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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ
УДК 338.432:330.31/.33-027.21
Клокар О.О.,
д.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,
Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСІВ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Розвиток ринкової економіки України, ефективна реалізація
реформ у даному напрямі та поліпшення життєвого рівня населення можливі лише завдяки
постійному відтворенню всіх ресурсів. Проте в контексті трансформації виробничих,
земельних, трудових та інших відносин в агросфері, її інтеграції в інші види суспільної
діяльності (промисловість, торгівлю, транспорт і зв’язок тощо) істотно ускладнюється
можливість поновлення ресурсів цієї галузі. Це негативно позначається на соціальноекономічних відносинах між господарюючими суб’єктами різних сфер суспільної діяльності,
погіршує їх рентабельність, дестабілізує функціонування більшості галузей країни в цілому.
Тому актуальним питанням на сучасному етапі розвитку сільського господарства є розробка
дієвих заходів щодо відтворення аграрних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням вищенаведеної проблеми
займалися такі вчені, як: С. Аджиєв, В. Баликоєв, О. Бондаренко, М. Борисенко,
Є. Володимирський, О. Вороновська, В. Іохін, А. Кібіров, О. Олійник, Л. Орсик, О. Рогожина,
Д. Хікс, А. Шлапак тощо [1-11; 13-14]. Науковці дослідили основні складові суспільного
відтворення трудових, земельних, майнових та інших ресурсів в різних галузях економіки.
Проте питання формування економічного механізму та особливостей їх поновлення в
сільськогосподарських підприємствах вивчені ними недостатньо.
Постановка завдання. Головною метою даного дослідження є визначення та аналіз
теоретичних засад формування економічного механізму ефективного відтворення ресурсів
аграрного сектора економіки. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні
завдання:
− розкрити сутність економічного механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів;
− визначити та проаналізувати основні складові вищевказаного механізму.
Виклад основного матеріалу дослідження. У результаті аналізу різних теоретичних
і практичних надбань встановлено, що більшість наукових підходів до формулювання
категоріального апарату економічного механізму ефективного відтворення ресурсів
аграрного сектора економіки подібні між собою і мають несуттєві відмінності. Так, більшість
науковців трактують дану категорію як систему пов’язаних між собою форм і методів
соціально-економічного впливу на сільськогосподарських товаровиробників з метою
активізації виробничої, фінансової, інвестиційної діяльності та насичення ринку
конкурентоздатною аграрною продукцією [3, с. 5; 4, с. 45; 6, с. 7; 13, с. 58].
З урахуванням вищезазначеної позиції нами визначено основні складові економічного
механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів, а саме: організаційна (розвиток
виробництва, удосконалення відносини власності, поліпшення механізму управління
господарською діяльністю підприємств та ін.), економічна (підвищення економічної
ефективності діяльності підприємств, економічне стимулювання підприємств, сприятливі
умови для інвестування та кредитування підприємств тощо). Як наслідок, ефективність
реалізації вищевказаних складових відображається в результатах аналізу та контролю за
використанням аграрних ресурсів на всіх рівнях (рис. 1).
Вважаємо, що вищевказаний підхід забезпечить ефективне відтворення ресурсів
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сільськогосподарських підприємств та сприятиме розвитку аграрного сектора економіки в
цілому.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЕКОНОМІКИ

Складові суспільного відтворення
Організаційна

Економічна

Розвиток виробництва

Підвищення економічної ефективності
діяльності підприємств

Удосконалення відносин власності

Економічне стимулювання підприємств

Поліпшення механізму управління
господарською діяльністю підприємств

Сприятливі умови для інвестування та
кредитування підприємств

Аналіз і контроль за використанням аграрних ресурсів на всіх рівнях

Рис. 1. Складові економічного механізму ефективного відтворення ресурсів
аграрного сектора економіки
Джерело : складено автором

Розвиток сільськогосподарського виробництва є провідним елементом в
організаційній складовій економічного механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів
підприємств. Так, його трансформація та інтеграція до інших видів соціально-економічної
діяльності (промисловість, торгівля, транспорт і зв’язок, освіта та ін.) як постачальника і
споживача різних товарів (робіт, послуг) забезпечить модернізацію та розширення
сільськогосподарського виробництва, створення нових робочих місць, підвищення доходів
аграріїв і розвиток соціальної інфраструктури сільських територій в цілому.
Підтвердження наших думок знаходимо в С. Аджиєва, В. Балікоєва, Є. Владімирського,
які стверджували, що інтеграція сільськогосподарських підприємств в інші сфери суспільної
діяльності, сприятиме формуванню нових ринків збуту їх продукції, підвищенню її
конкурентоздатності, вирішенню соціальних проблем на селі та, передусім, зменшенню
різниці між рівнем життя сільського та міського населення [1, с. 5; 2, с. 78; 5, с. 47].
Крім цього, на нашу думку, всі елементи організаційної складової економічного
механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів тісно взаємопов’язані між собою
(наприклад, складові: розвиток виробництва; вдосконалення відносин власності;
поліпшення механізму управління господарською діяльністю підприємств). Подібне
припущення зробили В. Іохін, А. Кібіров, В. Гудашев тощо. Так, вчені припустили, що після
реструктуризації (розпаювання землі та майна) більшості колективних сільськогосподарських
підприємств, зміни їх форми власності, розвитку підприємництва в конкурентному
середовищі виникла об’єктивна необхідність формування нових підходів до організації
виробництва та реалізації продукції [7, с. 172; 8, с. 44].
Цілком підтримуючи вищевказану ідею вчених, на наш погляд, доцільно доповнити її
одним з ключових елементів – господарським механізмом, який повинен сприяти розвитку
виробничих і соціально-економічних відносин на всіх рівнях. Тобто його ефективне
формування безпосередньо сприятиме оптимальному поєднанню всіх елементів
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організаційної складової економічного механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів.
Проте після переходу від командно-адміністративної системи управління до ринкових
відносин у всіх галузях економіки механізм господарювання був істотно змінений і
ефективність його функціонування суттєво погіршилася.
Не менш важливим елементом у вищевказаній організаційній складовій є поліпшення
механізму управління господарською діяльністю підприємств. Так, від ефективності її
функціонування залежить якість реалізації всіх заходів щодо покращення економічного
механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів. Аналогічної думки щодо цієї проблеми
дотримується Л. Орсик, який пов’язує розвиток аграрної управлінської системи з ринковим
механізмом конкуренції, ціноутворення, власності, який повинен доповнюватися
амортизаційними відрахуваннями. Тобто підбір адаптованих до сучасних соціальноекономічних відносин менеджерів всіх керівних ланок повинен забезпечити розвиток гнучких
підходів до вирішення будь-яких організаційних проблем економічного механізму суспільного
відтворення аграрних ресурсів [10, с. 146].
Цілком підтримуючи вищезазначену думку автора, на наш погляд, її слід доповнити
окремим, але досить важливим, елементом – мотиваційним механізмом. Так, його основу
становлять стимули і спонукання до: відповідальності за результати фінансовогосподарської діяльності та розвиток підприємства; активної участі в управлінні
виробництвом, реалізації продукції; професійного росту; оптимізації організаційної структури
та структури управління господарюючим суб’єктом тощо.
Крім організаційної складової суспільного відтворення аграрних ресурсів, важливу роль, на
наш погляд, відіграє й економічна. Так, до неї належать: підвищення економічної ефективності
діяльності підприємства; економічне стимулювання підприємств; сприятливі умови для їх
інвестування і кредитування тощо. Оскільки діяльність будь-якого підприємства визначається,
передусім, її ефективністю, на нашу думку, доцільно розглянути дану складову. Так, інтеграція
сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм в інші галузі суспільної
діяльності, освоєння нових сегментів і ринків збуту продукції, на наш погляд, потребує
об’єктивної оцінки всіх пов’язаних з цим соціально-економічних процесів.
Підтвердження наших думок знаходимо в О. Рогожина та А. Шлапака. Для оцінки
ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств у контексті їх соціально-економічної
інтеграції вчені запропонували метод порівняльного аналізу з обов’язковим співставленням
порівнюваних показників. Він передбачає введення, крім загальних економічних показників
(собівартість, прибуток, рентабельність, продуктивність праці, відпрацьований робочий час і його
втрати та ін.), додаткових. До них належать основні фінансово-господарські показники, які
визначають можливість сільськогосподарських підприємств щодо:
− кооперації (визначення засад об’єднання, прав і обов’язків сторін тощо);
− функціонування та перспективи розвитку (формування: установчих і статутних
документів; напрямів розширення виробництва і реалізації продукції, використання прибутку,
зниження собівартості продукції та ін.);
− критерії розподілу доходів і витрат між підприємствами-партнерами (оцінка внеску та
ефекту від нього кожного засновника, розподіл прибутку між ними тощо) [11, с. 125; 14, с. 12].
На наш погляд, запропонований науковцями підхід є комплексним, оскільки включає в
себе не лише оцінку економічної ефективності діяльності підприємства, але й інвестиційну
привабливість, можливість кооперування та вдосконалення основних складових діяльності
аграрного формування. Даний підхід набув розвитку у працях представників Російського
державного наукового університету в межах проекту реформування регіонального АПК. Крім
всіх вищевказаних показників оцінки фінансово-господарської діяльності науковці
запропонували визначити інвестиційну ефективність і шляхи її підвищення в різних за рівнем
економічного розвитку сільськогосподарських підприємствах. Так, використовуючи принцип
концентрації капіталу, ними була виведена наступна формула [12, с. 212]:

C c + Т в п + С к + Т в к + В р + К × Е н → m in ,

(1)

де С с – собівартість сировини (сільськогосподарської продукції), грн;

Твп

– початкові транспортні витрати (доставка сировини переробному підприємству),

грн;

7

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2014[23]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Ск – собівартість виробництва (готової продукції), грн;
Т в к – кінцеві транспорті витрати (витрати на доставку готової продукції), грн;

Вр – витрати на реалізацію (готової продукції), грн;
К – об’єм капітальних витрат (пов’язаних з виробництвом), грн;
Е н – нормативний коефіцієнт (ефективності капітальних вкладень), грн (обсяг
капітальних вкладень в окремий підприємницький проект до обсягу їх повернення з нього).
Із вищезазначеної формули слідує, що ефективність інвестицій оцінюється за всіма
виробничими процесами (виробництво і реалізація продукції), де чітко визначається перелік
проблем, які потребують вирішення, оскільки погіршують віддачу коштів інвестору. Так, на
нашу думку, вирішення всіх питань щодо підвищення активності інвесторів, віддачі
вкладених в аграрний сектор економіки коштів можливо лише за умови розвитку холдингів.
Це передбачає здійснення таких заходів:
− забезпечення концентрації капіталу завдяки залученню ресурсів (грошових,
матеріальних, не матеріальних та ін.) невеликих власників, пайовиків, або акціонерів до
більших підприємств;
− зменшення ризиків підприємців завдяки законодавчому обмеженню відповідальності
за розрахунками по їх зобов’язанням тощо.
Враховуючи всі вищевказані аспекти щодо функціонування сільськогосподарських
підприємств, на наш погляд, від економічного стимулювання їх діяльності в більшості
випадків залежить кінцевий результат. Так, відповідні заходи повинні здійснюватися на
макро та мікро рівнях (табл. 1). Вони передбачають: забезпечення протекціонізму
вітчизняного виробника; програмно-цільове регулювання фінансово-господарської діяльності
підприємств; державну підтримку окремих підгалузей аграрного сектора економіки; освоєння
та застосування ресурсозберігаючих технологій тощо.
Таблиця 1
Комплексні заходи щодо економічного стимулювання діяльності
сільськогосподарських підприємств на макро та мікро рівнях
Заходи
Забезпечення протекціонізму вітчизняного виробника
Програмно-цільове регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств
Державна підтримка окремих підгалузей аграрного сектора економіки
Розвиток вертикальної та горизонтальної інтеграції сільськогосподарських
підприємств щодо ринків збуту продукції
Формування сприятливих умов для розвитку сільськогосподарських кооперативів
у демографічно дестабілізованих, депресивних і дотаційних регіонах
Надання пільгових кредитів на придбання вітчизняної сільськогосподарської
техніки та обладнання
Освоєння та застосування ресурсозберігаючих технологій
Застосування погодинної оплати праці аграріїв (введення тарифнокваліфікаційних розрядів залежно від професійно-кваліфікаційного рівня кожного
працівника)
Створення належних умов праці, відпочинку та іншого соціально-побутового
забезпечення працівників (перехід від ручних до механізованих робіт, надання
засобів захисту та особистої гігієни працівникам)
Створення умов для оздоровлення та культурного відпочинку аграріїв
Джерело : складено автором з урахуванням підходу О. Олійника [9, с. 27]

