентоспроможним, необхідно, щоб всі
учасники логістичного ланцюга розглядали логістику не як серію окремих видів діяльності, а
як єдину інтегровану систему, яка дозволяє їм спільно працювати і досягати мінімізації всіх
видів витрат. У цьому разі можна забезпечити пропозицію товарів по нижчих цінах не за
рахунок зниження якості, а через злагоджені дії всіх його учасників. У вартості товару, який
отримує споживач, понад 70% складають витрати на логістику. При цьому вважається, що
зниження витрат на виконання логістичних функцій на 1% викличе збільшення збуту на 10%
[5 ].
Одним з основних завдань аграрної логістики є утворення інтегрованої ефективної
системи регулювання і контролю за матеріальними та інформаційними потоками
сільськогосподарських підприємств, яка забезпечить високу якість поставки продукції.
397

Враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва, агрологістика – це джерело
формування додаткового прибутку за рахунок скорочення внутрішньогосподарських витрат
на комплекс логістичних активностей. Значення агрологістики посилюється у зв'язку з тим,
що кінцеві результати агропромислового виробництва залежать не тільки від рівня розвитку
сільського господарства, а й від обслуговуючих його галузей. Логістичний підхід висвітлює
логістичну організацію всієї інфраструктури аграрного сектора, охоплюючи транспортні і
складські об'єкти та послуги, які в основному і визначають швидкість проходження потоків
сировини, напівфабрикатів, готової продукції через відповідні сфери економіки.
Транспорт є провідною, системоутворюючою галуззю стабільного і ефективного
функціонування економіки, у тому числі і агропромислового комплексу. Тому підвищення
рівня
стабільного
і
ефективного
транспортно-економічного
обслуговування
сільськогосподарського виробництва має не тільки актуальне, а і пріоритетне значення для
прийняття конструктивних господарських та управлінських рішень ряду правових,
соціально-економічних та природоохоронних питань. Транспорт - важлива складова єдиного
процесу суспільного виробництва. Він скорочує час на створення та реалізацію продукції і
тим самим є одним із вирішальних чинників зростання продуктивності праці й зниження
собівартості.
На вибір типу транспортної складової логістичної системи впливають такі фактори,
як: вид вантажу, вартість перевезень, мета транспортування, відстань, якість транспортних
шляхів. У сучасних умовах роль транспортного обслуговування визначається не інтересами
окремого відправника (одержувача), а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в
зазначеному циклі виробництва і споживання, а також у мінімізації загальних логістичних
витрат. В той же час статистика доводить, що автомобільний транспорт користується
найбільшим попитом.
Аналіз статистичної звітності логістичного бізнесу США за 2013 рік засвідчив
наступне [4]:
- загальна величина логістичних витрат США становила 1385 мільярди (за системою
найменувань чисел, яка використовується у США – більйони) доларів США;
- на транспортні перевезення припадало 58,77% від цієї суми, тоді як на складські
витрати 33,86%, всі інші витрати (експедиційні, вантажні, адміністративні) становили лише
7,37%;
- вартість системи логістичного бізнесу США була еквівалентна 8,2% поточного ВВП
країни.
- найбільшу питому вагу в логістичних витратах становив автомобільний транспорт –
657 мільярдів доларів США, з яких 68,9% припадало на міжнародні перевезення і 31,1% - на
внутрішні перевезення; в той час як на перевезення іншими видами транспорту припадало
лише 195 мільярдів доларів США. Тобто перевезення автомобільним транспортом 80,7%
загальних транспортних витрат.
Розглянемо детально транспортні можливості Херсонського регіону. Потужна
розгалужена транспортна система регіону представлена залізничним, морським, річковим,
автомобільним та авіаційним транспортом, основними об'єктами якої є три державні морські
торговельні порти у формі акціонерних товариств, одне державне підприємство залізничного
транспорту, одне авіапідприємство; 276 малих підприємств, що здійснюють перевезення
автомобільним транспортом пасажирів і вантажів.