Макрорівень
+
+
+

Мікрорівень
+
-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Отже, здійснення всіх вищенаведених заходів щодо економічного стимулювання
діяльності сільськогосподарських підприємств окремих організаційно-правових форм
повинно сприяти, передусім, поліпшенню економічного механізму відтворення всіх аграрних
ресурсів та добробуту селян в цілому.
Розглянемо наступну важливу складову економічного механізму суспільного
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відтворення аграрних ресурсів – створення сприятливих умов для інвестування і
кредитування сільськогосподарських підприємств. Так, всі заходи пов’язані з вирішенням
даної проблеми повинні передбачати:
− забезпечення соціально-економічної та політичної стабільності в країні;
− розробка на макро- та мікрорівнях комплексних програм розвитку аграрного сектора
економіки;
− створення сприятливого податкового клімату для аграріїв;
− впровадження пільгових умов кредитування, залежно від рівня економічного розвитку
сільськогосподарських підприємств;
− забезпечення умов для кооперації господарюючих суб’єктів аграрного сектора
економіки;
− встановлення економічно обґрунтованих і мінімально гарантованих цін на
сільськогосподарську продукцію;
− державне дотування депресивних сільських територій тощо.
Вважаємо, що всі вищенаведені принципи щодо забезпечення сприятливих умов для
інвестування і кредитування підприємств даної галузі створять передумови для притоку
вітчизняного та іноземного капіталу в аграрний сектор економіки.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у результаті аналізу
теоретичних засад формування економічного механізму ефективного відтворення ресурсів
аграрного сектора економіки нами встановлено, що:
1. Дана категорія є системою взаємопов’язаних між собою способів соціальноекономічного впливу на сільськогосподарських товаровиробників для пожвавлення всіх видів
їх діяльності та заповнення ринку конкурентоспроможною аграрною продукцією.
2. До головних її складових належать: організаційна (розвиток виробництва,
вдосконалення відносини власності, поліпшення механізму управління господарською
діяльністю підприємств та ін.), економічна (підвищення економічної ефективності діяльності
підприємств, економічне стимулювання підприємств, сприятливі умови для інвестування та
кредитування підприємств тощо). Також останнім етапом по відношенню до двох вищевказаних
складових є аналіз і контроль за використанням аграрних ресурсів на всіх рівнях.
На наш погляд, даний підхід створить передумови для визначення дієвих заходів щодо
комплексного відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки в цілому.
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Клокар О.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
ЕФЕКТИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Мета. Визначення та аналіз теоретичних засад формування економічного механізму
ефективного відтворення ресурсів аграрного сектора економіки.
Методика дослідження. Методичну основу даного дослідження становить загальнонауковий
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діалектичний метод пізнання, при якому об`єкт дослідження вивчається як динамічна система в
процесі свого розвитку. Формування складових економічного механізму ефективного відтворення
ресурсів аграрного сектора економіки здійснено на основі діалектичного, історичного та системного
методів. У процесі вивчення й узагальнення науково-практичних розробок застосовано методи
порівняння, аналізу і синтезу, індукції і дедукції. Також дослідження базується на нормативноправових і господарських документах, розробках науково-дослідних установ та вчених-економістів.
Результати. Визначено економічну суть категорії “економічний механізм суспільного
відтворення ресурсів аграрного сектора економіки”. Так, вона базується на системі взаємопов’язаних
між собою способів соціально-економічного впливу на сільськогосподарських товаровиробників для
пожвавлення всіх видів їх діяльності та заповнення ринку конкурентоспроможною аграрною
продукцією.
Встановлено, що до головних її складових належать: організаційна та економічна. Також
останнім етапом по відношенню до двох вищевказаних складових є – аналіз і контроль за
використанням аграрних ресурсів на всіх рівнях.
Наукова новизна. Виявлено, обґрунтовано та проаналізовано основні складові формування
економічного механізму ефективного відтворення ресурсів аграрного сектора економіки України в
контексті трансформації законодавства та напрямів державного впливу на дану категорію (зміна
пріоритетів і складових розвитку сільських територій).
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вивчення і
практичного розв’язання проблеми ефективного відтворення ресурсного потенціалу в аграрному
секторі економіки в цілому. Це стосується, передусім, ефективного та комплексного відтворення
капіталу з його складовими (трудові, матеріально-технічні, земельні, грошові та інші ресурси).
Ключові слова: ресурсний потенціал, аграрний сектор економіки, економічний механізм,
ефективність, відтворення.
Klokar O.O. THEORETICAL BASE OF ECONOMIC MECHANISM FOR EFFICIENT RESOURCE
REPRODUCTION IN AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY
Purpose. Identification and analysis of the theoretical base of efficient mechanism for economic
resources reproduction in the agricultural sector of economics.
Methodology of research. Methodological basis of this research is dialectical method of cognition, in
which the object of the research is studied as a dynamic system in the process of its development. Formation
of the components of the economic mechanism for effective resource reproduction in agricultural sector is
based on the dialectical, historical and systematic methods. In the process of the study and synthesis of
scientific and practical work, the methods of comparison, analysis, synthesis, induction and deduction are
used. Also, the research is based on the legal regulatory and economic instruments, works of scientific and
research institutions and academic economists.
Findings. The economic essence of the notion "economic mechanism of social resources
reproduction in the agricultural sector" is determined. Thus, it is based on a system of interrelated ways of
the social and economic impact on agricultural producers for the revival of all kinds of activities and
completing the market with competitive agricultural products.
In addition, it was found that the main components include: organizational and economic components.
So, the last stage, in relation to the above mentioned components, is the analysis and control of the use of
agricultural resources at all levels.
Originality. The main components of an effective mechanism for the formation of economic
mechanism for effective resources reproduction in agrarian sector of Ukraine in the context of the
transformation of laws and directions of state influence on this category (changing of priorities and
components of rural areas development), are found, proved and analyzed.
Practical value. The research results received are the basis for the study and practical solution to the
problem of efficient resource reproduction potential in the agricultural sector as a whole. It touches, foremost,
the effective and complex recreation of capital with his constituents (labour, material and technical,
resources landed, money and other).
Key words: resource potential, the agricultural sector, the economic mechanism, efficiency,
reproduction.
Клокар О.О. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОГО ВОССОЗДАНИЯ РЕСУРСОВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Цель. Определение и анализ теоретических принципов формирования экономического
механизма эффективного воссоздания ресурсов аграрного сектора экономики.
Методика исследования. Методическую основу данного исследования составляет
общенаучный диалектический метод познания, при котором объект исследования изучается как
динамическая система в процессе своего развития. Формирование составляющих экономического
механизма эффективного воссоздания ресурсов аграрного сектора экономики осуществлено на
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основе диалектического, исторического и системного методов. В процессе изучения и обобщения
научно-практических разработок применены методы сравнения, анализа и синтеза, индукции и
дедукции. Также исследование базируется на нормативно правовых и хозяйственных документах,
разработках научно-исследовательских учреждений и ученых-экономистов.
Результаты. Определенно экономическую суть категории “экономический механизм
эффективного воссоздания ресурсов аграрного сектора экономики”. Так, она базируется на системе
взаимосвязанных способов социально-экономического влияния на сельскохозяйственных
товаропроизводителей для оживления всех видов их деятельности и заполнения рынка
конкурентоспособной аграрной продукцией.
Кроме этого, установлено, что к главным ее составляющим принадлежат: организационная и
экономическая. Также последним этапом по отношению к двум вышеуказанным составляющим
является – анализ и контроль за использованием аграрных ресурсов на всех уровнях.
Научная новизна. Обнаружено, обоснованно и проанализированы основные составные
формирования экономического механизма эффективного воссоздания ресурсов аграрного сектора
экономики Украины в контексте трансформации законодательства и направлений государственного
влияния на данную категорию (изменение приоритетов и составляющих развития сельских
территорий).
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются подпочвой для
изучения и практического решения проблемы эффективного воссоздания ресурсного потенциала в
аграрном секторе экономики в целом. Это касается, прежде всего, эффективного и комплексного
воссоздания капитала с его составляющими (трудовые, материально-технические, земельные,
денежные и другие ресурсы).
Ключевые слова: ресурсный потенциал, аграрный сектор экономики, экономический
механизм, эффективность, воссоздание.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗИ
ТА КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Постановка проблеми. Загальноприйнятим є трактування кризи як гострої,
нестабільної ситуації, яка має негативні наслідки. На сьогодні у вітчизняній та зарубіжній
літературі поняття кризи тлумачиться по-різному. Це пояснюється насамперед тим, що дана
проблема стала ретельно вивчатися порівняно недавно і тому понятійно-категоріальний
апарат ще остаточно не сформувався.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вивчення кризи у діяльності
соціально-економічних систем різних ієрархічних рівнів відноситься до найбільш
фундаментальних в економічній науці. Розкриттю сутності кризи в економіці присвячено роботи
авторів як початку ХХ сторіччя (К. Джугляр, Дж. Кейнс, Ф. Кене, Дж. Кітчін, М. Кондратьєв,
Д. Лонг, Р. Лукас, В. Мітчел, Є. Слуцький, М. Туган-Барановський, Дж. Хікс, Р. Фріш та ін.), так і
праці сучасних іноземних та вітчизняних науковців (М. Барклі, А. Бернак, Д. Корсетті, П. Кругман,
Н. Рубіні, Д. Сорос, Д. Сорнетте, Д. Стігліц, М. Хатчісон, М. Шиндлер та ін.). Однак у більшості
наукових розробок головним об’єктом наукового дослідження є кризи, а недостатньо уваги
приділено кризовому процесу, складовим елементом якого є власне криза. Зазначені вище
обставини зумовлюють актуальність і своєчасність даної роботи.
Постановка завдання. Метою дослідження є конкретизація понять кризи та кризового
процесу, їх понятійно-категоріального структурного наповнення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Криза у діяльності будь-якої соціальноекономічної системи – світової, національної, регіональної чи інших – є явищем, що має ту ж
саму природу, спричиняється певними причинами, але одночасно є явищем, що
відрізняється в кожному конкретному випадку своїми особливостями. Питання

12

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

упорядкування криз в діяльності соціально-економічних систем у економічній літературі
продовжує вивчатися. Так, Ю. Яковець запропонував класифікувати кризи за такими
ознаками: – за об’єктами, щодо яких справедливою є закономірність циклічного розвитку –
економічні, соціальні, політичні тощо; – за характером – кризи, що передують новому етапу в
розвитку системи або її загибелі, розпаду; кризи, що незалежні від інших криз або збігаються
та взаємодіють з ними (резонансний ефект); кризи, що є закономірною фазою циклу або є
випадковим результатом стихійного лиха; – за тривалістю – короткотермінові,
середньотермінові, довготермінові та понадтермінові [1, с. 82].
В залежності від втрат і витрат кризи класифікуються, як легкі, середньої важкості, важкі та
екстремальні [2, с. 102]. О. Скібінський поділяє кризи за низкою класифікаційних ознак на види,
що відображають різні боки одного й того ж кризового процесу, зокрема: за тривалістю
(короткотермінові (один раз на 4-5 років), середньо термінові (один раз на 8-10 років),
довготермінові (один раз на 40-60 років), за масштабами (локальні, регіональні, національні,
світові (глобальні)), за характером (циклічно повторювальні, нерегулярні, випадкові) [3].
Група авторів на чолі з Д. Черваньовою та О. Жилінською розрізняють: – за масштабами
прояву: загальні кризи – охоплюють усю соціально-економічну систему, та локальні – охоплюють
лише її частину; – за проблематикою: макро- і мікрокризи; – за причиною виникнення: природні,
суспільні та екологічні кризи; – за структурою відносин у соціально-економічній системі й
диференціації проблематики її розвитку виділяють окремі групи економічних, соціальних,
організаційних, психологічних, технологічних та інших криз [4, с. 584].
О. Богданов виділяв в динаміці систем два типи кризи – «кризи С» і «кризи Д», хоча і
вважав, що межа між ними є дуже умовною, а кожна криза є ланцюжком елементарних криз
обох типів. «Кризи С» – це кризи, що приводять до утворення нових зв’язків і тому за своїм
характером є кон’югаційними або з’єднувальними. «Кризи Д» навпаки, ведуть до розриву
зв’язків, до створення нових границь там, де їх раніш не було. Вихідним пунктом, за О.
Богдановим, завжди є «С», а кінцевою фазою завжди є «Д» [5, с. 223]. На думку А. Анікіна та
Р. Ентова, доцільне виділення також внутрішньодержавних та міжнародних криз [6, с. 54].
Отже, кризи в соціально-економічній системі як явище є дуже різноманітними, вони
відбуваються на будь-якому її рівні, мають різни форми прояву та його особливості,
розрізняються за терміном перебігу, наслідками та мірою керованості. За результатами
узагальнення низки публікацій нами зроблена спроба власної класифікації кризи в діяльності
соціально-економічних систем різних ієрархічних рівнів національної економіки (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація криз у діяльності соціально-економічних систем
Ознака

Види кризи
Мікро-, мезо-, макро-, мега- та геокризи.
Етап життєвого циклу системи
Кризи становлення, розвитку, зрілості, спокою, згасання.
Масштаб охоплення складових системи Локальна, системна, загальна.
Зовнішній прояв
Прихована (латентна), очевидна (явна).
Природна, соціальна, економічна, екологічна, технологічна,
Головний об’єкт проблематики
психологічна, політична тощо.
За взаємопов’язаністю
Незалежна, ланцюгова.
Джерело генерування першопричини Зовнішня, внутрішня.
За наявністю зацікавленої сторони
Природна, штучна.
Рівень соціально-економічної системи

Періодичність виникнення
Характер виникнення
Термін подолання
Ступінь важкості наслідків
Характер загального тренду
Закономірність виникнення
Динаміка наростання
Характер перебігу

Часто повторювальна (один раз на 4-5 років), середньо повторювальна
(один раз на 8-10 років), рідко повторювальна (один раз на 40-60 років).

Циклічно повторювальна, нециклічна, проміжна (між основними
кризами як фазами циклу).
Короткотермінова (до1-го року), середньотермінова (1-3 років),
довготермінова(3-5 років), понадтермінова (понад 5-ть років).
Легка, середньої важкості, важка, екстремальна.
Оздоровча, руйнівна.
Випадкова (несподівана), закономірна (передбачувана).
Кризове явище, кризова ситуація, рецесія (кризовий стан), криза.

Раптова, виникаюча, постійна.

Можливість впливу на процес протікання Керована, некерована.

Джерело: розробка автора
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Розуміння сутності та видового різноманіття криз є основою для розробки теоретичних
засад антикризового управління соціально-економічною системою та визначення
особливостей його реалізації при виникненні певного виду кризи.
Особливо слід відзначити, що в опрацьованих дослідженнях достатньо часто
зустрічається підміна понять, коли кризу позначають як кризове явище, кризову ситуацію,
кризовий стан, рецесія, депресія тощо. Ці поняття, з одного боку, відповідають тому часу та
умовам, в яких вони виникли, а з іншого, розглядаються з обмежених позицій, які
відображають концептуальні погляди окремої науки – соціології, політики, теорії систем та ін.
Конкретизація цих понять дозволить усунути їх синонімічне або непродумане використання.
Кризове явище в діяльності соціально-економічної системи, на нашу думку, слід
визначити як сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення її підсистем,
зумовлених випадковими причинами (екзогенними) або причинами управлінського характеру
(ендогенними), які ведуть до виникнення перешкод у виконанні функцій системи, виходу
окремих показників її діяльності та їх відповідності стану зовнішнього економічного
середовища за критичні значення. Тобто, за своєю суттю окремі кризові явища не
викликають постійної та глибокої дестабілізації функціонування суб’єкта господарювання,
вони є наслідками змін окремих систем внутрішнього та зовнішнього середовища, але, в
свою чергу, мають властивість збільшуватись і породжувати інші кризові явища.
Якщо на кризові явища у функціональних підсистемах не звертати увагу і, відповідно,
не приймати ніяких заходів, то вони можуть або активізуватися при їх насиченні, або
завмерти з тим, щоб активізуватися потім, у невизначений час. Активізація кризових явищ у
всіх підсистемах приводить до кризової ситуації. Кризове явище не варто ототожнювати з
кризовою ситуацією, тобто з процесом, періодичність якого залежить від того, наскільки
часто процеси матеріально-інформаційного перетворення співпадають або збігаються у часі
та просторі. Кризову ситуацію в соціально-економічній системі слід визначити як зростання
кількості взаємопов’язаних кризових явищ, які призводять до незначного погіршення та
виходу окремих показників діяльності системи, її відповідності стану зовнішнього
економічного середовища за критичні значення але не спричиняють руйнації системи
самозбереження.
Якщо не звертати уваги на кризову ситуацію в діяльності соціально-економічної
системи або вибрати неадекватні заходи та недбало їх реалізовувати, цілком ймовірним є
переростання кризової ситуації у кризовий стан. Кризовий стан в діяльності системи є також
формою прояву кризи, який характеризується неспроможністю системи виконувати свої
функції через причини внутрішнього або зовнішнього походження, що спричиняє
уповільнення діяльності мезо- та макроекономічних систем через неможливість реалізації їх
основних функцій (на відміну від мікроекономічних систем де можлива повна їх зупинка).
Саме на етапі руйнації системи самозбереження можна стверджувати про перехід від
кризової ситуації до кризового стану. Автори [7] вважають, що кризовим станом треба
вважати накопичення розбіжності між структурою, обсягами діяльності, процесами та
ринковою ситуацією, що призводить до подальшого нарощування кількості кризових явищ і
погіршення фінансового стану.
Кризовий стан в діяльності системи характеризується низкою негативних процесів
(розрив зовнішніх зв’язків, втрата споживачів, виробничого, технологічного ноу-хау,
зменшення лояльності персоналу) та явищ (розбалансування економічного механізму та
нездатності до продовження фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку
регіону). Характерною рисою кризового стану системи є його спроможність негативно
впливати на діяльність суб’єктів зовнішнього середовища – держави, та навпаки. Такий
негативний вплив проявляється у виникненні в діяльності цих суб’єктів кризових явищ,
кризової ситуації та навіть кризового стану. Як тільки криза в її важкому прояві – кризовий
стан – починає впливати на вищий рівень, то вона набуває екзогенного характеру.
Рецесія в економіці – відносно помірний, некритичний спад виробництва або
уповільнення темпів економічного зростання. У загальному випадку рецесія – це перехідний
період між бумом і депресією, а якщо спиратися на класичне визначення рецесії, то це
нульове зростання економіки (нульовий приріст ВВП) протягом півроку. Різні економічні
школи називають різні цифри, у тому числі і відмінні від нуля, але суті це не змінює.
Ключовим словом тут є «тимчасовий спад» в економіці.
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За визначенням незалежної дослідницької організації Національного бюро економічних
досліджень США (NBER), рецесія – це період зниження рівня сукупного випуску, доходу,
зайнятості, торгівлі, який триває від шести місяців до одного року і характеризується значним
спадом у багатьох секторах економіки. Бюро проводить чітку хронологію початку та
закінчення рецесії в США, але констатує лише найбільш виражені цикли, коли економічна
рецесія триває два і більше кварталів [8]. У Британії і США вважають, що технічна сторона
рецесії – це тенденція економічного спаду впродовж півроку. Тому не кожен провал
економічної активності кваліфікується рецесією.
Таким чином, результати рецесії фахівці не вважають катастрофічними, однак вона
небезпечна тим, що, якщо не будуть вживатися заходи, вона може «прогресувати» в кризу та
депресію. Явище рецесії перевіряє на міцність всю економіку та фінансову систему країни, а
також ефективність прийнятих рішень політиками країни. Діагностувати рецесію неможливо –
її можна констатувати постфактум– необхідно шість місяців (справжні рецесії можна
визначати лише в минулому часі). Настання рецесії означає, що соціально-економічна
система почала пристосовуватися до нових реалій, намічена та втілюється нова структура
для подальшого розвитку. Створюються передумови для уникнення кризи та депресії. У
свою чергу криза означає, що жодного пристосування взагалі не відбувається, а соціальноекономічна система відтворюється по «класичному колу» циклічної моделі розвитку.
Вивчення форм прояву кризи в діяльності соціально-економічної системи, які позначені
як кризове явище, кризова ситуація і кризовий стан, рецесія, власне криза та депресія має
велике значення для антикризового управління ними, оскільки дозволяє більш чітко
визначити об’єкт такого управління та уточнити його завдання (заходи антикризового
управління щодо кожного з етапів є різними). Залежно від впливу кризи на діяльність
соціально-економічної системи нами пропонується доповнити вище перераховані форми
прояву ще двома, а саме: передкризовий та посткризовий стани. Кожна з наведених форм
прояву кризи є, в кінцевому рахунку, складовою процесу – певною стадією, що характеризує
конкретний стан кризи в життєдіяльності систем.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи погляди сучасних вчених та
наукових підходів, щодо структурування кризового процесу можна зробити наступні
висновки:
1. В сучасних умовах «кризу» в діяльності соціально-економічної системи слід
досліджувати у двох площинах:
– у погляді на кризу, як на кризовий процес, тобто процес, що має початок (докризовий
стан), розвиток (кризове явище, кризова ситуація, кризовий стан, рецесія, власне криза,
депресія) та завершення (посткризовий стан);
– у погляді на кризу, як на глобальне економічне явище з усіма формами та життєвими
циклами разом узятими.
У обох випадках це динамічні характеристики системи – перша у більш вузькому часовому
аспекті, а друга – у більш широкому. При цьому стійкою до кризи є така система, для якої
характерні позитивні тренди, або тренди з незначним відставанням від попередніх рівнів, а
нестійкою – негативні тренди та тренди зі значним відставанням від попередніх рівнів.
2. Основний аналітичний акцент у дослідженнях повинен бути зосереджений саме на
кризовому процесі, а не на кризі. Адже, розвиток кризи в соціально-економічній системі не
відбувається автоматично, тобто не спостерігається автоматичного переходу від одного
етапу до іншого, так само як і не прослідковується автоматичне дотримання тривалості
етапів.
3. Етапи кризового процесу характеризуються тим, що вони з’являються не так
раптово, тому залишається час на реагування, що дозволяє визначити та впровадити певні
антикризові заходи ще до того, як один етап почне розвиватися аж до формування
наступного, тобто перейде точку неповернення. Перебіг кризового процесу за умови
антикризових дій може бути скорегованим, а його наслідки – зменшеними.
4. Саме кризовий процес, а не криза є неминучим етапом функціонування і розвитку
соціально-економічної системи. Власне криза, як етап кризового процесу, у стійких до
соціально-економічних системах, як правило, відсутня взагалі (не кажучи вже про фазу
депресії). Рецесія є поворотною точкою до фаз підйому чи злету.
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Талах В.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗИ ТА КРИЗОВИХ
ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Мета: конкретизація понять кризи та кризового процесу, їх понятійно-категоріального
структурного наповнення.
Методика дослідження: на основі короткого історичного екскурсу та з допомогою методів
синтезу систематизовано наукові підходи щодо наявних форм прояву кризи та кризових процесів. При
проведенні наукового дослідження кризового явища, кризової ситуації, кризового стану та рецесії
системно використані методи логічного та історичного підходів як до вивчення кожної форми зокрема,
так і кризи та кризового процесу – як економічних категорій в цілому. Теоретичні засади процесу
формування кожної з форм прояву кризового процесу розглянуті у взаємозв’язку ієрархічних рівнів
національної економіки. З допомогою методів абстракції, індукції та дедукції досліджені чинники
трансформації однієї форми прояву у іншу.
Результати. Обґрунтовано, що: в сучасних умовах «кризу» в діяльності соціально-економічної
системи слід досліджувати у двох площинах: перша – у погляді на кризу, як на кризовий процес; друга
– у погляді на кризу, як на глобальне економічне явище з усіма формами та життєвими циклами разом
узятими. Встановлено, що кризовий процес, а не криза є неминучим етапом функціонування і
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розвитку соціально-економічної системи, а тому основний аналітичний акцент у дослідженнях повинен
бути зосереджений саме на кризовому процесі, а не на власне кризі.
Наукова новизна. Розроблено класифікацію існуючих видів кризи, яка, на відміну від існуючих,
охоплює сімнадцять класифікаційних груп. Конкретизовані структурні елементи кризового процесу, як
об’єкту економічного дослідження, шляхом включення наступних етапів: передкризовий стан, кризове
явище, кризова ситуація, кризовий стан, рецесія, власне криза, депресія та посткризовий стан.
Практична значущість. Поглиблена деталізація форм протікання кризового процесу дозволить
своєчасно розпізнавати, запобігати та пом’якшувати можливі наслідки від кризових процесів, в цілому,
та власне криз, зокрема, на усіх ієрархічних рівнях національної економіки.
Ключові слова: кризове явище, кризова ситуація, кризовий стан, рецесія, криза.
Talakh V.I. METHODOLOGICAL PECULIARITIES OF THE CRISIS RESEARCH AND CRISIS
PROCESSES IN THE ACTIVITY OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
Aim: concretization of the concepts crisis and crisis process, their conceptual and categorical
structural content.
Methodology of research: basing on brief historical excursus and using methods of synthesis
scientific approaches to existing forms of crisis and crisis processes are systematized. Conducting scientific
research of crisis phenomenon, crisis situation and recession were systematically used methods of logical
and historical approaches to the study of each particular form, crisis and process of crisis as economic
categories as a whole.
Theoretical principles of the process of formation of each of the forms of crisis processes are
considered in correlation of hierarchical levels of the national economy. Using the methods of abstraction,
induction and deduction factors transforming one form of manifestation to another are investigated.
Results. Substantiated, that in modern conditions "crisis" in the activity of social and economic system
should be explored on two levels: the first - considering the crisis, as the crisis process; the second - crisis as
a global economic phenomenon with all forms and life cycles combined. It is established that crisis process
but not a crisis is an inevitable phase of functioning and development of social and economic system. That is
why the main analytical focus of research should be concentrated on the crisis as the process and not on the
actual crisis.
Scientific novelty: The classification of existing types of crisis that unlike existing one covers
seventeen classification groups was worked out. Structural elements of the crisis process as the object of
economic research were specified, including the following steps: crisis phenomenon, crisis situation, crisis
condition, recession, actual crisis, depression and post-crises condition.
Practical significance: deep detailing of forms of crisis process flow will allow identifying in time,
preventing and mitigating the consequences of the crisis processes in general and actual crisis in particular
and at all hierarchical levels of the national economy.
Key words: crisis phenomenon, crisis situation, crisis condition, recession, crisis.
Талах В.И. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИЗИСА И
КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Цель: конкретизация понятий кризиса и кризисного процесса, их понятийно-категориального
структурного наполнения.
Методика исследования: на основе короткого исторического экскурса и с помощью методов
синтеза систематизированы научные подходы относительно имеющихся форм проявления кризиса и
кризисных процессов. При проведении научного исследования кризисного явления, кризисной
ситуации, кризисного состояния и рецессии, системно использованы методы логического и
исторического подходов как к изучению каждой формы в частности, так и кризиса и кризисного
процесса – как экономических категорий в целом. Теоретические принципы процесса формирования
каждой из форм проявления кризисного процесса рассмотренные во взаимосвязи иерархических
уровней национальной экономики. С помощью методов абстракции, индукции и дедукции
исследованы факторы трансформации одной формы проявления в другую.
Результаты. Обоснованно, что в современных условиях «кризис» в деятельности социальноэкономической системы необходимо исследовать в двух плоскостях: первая – во взгляде на кризис,
как на кризисный процесс; вторая – во взгляде на кризис, как на глобальное экономическое явление
со всеми формами и жизненными циклами вместе взятыми. Установлено, что кризисный процесс, а
не кризис является неминуемым этапом функционирования и развития социально-экономической
системы, а потому основной аналитический акцент в исследованиях должен быть сосредоточен
именно на кризисном процессе, а не на собственно кризисе.
Научная новизна: Разработано классификацию существующих видов кризиса, которая в
отличие от существующих охватывает семнадцать классификационных групп. Конкретизированы
структурные элементы кризисного процесса, как объекта экономического исследования, путем
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включения следующих этапов: предкризисное состояние, кризисное явление, кризисная ситуация,
кризисное состояние, рецессия, собственно кризис, депрессия и посткризисное состояние.
Практическая значимость: углубленная детализация форм протекания кризисного процесса
позволит своевременно распознавать, предотвращать и смягчать возможные последствия от
кризисных процессов, в целом, и собственно кризисов, в частности, на всех иерархических уровнях
национальной экономики.
Ключевые слова: кризисное явление, кризисная ситуация, кризисное состояние, рецессия,
кризис.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Постановка проблеми. Сучасний світ розвивається в умовах жорсткої конкуренції на
ринку високотехнологічної продукції. Це зумовлено тим, що відбувається формування нового
глобального простору світової економіки і кожна країна намагається покращити чи зберегти
свої позиції в нових умовах. Сучасні досягнення України у міжнародному вимірі
конкурентоздатності економіки, рівня розвитку й особливо ефективності функціонування
національної інноваційної системи є недостатніми для забезпечення сталого розвитку
вітчизняної економіки, гарантованої національної безпеки, виходу в найближчій перспективі
за рахунок економічного зростання на європейські стандарти життя українських громадян.
Прогресивність суспільного розвитку багато в чому залежить від спроможності освітньої
сфери відтворювати інтелектуальний потенціал, якісну робочу силу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення якості робочої сили
постійно є предметом обговорення громадськості, дослідження науковців та формування
державних програм щодо заходів із підтримки, відновлення й розвитку інноваційного
трудового потенціалу. Сьогодні у сфері розвитку трудового потенціалу України особливу
увагу слід звернути саме на його якість. У цьому контексті одним із чинників становлення
економіки на інноваційний фундамент, який відтворює трудовий потенціал країни, є освіта.
Термін «трудовий потенціал» до наукового обігу увійшов у середині ХХ століття. Його
поява була обумовлена необхідністю трансформації традиційних поглядів на роль і місце
людини у процесі виробництва за умови зміни характеру демографічних процесів та
постійного розвитку науково-технічного прогресу. Введення поняття «трудовий потенціал»
спричинило необхідність перегляду поглядів на значення людини у виробничому процесі,
визнання ролі інтелектуального потенціалу та інтелектуального капіталу, накопиченого
безпосередньо на підприємстві та в суспільстві в цілому.
Вагомий внесок у теоретичну і методологічну розробку проблем формування,
використання і розвитку трудового потенціалу в умовах структурної трансформації економіки
України зроблено відомими українськими вченими: О. Амошею, В. Близнюк, С. Вовканичем,
М. Долішнім, І. Лукіновим, С. Писаренко, У. Садовою, Л. Шевчук. Демографічні та економічні
аспекти формування та використання трудового потенціалу в умовах адаптації України до