Херсонщина - транзитна область, територією якої проходять два міжнародні
транспортні коридори: Євро-Азіатський (Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь,
протяжністю 226 км), за яким здійснюється транспортний потік із країн Європи через
Чорноморські порти в Крим, Росію, країни Закавказзя і Сходу; Чорноморська економічна
співдружність (ЧЕС) (Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, 114 км), формує транспортні
потоки країн Близького Сходу і Балканського півострова в напрямку Маріуполя,
Новоазовська. Херсонська залізниця забезпечує потреби в перевезеннях трьох регіонів:
Херсонської, Миколаївської областей і частково АР Крим. У зоні дії знаходяться чотири
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морські (Херсонський, Миколаївський, Дніпровсько-Бузький, спеціалізований морський
порт «Октябрск») і два річкових порти (Херсонський, Миколаївський), які забезпечують
зовнішні транспортні зв'язки з понад 46 країнами світу. Херсонський морський торговельний
порт вигідно розташований в дельті річки Дніпро - транспортної артерії розвинених
промислових і сільськогосподарських областей України, який цілий рік здійснює морські та
річкові перевезення. Щорічно в порту обслуговується 500-600 судів. Основним видом
діяльності є вантажно-розвантажувальні роботи (існує практика рейдового навантаження
суден осадкою до 7,6 м). Причальний фронт має залізничні та автомобільні підходи і зв'язок
з внутрішніми водними шляхами України. Скадовський морський торговельний порт
(причальний фронт - 797 м, 5 причалів, 3 з яких знаходиться в експлуатаційному стані)
здійснює обробку суден цілий рік. Основний вид діяльності - переробка та перевезення
вантажів у країни СНД і за його межі. Функціонує три лінії поромного сполучення з портами
Туреччини.
Генічеський торговий морський порт (довжина причального фронту - 350 м) має в
наявності один кран вантажопідйомністю 5 т. Близькість міжнародних транспортних
коридорів, спряженість з морськими портами Росії на Азовському морі і практично з усіма
річковими портами європейської частини через річкову систему Волга-Дон характеризують
високу інвестиційну привабливість цього порту.
Річковий порт Херсон здійснює переробку вантажів у прямому змішуванні
залізнично-водному та автомобільно-водному сполученнях. Має 7 вантажних причалів, 31
пасажирський причал і суден загальною вантажопідйомністю 22 т для виконання місцевих
перевезень та обслуговування транзитного вантажообігу. Новокаховським річковим портом
здійснюється переробка транзитних вантажів з регіонів України.
Розвиток транспортної складової логістичної інфраструктури має базуватися на
вирішенні проблем портового комплексу, оскільки є визначальним фактором експортної
орієнтації аграрного виробництва.
Доведено, що розвиток портового господарства має відбуватися в напрямку
визначення маркетингової стратегії портів і розвитку єдиної регіональної логістичної
системи. Насамперед, це має передбачати створення єдиного цільового інформаційного
простору шляхів використання електронних засобів управління. Основними проблемами на
шляху сталого розвитку транспортної складової регіону, насамперед, є:
- недостатня орієнтованість галузі на потреби ринку транспортних послуг, недостатня
кількість оборотних коштів підприємств внаслідок реструктуризації галузі;
- низький рівень інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії
транспорту з іншими галузями економіки; виключення області з системи транскордонного
співробітництва;
- недосконалість організаційної структури та комплексної системи управління
транспортом;
- відсутність місцевої нормативної бази для прагнення суб'єктів підприємницької
діяльності області до оновлення та модернізації транспортного парку;
- низька якість дорожнього покриття,
- відсутність транспортної інфраструктури.
Роль транспорту істотно змінюється з розвитком логістичних систем. У сучасних
умовах дисципліна транспортного обслуговування визначається не інтересами окремого
відправника (одержувача), а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному
циклі виробництва і споживання. Принципово важливо, що транспорт як елемент
інфраструктури все частіше бере на себе нетранспортні функції, звільняючи споживача від
збутових і розподільчих операцій. Таким чином, транспорт перестає бути відособленою
галуззю економіки, яка продає послуги з переміщення вантажів. Він виступає як виробник
широкого кола послуг, готовий здійснити комплексне обслуговування.