глобального економічного середовища досліджено вітчизняними вченими: Д. Богинею,
О. Макаровою, О. Грішновою, С. Дорогунцовим, В. Куценко, Е. Лібановою, С. Пирожковим та
іншими.
Огляд публікацій із проблем формування, використання й розвитку інноваційного
трудового потенціалу підприємства свідчить про те, що проведено багато досліджень, вони
багатоаспектні, але, на нашу думку, є певні проблеми, які потребують свого подальшого
розвитку. Варто зазначити, що при достатньо великій кількості наукових досліджень,
присвячених інноваційному трудовому потенціалу, не сформовано цілісного комплексного
підходу до вивчення актуальних теоретико-методологічних, методичних і практичних питань
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формування, використання та розвитку інноваційного трудового потенціалу в умовах структурноінноваційних перетворень економіки, до цього часу не вироблено єдиної, загальноприйнятої
думки щодо сутності і взаємозв'язку економічних категорій і понять, що формують
методологічний інструментарій аналізу процесів формування, використання та розвитку
інноваційного трудового потенціалу як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємств.
Отже, існує об'єктивна необхідність у подальшому поглибленні теоретичних досліджень і
методичних розробок, які дадуть можливість уточнити структуру інноваційного трудового
потенціалу підприємства з точки зору його компонентів, визначити зовнішні та внутрішні фактори
впливу на його розвиток та використання, удосконалити методичні підходи до комплексної
оцінки рівня розвитку інноваційного трудового потенціалу та методів прогресивної мотивації і
стимулювання праці персоналу в умовах структурно-інноваційних перетворень.
Постановка завдання. Метою даної статті є розкриття особливостей процесу
формування та розвитку трудового потенціалу в умовах структурно-інноваційних
перетворень в економіці України, обґрунтування необхідності формування на підприємствах
системи безперервної освіти працівників та створення сучасних систем мотивації і
стимулювання праці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні стратегічним пріоритетом для
України є перехід до інноваційної моделі економічного розвитку, інтеграція в економічний
європейський простір та розбудова соціальної держави. Найважливішою умовою реалізації
цих стратегічних завдань є нагромадження та ефективне використання трудового
потенціалу, тобто тих якісних характеристик працівників, які формують сучасні продуктивні
здібності та перетворюють їх на головну продуктивну силу постіндустріальної економіки,
заснованої на знаннях. Досвід розвинених країн свідчить, що нагромадження людського
капіталу, розвиток, ефективне формування трудового потенціалу та забезпечення його
раціонального використання є найважливішою умовою конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств та динамічного соціально-економічного прогресу. В основі економічного
розвитку країни лежить інноваційна спрямованість економіки, яка створює базу для
формування довгострокової стратегії розвитку. Останнім часом інноваційна активність
України не відчуває ні зльотів, ні падіння: частка підприємств, що здійснюють технологічні
інновації, коливається у межах 9–11%. За рівнем інноваційної активності українська
економіка помітно поступається не тільки провідним індустріальним країнам (Німеччина –
70%; Канада – 65%; Бельгія – 60%; Ірландія, Данія і Фінляндія – 55–57%), але і більшості
держав Центральної і Східної Європи, де цей показник знаходиться в інтервалі 20–40% [1].
Інноваційний шлях розвитку економіки вимагає використання нових підходів до
формування та розвитку трудового потенціалу. Процес формування трудового потенціалу є
складною системою, яка поєднує сукупність методів, процедур, прийомів забезпечення
суб’єктів виробничо-господарської діяльності працівниками необхідного професійнокваліфікаційного рівня, що надасть можливість досягнення суб'єктами господарювання
поставлених цілей.
Для потреб інноваційного розвитку країни освіта набуває надзвичайно великого
значення, вона є не лише пов’язуючою, але й конструктивною ланкою у системі трьох
головних складових інноваційної економіки – «наука – освіта – виробництво». У цьому
поєднанні освітній потенціал виступає одночасно як джерело поповнення науки кадрами та
як головний фактор оволодіння робочою силою, всьому населенню сучасними знаннями,
необхідними для забезпечення економічного, соціального та культурного розвитку
суспільства на основі використання передових досягнень науки, технологій та інновацій.
Сьогодні Україна повинна залучатися до процесів міжнародного технологічного обміну,
розвивати вітчизняний науково-технічний потенціал, розробити та втілювати концепцію
інноваційного розвитку країни, якщо не бажає стати сировинним придатком розвинених країн
у найближчому майбутньому. Адже, з огляду на економічний розвиток та інноваційний
потенціал, технологічне ядро сучасного світового господарства формують такі країни, як:
США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, а до першої технологічної групи
належать: Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Південна Корея, які забезпечують свою
міжнародну конкурентоспроможність за рахунок ефективного використання ресурсів та
інноваційної активності, тоді як Україна, за даними Всесвітнього економічного форуму,
належить до країн, що розвиваються за рахунок факторів виробництва і посідає 82-е місце
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серед 133 країн у рейтингу глобальної конкурентоспроможності за 2009-2010 роки. Найбільш
конкурентоздатною була визнана Швейцарія, що потіснила на друге місце США. До Топ-5
увійшли Сінгапур, Швеція і Данія. Україна ж за рік опустилася на 10 позицій, що і визначає її
роль у системі міжнародних технологічних та економічних взаємозв’язків [2].
Становлення інноваційної економіки в Україні, як й у всьому світі, пред'являє особливі
вимоги до якості та рівня використання її трудового потенціалу: різко зростає значення саме
інноваційного трудового потенціалу, який забезпечує в соціально-економічних системах будьякого типу ендогенний, внутрішній характер розвитку всіх інноваційних процесів. Трудовий
потенціал означає наявність у будь-кого не тільки накопичених здібностей до праці, а також
прихованих, таких, що не проявили ще себе, можливостей і здібностей у відповідних сферах їх
життєдіяльності. У зв'язку з цим, розглядаючи потенціал як здатність ресурсів давати певні
результати і забезпечувати функціонування системи, слід також враховувати та відображати у
показниках всі чинники, які визначають таку здатність. Для цього необхідно мати характеристики
ресурсів усіх видів, а також їх системні характеристики, знати засіб їх використання та
управління ними. Іншими словами, необхідно знати не тільки ресурси, але й накопичені резерви,
які не були використані, а також чинники, що впливають на можливості використання і
збільшення в майбутньому цих ресурсів та резервів. Трудовий потенціал слід розглядати як
інтегральну
кількісно-якісну
характеристику
здібностей
і
можливостей
особистості/колективу/суспільства до праці, що включає одночасно три аспекти, зокрема:
1) ресурсний аспект – рівень, який доступний для розвитку трудового потенціалу з
погляду накопичених ресурсів і резервів та який визначається психофізіологічними (стан
здоров'я працівника, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т.п.),
демографічними (оцінка чисельності і складу працездатного й економічно активного
населення) і освітньо-кваліфікаційними характеристиками (кількість випускників різних
навчальних закладів, структура працездатного населення за рівнем освіти, за рівнем
кваліфікації та ін.);
2) факторний аспект – можливості використання і подальшого розвитку трудового
потенціалу, що визначаються часовими (фонд робочого часу), соціально-економічними
(структура зайнятості за сферами, галузями економіки, професіями, посадами, спеціальностями,
показниками мобільності кадрів і т.п.), організаційними (рівень організації праці, соціальнопсихологічний клімат в колективі і т.п.), матеріально-технічними (рівень матеріально-технічної
бази, оплати праці працівників), інформаційними (рівень інформаційної забезпеченості),
освітніми (витрати на освіту, якість системи освіти), особовими характеристиками (ціннісні
орієнтації, потреби, мотиви, цілі, очікування та інтереси у сфері праці);
3) результативний аспект – кінцевий результат використання трудового потенціалу,
який визначається характеристиками результату (індекс розвитку трудового потенціалу,
індекс розвитку людського потенціалу, інші агреговані економічні показники). Управління
розвитком трудового потенціалу на сучасному етапі повинно здійснюватися із урахуванням
його основних закономірностей і тенденцій розвитку, а також із урахуванням його
особливостей як об'єкту управління.
З урахуванням тенденції до збільшення значення творчості та інновацій на сучасному
етапі доцільно створення сприятливого та такого, що заохочує до творчості й інновацій,
клімату у всьому суспільстві, розкриття творчих здібностей трудового потенціалу на всіх
рівнях управління. Формування і реалізація інноваційних процесів можуть бути забезпечені
механізмом організації, регулювання і стимулювання інноваційної активності працівників,
пов'язаної із розкриттям їх творчого потенціалу.
Сьогодні в Україні відбувається перехід до інформаційного суспільства, який повинен
характеризуватися тим, що саме інтелектуальний продукт є основою для розвитку економіки,
саме високотехнологічна продукція є головною при формуванні ВВП. Проте частка України
на світовому ринку складає лише 0,1%, в той час, як лідерами впровадження передових
технологій є Південна Корея, Китай, Сінгапур, США, Японія та інші (на світовому ринку частка
цих країн, що охоплює лише 15% населення планети, сягає майже 80%) [3].
В умовах структурно-інноваційних перетворень, постійних змін техніки і технології,
зумовлених науково-технічним прогресом, кон'юнктурою ринку, купівельною спроможністю
населення, стає необхідним постійне оновлення і поглиблення знань працівників. В таких
соціально-економічних умовах неабияке значення набуває формування та практичне
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впровадження системи безперервного навчання впродовж трудової діяльності та
професійного розвитку персоналу, стимулювання індивідуальної мотивації до навчання.
На думку багатьох вчених та експертів [4; 5], впровадження нових ідей, сформованих у
процесі навчання, здатні збільшувати прибутковість підприємства у 2–3 рази. Користь від
інвестицій у навчання та розвиток працівників підтверджують й аналітики «Американського
товариства сприяння навчанню і розвитку». Ними було виявлено, що в кінці ХХ століття
зростання економіки за рахунок підвищення освіченості працівників склало 2,1%; за рахунок
зростання населення – 0,4%, за рахунок збільшення капіталу – 0,5%. Саме тому всі великі та
середні підприємства США реалізують власні програми навчання персоналу, на які щорічно
витрачають близько 100 млрд. дол. Згідно розрахунків, 1 долар, вкладений у розвиток
персоналу, приносить від 3 до 8 доларів доходу. Незважаючи на таку переконливу
статистику та успішний досвід реалізації програм безперервного навчання у зарубіжних
країнах, в Україні ситуація з навчанням працівників залишається досить складною [4].
За даними Державної служби статистики України, у 2012 р. кількість працівників, які
проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації, становила 1234,9 тис. осіб, або
10,2% від облікової кількості штатних працівників, що на 1,4% нижче показника у
попередньому році. Починаючи з 2007 року, спостерігається зменшення кількості працівників,
яких було навчено новим професіям і які пройшли підвищення кваліфікації [6]. Це перш за
все зумовлено кризовими явищами в економіці України, які особливо відчутно проявились у
2008–2009 рр. Долаючи наслідки кризи, більшість українських підприємств скорочують
видатки на навчання, підвищення кваліфікації та преміювання персоналу, а решта –
намагаються найняти персонал такого рівня підготовки та кваліфікації, які забезпечать їх
власникам досягнення поставлених цілей. Із усієї кількості працівників, які проходили
навчання протягом 2012 р., професійну підготовку та перепідготовку пройшли 209,3 тис. осіб,
або лише 1,9% облікової кількості штатних працівників (що на 28% менше, ніж у 2011 р.), 132
особи пройшли навчання за кордоном. У більшості випадків це працівники підприємств
промисловості (70,4% від усіх навчених новим професіям), транспорту та зв’язку (12,5%) [6].
При цьому основною формою навчання працівників була їхня професійна
перепідготовка безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації за різними формами
навчання (на виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення, через стажування,
спеціалізацію, довгострокове та короткотермінове навчання) у 2012 р. пройшли 890,4 тис.
осіб, або 8,3% облікової кількості штатних працівників (що на 13% менше 2011 р.), 3,6 тис.
осіб навчалися за кордоном [7].
Слід зазначити також, що в Україні слабо розвинута система післядипломної освіти,
вона не забезпечує у відповідності з вимогами інноваційного розвитку неперервне оновлення
фахового рівня всіх працюючих членів суспільства. На підвищення рівня кваліфікації в
Україні витрачається на порядок менше часу, ніж в інноваційно-розвинутих суспільствах.
За останні два десятиріччя відбувся розрив зв’язків циклу «наука – освіта –
виробництво», освіта, як і наука, залишається майже повністю відстороненою від процесу
формування інноваційної економіки [8]. Гострота і складність цієї проблеми потребують
системних стратегічних рішень.
Щодо переваг України в освітній сфері, то до таких можна віднести наступні:
− достатньо
високий
рівень
освіти
населення,
який
співставний
з
середньоєвропейськими показниками;
− позитивна тенденція до зростання останніми роками кількісних показників дітей і
молоді, охоплених освітою, загальної чисельності студентів, розвинута інфраструктура
шкільної і професійної освіти;
− багата історія, традиції і позитивний теоретико-методологічний та методичний досвід
вітчизняної педагогічної школи, особливо надбання у сфері поєднання навчального процесу
з елементами науково-дослідної діяльності, залучення учнівської і студентської молоді до
вирішення практичних завдань;
− збереження значного науково-педагогічного потенціалу, який за певних умов здатний
суттєво вплинути на здійснення змін в освітній сфері в напрямі її інноваційного розвитку;
− посилення відкритості національної освітньої системи, ступеня її інтеграції в
європейську і світову освітні системи, що сприяє об’єктивізації оцінки рівня роботи
навчальних закладів, активному використанню найкращого світового досвіду в цій справі.
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В Україні найгостріше постає проблема браку інноваційних осіб – здібних до
генерування та реалізації нововведень, із високим рівнем професіоналізму, які обумовлені
унікальністю й ефективністю поєднання знань, вмінь, навиків та особових якостей для
успішної діяльності у всіх сферах життєдіяльності суспільства, але, перш за все, у сфері
науки і наукоємного бізнесу, у сфері високих технологій. Крім того, обмежені також
можливості використання і розвитку інноваційного трудового потенціалу, ефективного
залучення інноваційних осіб до трудової діяльності. Це зумовлено, перш за все
недостатньою якістю освітньої системи, неефективною структурою зайнятості, не
відповідністю прогресивній технологічній структурі економіки з вільною мобільністю кадрів.
Стан вітчизняної економіки і недостатньо чіткі орієнтири її розвитку не дозволяють
оцінити структуру підготовки і перепідготовки інноваційних кадрів, визначити, скільки та яких
фахівців повинні готувати заходи вищого і післявузівського навчання виходячи не тільки із
поточних, але й перспективних потреб економіки. В Україні спостерігається структурний
дисбаланс ринку праці, при якому претенденти на робочі місця не володіють тими
професійними компетенціями, які необхідні працедавцям. Тому, необхідні міцна інституційна
основа для зв'язків між підприємствами і закладами професійної освіти; розвиток нових
моделей інтеграції науки, освіти і виробництва, які враховують логіку формування нового
вигляду діяльності і, відповідно, сегментів ринку.
Структурно-інноваційні перетворення не можуть не впливати на людину як на носія
індивідуального трудового потенціалу. Зміни умов функціонування підприємств, визначені
трансформаційними процесами, спричинили руйнування вагомої частини цінностей
працівників підприємств і в значній мірі змінили їх мотиваційні установки. Це необхідно
враховувати при розробці та впровадженні системи мотивації та стимулювання трудової
діяльності на підприємстві. Розробка сучасних систем мотивації та стимулювання трудової
діяльності повинна враховувати потреби, інтереси, особисті цілі працівника та можливості їх
інтеграції із цілями підприємства.
Суттєві економічні перетворення не обумовили зміни щодо пріоритетної ролі у мотивації
до ефективної трудової діяльності і розвитку у працівників матеріальних мотивів. При чому
необхідно відзначити, що безпосередньо основна заробітна плата втратила значення
найвагомішого стимулу та сприймається працівниками як справедлива винагорода за їхній
трудовий внесок. Значна роль у матеріальній мотивації персоналу належить додатковій
заробітній платі, а точніше різноманітним надбавкам, доплатам та преміям, які часто належним
чином не застосовуються підприємствами. В умовах, коли у країні зберігається досить високий
рівень безробіття, керівництво більшості підприємств не вважає доцільним додаткове
стимулювання працівників. Більшість українських підприємств працюють за принципом, що
незамінних людей немає. Така позиція є хибною і зумовлює відчуження працівника від бажання
працювати, зумовлює його незацікавленість у результатах праці і, як наслідок, незадовільний
результат роботи всього підприємства, що лише погіршує ситуацію. Керівники, незважаючи на
ситуацію, перш за все повинні усвідомлювати, що навіть за несприятливих умов економити на
стимулюванні персоналу недоцільно.
Проблема забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств, установ, організацій на
сьогодні є особливо актуальною, оскільки наявність працівників із високим трудовим
потенціалом зумовлює успішність підприємств у майбутньому, рівень досягнення ними
тактичних та стратегічних цілей. Її вирішення можливе лише шляхом усвідомлення
важливості питання формування, використання та розвитку трудового потенціалу як на рівні
держави, так і окремих підприємств, розробки програми взаємоузгоджених дій, які на основі
застосування наукових підходів, практичного та закордонного досвіду суттєво вплинуть на
якість трудового потенціалу.
Останніми роками у світі та і в Україні все наполегливіше є заклики щодо підвищення
інноваційної активності, зниження пріоритетів у сфері розвитку та впровадженні передових
технологій. Проте необхідно на практиці показувати, як розроблені технології можуть бути
впроваджені у виробничий процес. Загальні слова про конкурентоспроможність та
високотехнологічність повинні переходити у глибоке розуміння. Таким чином, саме фахівці,
які отримали не тільки знання, але й практичні навики у сфері високих технологій і
наукоємного бізнесу, будучи інноваційною елітою суспільства, будуть більш ніж затребувані
в інноваційній економіці, до формування якої прагне Україна.
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Висновки з проведеного дослідження. В умовах структурно-інноваційних
перетворень в економіці України особливої актуальності набирають проблеми формування
та розвитку трудового потенціалу як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємств. Для
їх подолання, перш за все, необхідно вжити такі заходи:
− на рівні держави: удосконалювати чинне трудове законодавство, що регулює питання
формування і розвитку трудового потенціалу; нарощувати освітньо-кваліфікаційний
потенціал, створювати умови для безперервної освіти, здобуття знань та підвищення
кваліфікації протягом трудової діяльності, підвищувати якість підготовки кадрів вищими та
професійно-технічними навчальними закладами; впроваджувати міжнародні стандарти щодо
умов та охорони праці на виробництві; стимулювати підприємців, сприяти розвитку трудового
потенціалу своїх працівників шляхом надання державних субсидій та пільг в оподаткуванні;
− на рівні підприємств: створювати системи безперервної професійної освіти і
підготовки працівників; застосовувати прогресивні форми організації та проведення
навчання, використовуючи передовий світовий досвід; розробляти на підприємствах системи
мотивації та стимулювання працівників, які б органічно поєднували важелі матеріального та
нематеріального стимулювання і враховували індивідуальні особливості кожного працівника.
Отже, для ефективного вирішення проблем пов’язаних із формуванням та розвитком
трудового потенціалу в умовах структурно-інноваційних перетворень необхідно об’єднувати
зусилля науковців, практиків та держави.
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Лавриненко Л.М. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Метою даної статті є розкриття особливостей процесу формування та розвитку трудового
потенціалу в умовах структурно-інноваційних перетворень в економіці України, обґрунтування
необхідності формування на підприємствах системи безперервної освіти працівників та створення
сучасних систем мотивації і стимулювання праці.
Методика дослідження. Теоретичним підґрунтям роботи є фундаментальні дослідження
інформаційного суспільства та економіки знань, теорій зайнятості, теорій людських ресурсів,
трудового та соціального капіталу. Методологічну базу роботи сформували загальнонаукові методи
дослідження: абстрактно-логічні методи; емпіричні методи спостереження та порівняння; теоретичні
методи класифікації і систематизації; статистичні методи. Інформаційну базу дослідження складають
нормативно-правові акти й матеріали органів державної влади України, статистичні дані Державної
служби статистики України, матеріали досліджень міжнародних організацій і наукових співтовариств, а
також результати наукових праць українських та зарубіжних учених, методики і дані мережі Інтернет.
Результати. Розкрито теоретичні основи формування та розвитку трудового потенціалу (як на
рівні держави, так і на рівні окремих підприємств) та доведено необхідність об’єднання зусиль
науковців, практиків та держави в умовах структурно-інноваційних перетворень в економіці України.
Доведено, що трудовий потенціал слід розглядати як інтегральну кількісно-якісну характеристику
здібностей і можливостей особистості/колективу/суспільства до праці, що включає одночасно
ресурсний, факторний та результативний аспекти. Обґрунтовано необхідність формування на
підприємствах системи безперервної освіти працівників та створення сучасних систем мотивації і
стимулювання праці.
Наукова новизна полягає в поглибленні теоретичних положень і розробці науково-практичних
рекомендацій щодо ефективного вирішення проблем пов’язаних із формуванням та розвитком
трудового потенціалу в умовах структурно-інноваційних перетворень.
Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що сформульовані положення й
висновки можуть бути використані для обґрунтування та внесення корективів у програми стратегічного
та поточного соціально-економічного розвитку країни, а їх реалізація сприятиме поліпшенню якості
трудового потенціалу, підвищенню ефективності його використання.
Ключові слова. Трудовий потенціал, інноваційна економіка, інформаційне суспільство,
інтелектуальний продукт, безперервне навчання, підвищення кваліфікації, система мотивації,
стимулювання праці.
Lavrynenko L.M. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE LABOR POTENTIAL IN MODERN
CONDITIONS
The purpose of this article is to disclose the peculiarities of the process of formation and development
of labor potential in conditions of structural innovation of transformations in the economy of Ukraine, the
rationale for the necessity of forming enterprises of the system of continuous education of employees and
creation of modern systems of motivation and stimulation of labor.
Methodology of research. The theoretical basis of work is basic research information society and
knowledge economy, theories employment, theories of human resources, labor and social capital.
Methodological base of the work formed the General scientific methods of research: abstract-logical
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methods; empirical methods of observation and comparison; theoretical methods of classification and
systematization; statistical methods. Information base of the study make regulations and materials of bodies
of state power of Ukraine, statistical data of the State statistics service of Ukraine, materials of international
research organizations and academia, as well as the results of scientific works of Ukrainian and foreign
scientists, methodology and data network the Internet.
Findings. Solved the theoretical basis of formation and development of labor potential (both at the
state level and at the level of individual enterprises) and proved in relation to the necessity of uniting the
efforts of scientists, practitioners and state in conditions of structural innovation of transformations in the
economy of Ukraine. It is proved that the labor capacity should be viewed as integral quantitative-qualitative
characteristics of the abilities and possibilities of the person/team/company to the work, including
simultaneously resource, factor and effective aspects. The necessity of forming enterprises of the system of
continuous education of employees and creation of modern systems of motivation and stimulation of labor.
Originality consists in depth study of the theoretical principles and the development of scientific and
practical recommendations on the effective solution of the problems connected with the formation and
development of labor potential in a structural innovation transformations.
Practical value the obtained results is that the formulated statements and conclusions can be used to
justify and make corrections in the program of strategic and current socio-economic development of the
country, and their implementation will contribute to improving the quality of labor potential, improve the
efficiency of its use.
Key words. Labor potential, innovative economy, the information society, intellectual product,
continuous training, skills, motivation system, and stimulation of labor.
Лавриненко Л.Н. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Целью данной статьи является раскрытие особенностей процесса формирования и развития
трудового потенциала в условиях структурно-инновационных преобразований в экономике Украины,
обоснование необходимости формирования на предприятиях системы непрерывного образования
работников и создание современных систем мотивации и стимулирования труда.
Методика исследования. Теоретической основой работы являются фундаментальные
исследования информационного общества и экономики знаний, теорий занятости, теорий
человеческих ресурсов, трудового и социального капитала. Методологическую базу работы
сформировали общенаучные методы исследования: абстрактно-логические методы; эмпирические
методы наблюдения и сравнения; теоретические методы классификации и систематизации;
статистические методы. Информационную базу исследования составляют нормативно-правовые акты
и материалы органов государственной власти Украины, статистические данные Государственной
службы статистики Украины, материалы исследований международных организаций и научных
сообществ, а также результаты научных работ украинских и зарубежных ученых, методики и данные
сети Интернет.
Результаты. Раскрыто теоретические основы формирования и развития трудового потенциала
(как на уровне государства, так и на уровне отдельных предприятий) и доказана необходимость
объединения усилий ученых, практиков и государства в условиях структурно-инновационных
преобразований в экономике Украины. Доказано, что трудовой потенциал следует рассматривать как
интегральную количественно-качественную характеристику способностей и возможностей
личности/коллектива/общества к труду, включающий одновременно ресурсный, факторный и
результативный аспекты. Обоснована необходимость формирования на предприятиях системы
непрерывного образования работников и создание современных систем мотивации и стимулирования
труда.
Научная новизна заключается в углубленном изучении теоретических положений и разработке
научно-практических рекомендаций по эффективному решению проблем, связанных с
формированием и развитием трудового потенциала в условиях структурно-инновационных
преобразований.
Практическая
значимость
полученных
результатов
заключается
в
том,
что
сформулированные положения и выводы могут быть использованы для обоснования и внесения
корректив в программы стратегического и текущего социально-экономического развития страны, а их
реализация будет способствовать улучшению качества трудового потенциала, повышению
эффективности его использования.
Ключевые слова. Трудовой потенциал, инновационная экономика, информационное
общество, интеллектуальный продукт, непрерывное обучение, повышение квалификации, система
мотивации, стимулирования труда.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
Постановка проблеми. Людина є центральним елементом економіки та займає
провідне місце в економічній системі, оскільки отримати вигоду з власного інтересу «людина
економічна» може, лише надаючи послуги іншим людям, пропонуючи предмети чи послуги
своєї праці. Так розвивається суспільний розподіл праці. Люди допомагають одне одному і
одночасно сприяють розвитку суспільства, економічної системи в цілому.
Соціально-економічний розвиток України ґрунтується на економіці знань інноваційного
типу, де спеціалізовані та повсякденні знання є джерелом економічного і суспільного
прогресу. А тому роль людини та продуктів її розумової діяльності в розвитку сучасного
суспільства зумовлює активізацію досліджень в напрямку визначення сутності
інтелектуального капіталу та механізмів його нарощення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем розвитку
суспільства та людини зокрема, присвятили свої наукові праці такі відомі вчені минулого та
сучасності як Г. Беккер, Г. Боуен, К. Маркс, Д. Рікардо, А. Сміт. Теоретичною базою для
аналізу формування та розвитку людського капіталу є також праці російських вчених
В. Гойло, А. Добриніна, С. Дятлова, І. Ільїнського, З. Капелюшнікова, С. Клімова, В. Співака,
Є. Старобінського, В. Тарнавського. Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у
розв’язання проблеми управління людським капіталом зробили Д. Богиня, О. Грішнова,
Г. Дмитренко,
М. Долішній,
М. Дороніна, Г. Євтушенко, М. Критський,
В. Куценко,
В. Пономаренко, О. Пушкар. Водночас залишається недостатньо вивченим питання
основних елементів концепції людського розвитку їх взаємозв’язку та впливу на економічну,
соціальну та екологічну сферу діяльності як на макро-, так і мікрорівнях.
Постановка завдання. Метою дослідження є ретроспективний аналіз теорії
людського розвитку та визначення місця і ролі людини в економіці та суспільстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. З початку існування людства завжди
існувала потреба у вивченні явищ та закономірностей розвитку людини як в минулому, так і в
теперішньому. Спроби мати уявлення про суспільство проявлялися вже в первісних
культурах у формі міфологічних та релігійних вірувань. Найдавнішою формою відображення
та пояснення світу, природи і людини була міфологія. З плином часу, з розвитком філософії,
математичних знань, міфологія та епос замінюється точним описом минулих подій –
історичною хронікою або історією. Так, від примітивного виробництва, переходу від
рабовласницького суспільства до розвитку класової структури суспільства, товарногрошових відносин, торгівлі, армії, потреба в різноманітній і повній інформації, розвиток
наукової думки стали передумовами до формування та розвитку знань про суспільство.
Першими філософами, мислителями, фундаторами знань про суспільство були
Демокріт, Платон, Арістотель, які обґрунтовували закони суспільного розвитку. Антична
культура та наука дала поштовх для розвитку нових форм суспільних відносин,
світосприйняття, нового життя та заклала основи європейської цивілізації. Особливостями
розвитку суспільства в даний період є посилення релігійних настроїв, релігійне вчення про
кінцеву долю людства, світу. Однак потреби людини в період буржуазної епохи не
узгоджувалися із релігійними доктринами. Нові наукові течії зумовлювали зміни
дослідницько-споглядального вектора, який скеровувався в русло соціальної філософії,
державного та приватного права, проблеми походження суспільства та людини, перегляду
релігійних доктрин. Вчення про історію суспільства, його культуру, духовність, мають сенс у
напрямі досягнення гуманності, виховання духовності, панування над силами природи.
Однак ранні теорії не акцентували увагу на розвитку соціуму та виключали його
прогресивний характер. Першочерговим завданням вчених було обґрунтування
матеріального виробництва, збільшення багатства. Однак розвиток капіталістичного
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виробництва, який прискорив темпи нагромадження багатства, посилив класову нерівність та
загострив проблеми розвитку людини та економічного зростання.
Соціально-економічна роль людини отримала активний розвиток у теорії людського
капіталу. Теорія людського капіталу досліджує залежність доходів працівника, підприємства,
суспільства від знань, навичок та природних здібностей людей [6].
Перші спроби окреслити роль людини в розвитку економіки зроблені ще класиками
економічної теорії. А. Сміт і його послідовники вважали людину не тільки джерелом, але й
частиною суспільного багатства. Передвісником цієї теорії стали наукові праці видатного
радянського вченого-економіста академіка С. Г. Струміліна, який теоретично обґрунтував
значення для народного господарства розвитку освіти і одним з перших спробував дати
кількісну оцінку впливу освіти на ефективність праці і виробництва. Бурхливого розвитку
теорія людського капіталу набула в другій половині нашого століття завдяки роботам
американських вчених Г. Беккера, Я. Мінсера, Т. Шульца та інших.
Вихідні передумови оцінки здібностей людини як особливого капіталу представленні в
роботах таких класиків, як А. Сміт, Д. Рікардо, А. Маршалл, К. Маркс.
Так, А. Сміт вважав, що кожна людина, якщо їй дати волю буде множити власне
багатство, а усі люди будуть множити загальні багатства, якщо їм не заважати. Крім того,
кожен працівник повинен отримати умови для самозбагачення, що сприятиме його
працездатності: «Обильная пища увеличивает телесную силу работника, а приятная
надежда улучшить свое положение и кончить свои дни в довольствии и изобилии побуждает
его к предельному напряжению сил» [7, c. 203].
На думку К. Маркса, капітал був стартовою позицією та кінцевою метою капіталістів.
Проте сам капітал не може примножуватися без праці: «Капитал - это мертвый труд, который
как вампир, оживает лишь тогда, корда всасывает живой труд и живет тем полене, чем
больше живого труда он поглощает» [3, c. 244].
На особливу увагу заслуговує теорія А. Маршалла, в якій синтезовано ідеї щодо ролі
людини в економіці та взаємозв’язку багатства з розвитком людського фактору: «Каждый
достойный человек отдает хозяйственной деятельности лучшие свои качества, и здесь, как
и в других областях, он подвержен влиянию личных привязанностей, представлений о долге
и преданности высоким идеалам. Однако, побудительным мотивом выступает количество
денег» [4, c. 69-75].
Сучасні уявлення про людський капітал були розвинені в роботах Т. Шульца і
Г. Беккера, які отримали Нобелівські премії в галузі економіки за розробку теорії людського
капіталу відповідно в 1979 і 1992 роках.
Слід відзначити, що теорія людського капіталу є економічною теорією, що оперує
економічними категоріями, хоча вона й долучає знання з інших соціальних дисциплін.
Терміни «людський капітал» та «людський розвиток» є розширеним трактуванням таких
понять, як робоча сила, трудові ресурси, людські ресурси, трудовий потенціал, людський
фактор, суспільний капітал. Ці поняття можна вважати основними суміжними категоріями, які
вживаються з категорією людський капітал.
Традиційно під людським капіталом розуміли інвестиції в людину, що відображається
суспільною споживчою вартістю робочої сили. Тобто людський капітал відображає здібності,
навики до праці, економічну активність та економічні інтереси, здоров’я, рівень освіти населення
і відображає максимально можливу потенційну сукупну продуктивність робочої сили. За таких
умов людина повинна брати активну участь у процесах формування своєї життєдіяльності,
прийнятті та реалізації рішень, контролі за їх виконанням. Дана концепція базується на
благородній гуманній ідеї покращення якості життя нинішнього та майбутнього поколінь.
Показники, що характеризують соціальну сталість сформовані шляхом усередненого
індексу якості та безпеки життя, індексу людського розвитку, індексу суспільства, які
впливають на соціальний розвиток країни та гармонізацію суспільства [5]:
,
де Ісоц.р. - індекс соціального розвитку регіону;
Іі - індекс якості та безпеки життя;
ІЛР - індекс людського розвитку;
Ісусп - індекс суспільства.
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Індекс якості та безпеки життя характеризується такими показниками, як ВВП на душу
населення за паритетом купівельної спроможності, середньої тривалості життя населення,
рейтингу політичної стабільності і безпеки країни, кількості розлучених сімей на 1000
населення, рівня громадської активності, різниці за географічною широтою між кліматично
теплішими і холоднішими регіонами країни, рівня безробіття в країні, співвідношення між
середньою заробітною платою чоловіків і жінок та обчислюється за формулою (2):
m