Реалізація мети вимагає збільшення чисельності та підвищення технічного стану
рухомого складу всіх видів транспорту, істотного поліпшення якості обслуговування,
399

забезпечення економічності, безпеки перевезення вантажів шляхом розвитку мережі
дорожньо-транспортної системи, охоплення автомобільним транспортом всіх населених
пунктів області, а також розвитку портового потенціалу переробки вантажів. Вирішення
проблем транспортного комплексу Херсонської області має важливе значення для регіону і
держави в цілому; модернізація та розвиток транспортної інфраструктури; вдосконалення
управління транспортними процесами та потоками на основі переходу на нові принципи їх
організації з широким використанням інформаційних технологій та маркетингу, логістики;
налагодження співпраці з центральними органами влади щодо інвестування стратегічно
важливих транспортних об'єктів (реконструкція існуючої національної мережі міжнародних
транспортних коридорів, які проходять територією області, розвиток залізничного
транспорту тощо).
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БРЕНД І МАРКЕТИНГ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто роль і значення бренда у маркетинговій діяльності у контексті соціальноекономічного напряму. Показано значущість вивчення бренда у взаємозв’язку з економічними, соціальними та
психологічними механізмами. Підкреслено значну роль споживача, його вражень, мотивацій і дій у процесах
брендингу. Проаналізовано символізм категорії «бренд» та його вплив на споживчі ставлення.
Ключові слова: бренд, брендинг, маркетинг, споживач, соціально-економічні чинники,споживче
сприйняття, споживча свідомість.
The brand role and meaning in marketing activity of socio-economic area have been considered in the article.
The importance of brand research correlated with economic, social and psychological facilities has been shown. The
main role of consumer and consumer’s impressions, motivations and activities in branding processes have been
emphasized. The symbolism of concept “brand” and its influence for consumer attitudes have been analyzed.
Key words: brand, branding, marketing, consumer, socio-economic factors, consumer perception, consumer
mind.

Постановка проблеми. Ринок споживчих товарів і послуг на сучасному етапі
ринкової діяльності являє собою складний механізм, що представлений конкуренцією не
товарів і їх властивостей, а конкуренцію брендів за місце у свідомості споживачів. Це
обумовлює пошук новітніх методів форм ведення маркетингової діяльності на цільових
ринках, що включать багатогранність економічних, соціальних і психологічних чинників.
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Споживач є не просто об’єктом маркетингової діяльності, а складною багаторівневою
категорією, що не піддається простим оцінкам і прогнозам, а вимагає на додачу до усіх
відомих класичних споживчих чинників дослідження глибинних індивідуальних і соціальнопсихологічних складових мислення і можливої подальшої поведінки. З одного боку,
споживач є суб’єктом економічної системи, що впливає на його економічні рішення. З
іншого, він є індивідуальністю з усіма притаманними ознаками інтраіндивідуальної сутності,
що обумовлю соціально-психологічний аспект його вибору і поведінки.
Бренд є
з’єднувальною ланкою між вказаними процесами і, відповідно, вимагає подальших
досліджень як у маркетинговій, так і соціально-економічній сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питанням вказаної
проблематики успішно займається велика кількість теоретиків і практиків економіки,
маркетингу, філософії, соціології та психології. Серед класиків-родоначальників, що внесли
суттєву роль у вивчення символізму, слід виділити таких дослідників як П. Бурд’є, Г.
Гадамер, Е. Касирер, К. Леві-Стросс, З. Фрейд, К. Юнг, Д. Мід, Т. Парсонс, Ж. Бодрійяр, Т.
Веблен та ін. Серед вчених, що прсвятили свої роботи дослідженням маркетингової та
соціальності сутності брендингу, визначальними є: Д. Аккер, К. Келер, ф. Котлер, Ж.- Н.