fj

I =∑n
i

j ≡1

,

(2)

j

де Іі - узагальнений показник якості та безпеки життя і-тої території;
fj - фактичний обсяг j–го часткового показника;
nj - нормативний обсяг j–го часткового показника.
Соціальна
ефективність,
яка
вимірюється
індексом
людського
розвитку,
характеризується підвищенням рівня життя народу, зменшенням захворюваності населення,
покращення умов праці, збереженням культурно-естетичної цінності аграрних ресурсів
довкілля, забезпеченням умов для гармонійного розвитку людини як суспільної істоти та
частки природи й визначається за формулою (3):
,

(3)

де ІЛР – індекс людського розвитку;
Іж – індекс тривалості життя;
Іосв – індекс рівня освіченості;
ІВРП – індекс скоригованого реального ВРП.
Індекс тривалості життя (Iж) визначається як середній показник тривалості життя
стосовно новонароджених, якщо б їм довелося прожити все життя в умовах інтенсивності
смертності, та обчислюється за формулою (4):

Іж =

Х і − Х min
,
X max− X min

(4)

де Хi - очікувана тривалість життя при народженні населення і-тої території;
Хmax - максимальне значення показника (прийняте на рівні 85 років);
Хmin - мінімальне значення показника (прийняте на рівні 25 років).
Індекс рівня освіченості відображає можливості людей набувати знання і здібності для
повноправної та багатогранної участі в житті сучасного суспільства та значимого особистого
внеску:

Іосв =

віку.