Капферер, Т. Гед, Ж. Ламбен, д. Траут,П. Темпорал, Д. Шульц, А. Елвуд та ін. Велика увага
щодо питань розвитку сучасного брендингу приділяється науковцями і практиками
маркетингу у періодичній літературі професійного спрямування. Множина дисертацій та
наукових робіт останнім часом присвячуються саме зазначеній проблематиці.
Метою дослідження є аналіз та систематизація існуючих поглядів на категорію
«бренд» у маркетингу, враховуючи соціально-економічний аспект його ставлення і розвитку
в умовах сучасності.
Виклад основного матеріалу. Категорія «бренд» є набагато глибшою за категорію
«товар», хоча і будується на його основі. За рахунок проекції на споживчу свідомість і
сприйняття стає можливим створити певний й образ і ауру товару таким чином, що він
набуває особливого значення і статусу в уяві споживачів. Для реалізації даного процесу
необхідно знати і відчувати власного споживача, чим він живе і до чого прагне, його систему
вражень, мотивацій і дій. Навіть детальні маркетингові дослідження не дають стовідсоткової
гарантії успіху, оскільки не можуть врахувати суб’єктність усіх можливих факторів, що в
кінцевому рахунку вплинуть на рішення споживача і формування системи його ставлень і
відношення до товарів.
Бренд є своєрідним соціально-економічним символом, що покликаний впливати на
масову свідомість і поведінку в залежності від цілей маркетингового управління суб’єкта
економічної системи. Він набуває все більшої ролі у взаємодії окремих індивідів і соціальних
груп не тільки в межах ринку, але й в межах усієї соціально-економічної системи. Закладена
у бренді можливість впливати на суб’єктів цієї системи і викликати певні цілеспрямовані
зміни перетворює його на інструмент сучасного соціально-економічного, а не лише
маркетингового управління.
Маркетинг орієнтований на отримання прибутку шляхом найкращого задоволення
потреб споживачів цільового ринку або створення споживача, який найповнішим чином
відповідатиме цілям компанії. Маркетинг неможливий поза ринковим середовищем і
конкуренцією, що добре всім відомо. Класичні маркетингові підходи і нині є актуальними,
але тенденції розвитку сучасних ринків вимагають все більш витончених інструментів
діяльності. Брендинг у цьому контексті не є виключенням , а у значній мірі піддається змінам
у маркетинговому та соціально-економічному середовищі.
Бренд виступає як найбільш надійний і стійкий показник і з позицій інвестиційної
привабливості. Інформація про цінність бренда, розміри активів і характер взаємовідносин з
покупцями забезпечує найбільш повні і реалістичні передумови для економічної оцінки,
ніж проміжні фінансові показники, які зазвичай висвітлюють орієнтацію на короткострокові
пріоритети. У брендах закладений надзвичайний потенціал, вони за своїм визначенням і
сутністю спроможні і приносити вигоду, і придатні для використання на підприємствах
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будь-якої орієнтації. Завжди існує необхідність в умовах перенасичення торговельної
пропозиції виділитися, створити унікальну привабливу ідею, що буде помічена і сприйнята
споживачем. На жаль не всі організації і н в недостатній мірі усвідомлюють ті переваги, які
формує і втілює у життя бренд. Останній є активом, що акумулює навколо себе ресурси,
діяльність структурних підрозділів і людей. Завдяки цьому формуються стійкі конкурентні
переваги
не
тільки
в
плані
зміцнення
ринкових
позицій,
підвищення
конкурентоспроможності і прибутковості, але й в плані розвитку фінансових перспектив
компанії. Згідно більшості досліджень, інвестор одним із перших критеріїв оцінки
компаній вважають прозорість і чіткість обраної стратегії, яку забезпечує бренд [1, 2].