(2 × Ідорос + Іучнів )
,
3

(5)

де Iосв - індекс рівня освіченості;
Ідорос - індекс грамотності дорослого населення;
Iучнів - індекс сукупної частки учнів у загальній чисельності населення відповідного

Матеріальний рівень життя відображає можливості доступу людей до матеріальних
ресурсів, необхідних для гідного існування, включаючи ведення здорового способу життя,
забезпечення територіальної та соціальної мобільності, обміну інформацією та участь у
житті суспільства. Він є складовим рівня людського розвитку і характеризується
скоригованим реальним валовим регіональним продуктом (ВРВП) на душу населення:

І ВРП =

lg Xi − lg X min
,
lg X max− lg X min
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де ІВРП - індекс реального валового регіонального продукту;
Хi - скоригований реальний ВРП у розрахунку на рік (за паритетом купівельної
спроможності) на душу населення і-тої території;
Хmax - максимальне значення показника реального валового регіонального продукту;
Хmin - мінімальне значення показника реального валового регіонального продукту.
Індекс суспільства характеризується такими показниками, як рівень охоплення молоді
освітою та інформацією, інвестиційним кліматом у країні, рівень корупції, нерівність
розподілу матеріальних та соціальних благ, рівень дитячої смертності тощо. Інтегральну
оцінку розвитку суспільства пропонується визначати за стандартизацією усіх показників на
основі варіаційного розмаху. Для визначення факторів, що позитивно впливають на рівень
розвитку суспільства:

Z

ij

=

x −x
x −x
ij

min

max

,

(7)

min

а відповідно, для факторів, що негативно впливають на розвиток суспільства
застосовують формулу (8):
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де xij - значення j-го показника в і-тому регіоні;
xmax - xmin - різниця між мінімальним та максимальним значеннями і-го показника
(варіаційний розмах).
Т. Шульц довів, що в економіці дохід від людського капіталу вищий, ніж від
матеріально-технічного, тому людина має стати центром інвестиційної політики організації [1,
с. 52]. Первинні інтереси Г. Беккера полягали в оцінці економічної віддачі від вищої освіти.
Г. Беккер першим здійснив статистично коректний підрахунок економічної ефективності
освіти (ефективність вищої освіти Г. Беккер оцінив у 12-14 % річного прибутку).
В Україні питома вага осіб, що мають вищу освіту, в загальній чисельності населення у
віковій групі від 25 до 64 років становить 16%. Для порівняння цей показнику США - 24%,
Нідерландах - 21 %, Росії - 17,5%. Україна займає 70 місце в світі за рівнем розвитку
людського потенціалу серед 177 країн світу і 84 місце в світовому рейтингу
конкурентоспроможності, який щорічно розраховує Всесвітній економічний форум. Програма
розвитку ООН визначає індекс розвитку людського потенціалу. В Україні за цим індексом з
великим відривом лідирує Київ (0,697), далі ідуть Вінницька і Полтавська області, а також
Автономна Республіка Крим і місто Севастополь з індексами розвитку від 0,569 до 0,557.
З позицій теорії людського капіталу доходи людей є закономірним підсумком раніше
прийнятих рішень. Тобто людина, приймаючи те чи інше рішення, може безпосередньо
впливати на розмір своїх майбутніх доходів [2, с. 46; 8]. Можна значно підвищити майбутні
доходи, вкладаючи кошти у свою освіту і професійну підготовку, здоров'я, культуру,
збільшуючи тим самим свій власний (приватний) людський капітал. Люди, генеруючи,
зберігаючи і використовуючи знання, передають його через взаємодію один з одним в
результаті чого формується інтелектуалізоване знання. Це сприятиме соціальному,
економічному та екологічному розвитку країни та відповідатиме вимогам інформаційноіндустріального суспільства ХХІ століття.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження розвитку поглядів на роль
людини в соціально-економічній системі, перехід від теорії капіталів до теорії людського
розвитку, зміна цільової спрямованості вчення відображає поступове усвідомлення
суспільством зростання ролі людини в економіці.
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Никончук В.М. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
Мета. Метою дослідження є ретроспективний аналіз теорії людського розвитку та визначення
місця і ролі людини в економіці та суспільстві.
Методика дослідження. При підготовці та написанні наукової статті використовувалися такі методи
дослідження: історичний (для дослідження виникнення, формування і розвитку питання місця і ролі
людини в економіці та суспільстві); системний підхід (для вивчення місця і ролі людини в рамках складної,
динамічної системи – теорії людського розвитку); абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень
результатів та формулювання висновків); статистико-економічний (для вивчення сукупності фактів, які
формують роль людини в економіці); монографічний; методи індивідуальних та групових експертних
оцінок.
Результати. Як результат дослідження, автором:
1) розглянуто теорії людського розвитку в історичному аспекті;
2) визначено роль людини та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства. Зокрема,
відзначену особливу роль людини та продуктів її розумової діяльності у формуванні інформаційноіндустріального суспільства.
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Крім того, обґрунтовано показники соціальної сталості, як фактора покращення якості життя
теперішнього та майбутнього поколінь.
Наукова новизна. Переосмислення цільової спрямованості вчення про теорії капіталів і теорію
людського розвитку та усвідомлення суспільством зростання ролі людини в економіці.
Практична значущість. Перехід від теорії капіталів до розвитку людських відносин підсилив
роль людини в суспільстві. Це дає можливість сформувати людський капітал як в суспільстві, так і на
рівні підприємства, що в перспективі забезпечить підвищення рівня життя людини.
Ключові слова: теорія капіталу, теорія людського розвитку, людський капітал, індекс людського
розвитку.
Nykonchuk V.M. SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY
Purpose. The study is a retrospective analysis of the theory of human development and determine the
place and role of man in the economy and society.
Methodology of research. In preparing and writing a scientific article, the following methods:
historical (for research of origin, forming and development of question of place and role of man, in an
economy and society); systematic approach (for the study of place and role of man within the framework of
the difficult, dynamic system – theory of human development); abstract and logical (for theoretical
generalizations of the results and drawing conclusions); statistical economic (for a study aggregates of facts,
which forms the role of man in an economy); monographic and methods of individual and group peer
reviews.
Findings. As a result of research by the author:
1) The theory of human development in historical perspective;
2) the role of man and his place in the socio-economic development of society. In particular, noted the
special role of human and products of intellectual activity in the formation of information-industrial society.
In addition, reasonable indicators of social sustainability as a factor in improving the quality of life for
present and future generations.
Originality. Rethinking task orientation theory of capital theory and the theory of human development
and increase public awareness of the role of man in the economy.
Practical value. Moving from theory to develop human capital relationship strengthened role in
society. This makes it possible to generate human capital both in society and at the level of enterprises in the
future will improve the standard of living of the person.
Key words: theory of capital, theory of human development, human capital, index of human
development.
Никончук В.М. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
Цель. Целью исследования является ретроспективный анализ теории человеческого развития
и определения места и роли человека в экономике и обществе.
Методика исследования. При подготовке и написании научной статьи использовались
следующие методы исследования: исторический (для исследования возникновения, формирования и
развития вопроса места и роли человека в экономике и обществе); системный подход (для изучения
места и роли человека в рамках сложной, динамической системы – теории человеческого развития);
абстрактно-логический (для теоретических обобщений результатов и формулирование выводов);
статистико-экономический (для изучения совокупности фактов, которые формируют роль человека в
экономике); монографический; методы индивидуальных и групповых экспертных оценок.
Результаты. Как результат исследования, автором:
1) рассмотрены теории человеческого развития в историческом аспекте;
2) определена роль человека и его место в социально-экономическом развитии общества. В
частности, отмечена особая роль человека и продуктов его умственной деятельности в
формировании информационно-индустриального общества.
Кроме того, обоснованно показатели социальной устойчивости, как фактора улучшения
качества жизни нынешнего и будущего поколений.
Научная новизна. Переосмысление целевой направленности учение о теории капиталов и
теорию человеческого развития и осознания обществом возрастания роли человека в экономике.
Практическая значимость. Переход от теории капиталов к развитию человеческих отношений
усилил роль человека в обществе. Это дает возможность сформировать человеческий капитал как в
обществе, так и на уровне предприятия, в перспективе обеспечит повышение уровня жизни человека.
Ключевые слова: теория капитала, теория человеческого развития, человеческий капитал,
индекс человеческого развития.
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В
ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Ринкова економіка, в умовах якої здійснюють свою діяльність
підприємства (установи) і організації різних форм власності, невизначена і непередбачувана.
На розвиток підприємництва значний вплив здійснюють такі чинники, як нестабільний
політичний та соціально-економічний клімат в країні, недосконалість комерційного
законодавства, міжнаціональні, територіальні, регіональні конфлікти, криміналізація
суспільства, корупція, шахрайство та ін. Такі обставини зумовлюють актуальність проблеми
безпеки підприємства в умовах сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти економічної безпеки
розкрили в своїх роботах вчені-економісти: Барановський О. І. [1], Бланк І. О. [2],
Горячева К. С. [3], Судакова О. І. [4], Папехин Р. С. [5], Загорельська Т. Ю. [6] та ін. Поряд з
тим, серед відомих праць незначна кількість авторів комплексно розглядає процес
забезпечення економічної безпеки. Можна стверджувати, що відсутність єдиного, науковообґрунтованого концептуального підходу управління економічною безпекою підприємств
зумовлює важливу умову і є беззаперечною перешкодою для будь-якого підприємства на
шляху формування комплексного високого рівня економічної безпеки.
Розділяємо думку авторів [1; 2; 3], що комплексний підхід до сутності економічної
безпеки включає постановку і вирішення достатньо широкого кола питань, що
характеризують формування економічних, матеріальних та інших умов. Поняття «економічна
безпека» у вітчизняній науковій практиці досліджувалось мало. Початок вивчення питань з
проблематики економічної безпеки припадає на 90-і роки XX сторіччя.
«Економічна безпека» як поняття в Україні ввійшло у науковий обіг близько 1994 року в
результаті виходу підручника науковця Г. Пастернака-Таранушенка «Економічна безпека
держави» [7]. Проте, серед українських вчених і спеціалістів-практиків поки що не
сформувалося єдиної теоретично і методологічно обґрунтованої позиції щодо економічної
безпеки як наукової категорії. Це підтверджує значна кількість існуючих трактувань сутності
поняття економічної безпеки.
Існуючі тлумачення сутності та ролі економічної безпеки підприємства відрізняються
неповнотою, або певною недомовленістю та неясністю, що не дає можливості виявити
сутність поняття економічної безпеки підприємства, або надто широким визначенням, що
зумовлює втрату самого бачення економічної безпеки підприємства і, в свою чергу, її ролі в
господарській діяльності.
Економічна безпека, перебуваючи на стику економіки і безпеки, як будь-яке
міждисциплінарне поняття, залежить від ступеня дослідження їх наукового апарата. Взагалі,
питання сутності та ролі економічної безпеки підприємства не знайшли достатнього
висвітлення в наукових колах. Усе це свідчить про актуальність теми і зумовлює вибір
напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних
положень і практичних рекомендацій щодо ключових положень економічної безпеки та
визначення її ролі в господарській діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Безпека підприємства - поняття об’ємне.
У найпростішому вигляді його можна представити як відсутність різних небезпек і загроз або
існування можливості їх попередження та захисту своїх інтересів, недопущення збитків
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більше критичної межі. Це цілком залежить від повсякденної роботи служб безпеки, які б
забезпечили беззбиткову роботу підприємства, збереження його майна, недопущення
розголошення таємниці, збереження інтелектуальної власності, припинення факторів
насильницьких злочинів та інше.
Матеріальною базою безпеки підприємства в цілому є економічна безпека. Теорія
економічної безпеки підприємства перебуває на початковій стадії еволюційного розвитку. В
даний час, в працях науковців, сутність теорії економічної безпеки підприємництва та її
показників, ролі економічної безпеки в господарській діяльності розкривається вкрай рідко.
Досвід показує, що в окремих випадках дотримання належного рівня економічної безпеки
підприємництва зводиться до протидії економічним злочинам. Поряд з цим, доцільно відмітити,
що поняття «економічної безпеки підприємства» не можна обмежувати тільки таким захистом.
Важливо, що сьогодні далеко не всі керівники підприємств, менеджери готові в значній
мірі надавати увагу надійній системі економічної безпеки: її створенню та функціонуванню. В
суспільстві ще існує думка, відповідно до якої саме держава та спеціальні органи повинні
займатися цією ділянкою роботи. Таке трактування зумовлює обмежене розуміння специфіки
таких проблем, насамперед, управлінцями підприємств і організацій, які відносять їх не до
основної діяльності. Як наслідок, буває складно визначити конкретний механізм дій,
необхідних для захисту конкретних життєво важливих ресурсів для певного суб’єкта
господарювання. В результаті чого, значна кількість керівників обмежуються формуванням
на підприємстві охоронних підрозділів, нехтуючи, в більшості випадків, організаційнотехнічними та правовими методами, відповідними засобами і способами захисту інформації.
Стан захищеності підприємства від негативного впливу як внутрішніх, так і зовнішніх
загроз, дестабілізуючих факторів, при якому гарантується досягнення мети статутної
діяльності при дотриманні основних комерційних інтересів, визначає економічну безпеку
підприємства.
«Зовнішні» і «внутрішні» загрози конкретного підприємства можуть бути
індивідуальними. Поряд з тим, ці поняття містять окремі складові, що мають місце в
діяльності будь-яких господарюючих суб’єктів.
Протиправна діяльність кримінальних структур, фірм і приватних осіб, що займаються
шахрайством або промисловим шпигунством, конкурентів, неспроможних ділових партнерів,
співробітники підприємств, які звільнені за різні провини, також неправові дії корумпованих
елементів серед представників правоохоронних та контролюючих органів визначають
зовнішні загрози і дестабілізуючі фактори.
Внутрішніми загрозами і дестабілізуючими чинниками визначаються дії (навмисні і
ненавмисні) або бездіяльність співробітників підприємства, що не відповідають статутній
діяльності та його комерційним інтересам. В результаті чого може бути отримано збитки,
втрату або витік інформаційних ресурсів, що становлять конфіденційну інформацію або
комерційну таємницю, зниження ділового іміджу суб’єкта господарювання. Така ситуація
може привести також і до виникнення непорозумінь у співпраці з потенційними і реальними
партнерами, навіть до втрати існуючих контрактів. Також можуть мати місце конфліктні
ситуації з представниками кримінального середовища, правоохоронними та контролюючими
органами, конкурентами. Внутрішні загрози і дестабілізуючі чинники можуть зумовити
виробничий травматизм, загибель персоналу і тому подібне.
В той же час, система економічної безпеки підприємства зможе вирішувати поставлені
перед нею завдання тільки тоді, коли її невід'ємним складовим елементом будуть дії
практичного спрямування на забезпечення безпеки бізнесу господарюючого суб’єкта.
Служба безпеки підприємства покликана на основі ефективного використання корпоративних
ресурсів створити реальні умови для досягнення мети комерційної діяльності, своєчасно
виявити і максимально послабити вплив різного роду небезпек і загроз в умовах глобалізації
та поглиблення конкуренції і зростаючого ризику.
Забезпечення економічної системи безпеки відповідним інструментарієм, кваліфіковане
визначення пріоритетів її функціонування, як і кожна висококваліфікована робота, вимагає
залучення фахівців, що мають належну фахову підготовку. При цьому суттєво, щоб вони
мали практичний досвід роботи у цій галузі, а організацією системи економічної безпеки
підприємства займалися фахівці.
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Не надаючи належної уваги заходам економічної безпеки підприємництва, фірма може
стати банкрутом. Наприклад, в результаті неплатежів будь-який виданий товарний кредит
може спричинити за собою ризик неплатежу, якщо не вжито певних заходів із збору
мінімальної інформації про фірму (не проведено елементарної бізнес-розвідки). Беручи
участь в угоді в якості покупця або інвестора, доцільно проводити відповідний набір
процедур, мета яких - перевірити достовірність відомостей, викладених про себе продавцем
або одержувачем коштів. Проведення даної інформаційно-аналітичної роботи дозволить
знизити ризик і не витратити гроші даремно.
Важливими чинниками, які здійснюють свій вплив на економічну безпеку підприємства,
є: рівень досконалості законодавчої бази в країні; система оподаткування; можливість виходу
на світові ринки; ступінь інвестиційної привабливості регіону та держави в цілому.
Незаперечно, що економічна безпека підприємства у великій мірі залежить від рівня
економічної безпеки регіону та держави в цілому, адже вона базується на їхньому
сировинному, фінансовому та виробничому потенціалі, можливих перспективах розвитку.
Важливо відмітити, що економічній безпеці підприємства притаманна подвійна
природа: по-перше, вона визначає можливість власної діяльності, по-друге виступає
частиною економічної безпеки регіону, держави.
Безпека бізнесу передбачає, що на фірмі також повинні бути продумані певні заходи
щодо зниження втрат, що зумовлюються діями контролюючих структур. Як наприклад, в
рамках оперативно-розшукової діяльності уповноважених органів, яка може закінчитися для
суб’єкта господарювання непоправними втратами. В той же час, у будь-якому випадку,
своєчасно здійснений фаховий аудит економічної безпеки дасть можливість
господарюючому суб’єкту не допустити більшість форс-мажорних витрат, направлених на
усунення наслідків прорахунків у забезпеченні економічної безпеки.
Перелік заходів щодо економічної безпеки індивідуальний для конкретного суб’єкта
господарювання. Як показує практика, в більшості випадків причиною негараздів у організації
системи економічної безпеки підприємства служать неякісний юридичний супровід, або його
відсутність взагалі. В той же час підприємець, що надав відповідну увагу забезпеченню
належного юридичного супроводу своєї діяльності, а також притримується чинних правових
норм на всіх ділянках роботи, зробив мінімальну систему заходів з економічної безпеки.
Кваліфікований юридичний супровід - це висока гарантія економічної безпеки фірми і
дотримання її інтересів за поточної перевірки уповноважених органів, і для попередження
інших існуючих загроз економічної безпеки суб’єкта господарювання.
Попередження проблеми в більшості випадків обходитися дешевше, аніж вирішення
вже існуючої небезпечної ситуації.
Проблеми захисту комерційної таємниці, витоку інформації в окремих випадках не
відображаються в ліцензійних угодах, та договорах підряду на створення наукоємної
продукції, що зумовлює втрату комерційно значимої інформації. Способи забезпечення
охорони інформації на підприємстві залежать від виробничих і фінансових можливостей
фірми, від якості та кількості секретів, що охороняються. Надмірне засекречення інформації,
як і халатне ставлення до її збереження, можуть також викликати недоотримання певної
частини доходу, або призвести до серйозних збитків. Важливий фактор, що впливає на
дієвість економічної безпеки – доведення до кожного співробітника підприємства його
обов'язків щодо підтримання режиму безпеки в цілому. Основні постулати політики
економічної безпеки підприємства повинні бути прописані у конкретних розпорядчих
документах, як правило, це 1) положення: про комерційні таємниці; про захист інформації;
про адміністратора безпеки мережі та 2) правила, що розмежовують допуск до інформації,
що розміщена в автоматизованих системах; правила допуску персоналу і відвідувачів у
приміщення, в яких проводиться обробка комерційної інформації.
Підводячи підсумок, можна відмітити, що економічна безпека підприємства – це такий
стан підприємства, за якого воно досягає запобігання існуючих загроз і небезпек і забезпечує
найбільш повне досягнення цілей бізнесу в умовах гострої конкуренції і ризиків. Метою
системи економічної безпеки підприємства є своєчасне виявлення і запобігання як зовнішніх,
так і внутрішніх небезпек і загроз, забезпечення захищеності діяльності підприємства та
досягнення ним цілей бізнесу. Ґрунтуючись на наведеній інформації дослідження, можна
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стверджувати, що забезпечення економічної безпеки підприємства можливе лише на основі
виконання комплексу завдань. А саме:
− встановлення реальних і прогнозування можливих небезпек і загроз;
− знаходження способів їх запобігання, ослаблення або ліквідації наслідків їх впливу;
− визначення сил і засобів, що забезпечать економічну безпеку підприємства;
− взаємодія з правоохоронними та контролюючими органами з метою недопущення і
призупинення правопорушень, що спрямовані проти інтересів підприємства;
− організації власної служби безпеки підприємства, відповідно існуючим небезпекам і
загрозам.
В складі основних чинників, що негативно впливають на безпеку підприємницької
діяльності в Україні можна виділити наступні:
− активна участь представників влади та управління в комерційній діяльності;
− співпраця з кримінальними структурами для впливу на конкурентів;
− недосконалість законів, що дозволяють протидіяти недобросовісній конкуренції;
− відсутність у країні належних умов для здійснення науково-технічних розробок;
− відсутність конкретної і об'єктивної інформації про суб'єктів підприємницької
діяльності та про їх фінансове становище;
− низька культура ведення справ у підприємницькому середовищі;
− використання оперативних і технічних методів з метою отримання потрібної
інформації про конкурентів.
Наступним етапом стратегічної складової економічної безпеки є оцінка стану проблеми
або аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища. Оскільки забезпечення оптимізації
витрат підприємства залежить від здатності підприємства адаптуватись до зміни зовнішніх
умов, то основний акцент слід робити на розв’язанні економічних проблем підприємств з
позиції ефективності системи управління та якості процесів управління, таких як:
− гнучкість методів стратегічного планування, що дозволяють передбачувати і
запобігати появі кризових ситуацій;
− розробка методів і прийомів тактичного управління, розробка методів і прийомів
тактичного управління підприємством і структурних підрозділів, що дають можливість
оперативно реагувати на недопустимі відхилення від запланованого ходу виробництва;
− розробка ефективних прийомів і методів організаційно-економічного обґрунтування і
прийняття управлінських рішень, спрямованих на забезпечення стійкості системи управління
безпекою підприємства в цілому.
Отже, підвищення рівня економічної безпеки підприємства з метою впливу на
навколишнє середовище можна забезпечити шляхом: оптимізації випуску товарів і послуг
підприємства; здійснення інвестування з метою перспективності зовнішнього зростання;
збільшення витрат на виробництво товарів і послуг з метою підвищення рівня їх
конкурентоспроможності; забезпечення незалежності підприємства від зміни кон'юнктури
ринків товарів, чинників виробництва, фінансових ринків за рахунок зовнішньої гнучкості й
агресивності збутової діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для забезпечення належного
рівня економічної безпеки підприємства доцільно:
1) забезпечити
відповідну
фінансову
стійкість
та
незалежність
суб’єкта
господарювання;
2) домогтись конкурентоспроможності технічного потенціалу підприємства та
забезпечити його технологічну незалежність;
3) підвищувати фаховий рівень персоналу та розвивати його інтелектуальний
потенціал;
4) оптимізувати організаційну структуру управління підприємством;
5) зменшити негативний вплив виробничо-господарської діяльності на навколишнє
середовище;
6) забезпечити діяльність підприємства в межах правового поля;
7) організувати належну безпеку персоналу господарюючого суб’єкта та його капіталу;
8) підвищити рівень захисту інформаційного поля та комерційної таємниці
підприємства.