Специфіка брендингу в тому, що це міждисциплінарна та міжгалузева сфера, яку
неможливо розглядати лише в аспектах маркетингу, психології, соціології та інших
напрямків. Споживач в кінцевому підсумку обирає продукт (бренд), що є втіленням і
уособленням його очікувань і уявлення стосовно множини складових, які повинен
налічувати продукт як матеріальному, так і емоційному змісті. В цьому сенсі бренд являє
собою надзвичайно складну категорію на відміну від звичайного товару, оскільки володіє
нематеріальністю, або, так званою ментальною складовою. Саме ця ментальна складова дуже
погано піддається вимірюванню, але вона і є визначальним чинником зміцнення і
перетворення звичайних товарів на бренди. Все криється у нашій уяві і сприйнятті
оточуючого світу через фільтрацію соціальними і психологічними факторами, що домінують
в оточуючому середовищі [3]. Це визначає ставлення і подальше формування відношення до
тих чи інших явищ, подій, компаній, товарів, брендів.
На даному етапі в маркетингу наступає епоха цінностей. Компанії розглядають людей
не просто як споживачів, а як повноцінних людських істот, що наділені думками, почуттями,
емоціями, враженнями, розумом та душею. Це вже не просто споживач, а високо розвинута
істота, яка не піддається простому поясненню і елементарним дослідженням, це сукупність
множини індивідуальних рис і особливостей, що притаманні кожній окремо взятій людині.
Разом з тим існує соціум, який здатний поєднувати такі індивідуальні риси і установки,
формувати стереотипи і шаблони соціальної поведінки, створювати ідеали, прагнення,
вподобання і т. п. У сучасних товарах і брендах споживачі відшуковують вже не просто
задоволення своїх матеріальних і емоційних потреб, а поклику людської душі. Суб’єкти
економічної системи, які розуміють даний факт, формують місію, цінності і вектор
діяльності, які присвячені
задоволенню важливих потреб людини у суспільному,
економічному, соціальному та психологічному напрямах.
Осмислення
бренда
як
феномена сучасного постіндустріального суспільства є важливим дослідницьким завданням
[4, 5]. Нині не існує єдиного загальновизнаного визначення поняття «бренд», яке б вбирало
всі аспекти цього складного явища. Система ідентичності бренда охоплює в себе уявлення
про цінності і переконання, носієм яких є бренд, його позиції по відношенню до соціально
значущих питань, а також асоціації з певним стилем життя і соціальним статусом індивіда,
що споживає даний бренд. По відношенню до товару бренд виступає як вторинна семіотична
система, де товар отримує лише роль такого, що вказує не бренд, орієнтує на цінності і
переконання, що пропонуються брендом. Функціональні характеристики товару відходять на
вторинний план і перекриваються символічними цінностями бренда. Таким чином, товар
заміщується образом, знаком, символом – тобто брендом. На зміну споживання
матеріального, а саме присвоєння споживчої вартості продукту і отримання матеріальних
благ, приходить споживання як практика самовираження індивіда, яка реалізується шляхом
символічного приєднання до цінностей і обіцянок бренда, а також стилю життя, що описує
даний бренд. Споживаючи бренд, індивід символічно залучається до певного стилю життя і
отримує в очах оточуючих бажаний соціальний статус. Споживання брендів стає
«демонстративним споживанням, що продукує соціальні відмінності».
Бренд в даному сенсі є елементом масової свідомості, соціальним представленням,
образом, що має складну структуру і зміст. Матеріальна сутність бренда ототожнюється з
товарною пропозицією, перцептивна сутність – це ореол відчуттів і символічних уявлень, що
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є унікальними для марки товару. За своєю суттю бренд є конотативним продуктом масової
культури, що є її стратегічним ресурсом і капіталом, який дозволяє отримати економічні
вигоди від позаекономічних благ – символічних атрибутів і переваг, відчутних і невідчутних
елементів репутації, легенд, міфів, культурних традицій, що діють у системі соціальних
взаємовідносин суспільства.
Висновки. Бренд як провідний інструмент маркетингової діяльності може бути
ефективним лише у поєднанні з соціально-економічним вектором, який враховує як дію
класичних економічних законів, так соціально-психологічних напрямів, що продукують
окремі ринки, соціальні групи та індивіди.
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