35

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2014[23]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Щодо загальної схеми організації економічної безпеки підприємства, доцільно провести
наступні дії:
1) забезпечувати відповідні корпоративні ресурси (капітал, персонал, технології);
2) здійснювати планування та прогнозування економічної безпеки суб’єкта
господарювання за функціональними складовими;
3) забезпечувати стратегічне та тактичне планування статутної діяльності
підприємства;
4) організувати на належному рівні оперативний менеджмент фінансовогосподарською діяльністю господарюючого суб’єкта;
5) здійснювати функціональний аналіз стану економічної безпеки підприємства;
6) проводити контроль за досягнутим рівнем економічної безпеки.
Перелічені аспекти впливу на зовнішнє середовище підприємства дозволять
активізувати зусилля підприємств з метою цілеспрямованого впливу на навколишнє
середовище у вигідному для нього напрямі, забезпечуючи при цьому ефективність
підвищення рівня економічної безпеки підприємства і досягнення головної мети діяльності
підприємства.
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Дишкант М.В. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Метою дослідження є обґрунтування ключових положень економічної безпеки та
визначення її ролі в господарській діяльності підприємства.
Методика дослідження. Використана методика дослідження складає відповідну сукупність
системи правил використання методів, прийомів та операцій, враховуючи специфіку досліджуваної
теми «Сутність та роль економічної безпеки в господарській діяльності підприємств».
Використовувались такі наукові методи дослідження: абстрактно-логічний, логічний, аналізу і синтезу,
дедуктивний, індуктивний, порівняння, прогнозування. На основі абстрактно-логічного методу
узагальнено теоретико-прикладні аспекти поняття «економічна безпека підприємства»; логічного –
визначено систему заходів щодо організації системи економічної безпеки фірми; аналізу і синтезу –
обґрунтовано шляхи покращення функціонування економічної безпеки господарюючого суб’єкта.
Результати. Запропоновано розглядати підвищення рівня економічної безпеки підприємства через:
оптимізацію випуску товарів і послуг підприємства; здійснення інвестування з метою перспективності
зовнішнього зростання; збільшення витрат на виробництво товарів і послуг з метою підвищення рівня їх
конкурентоспроможності; забезпечення незалежності підприємства від зміни кон'юнктури ринків товарів,
чинників виробництва, фінансових ринків за рахунок зовнішньої гнучкості й агресивності збутової
діяльності. Сформовано основні заходи, які доцільно здійснити для стабілізації фінансово-господарської
діяльності суб’єкта господарювання на основі підвищення рівня економічної безпеки.
Наукова новизна. Полягає в науковому узагальнені та систематизації чинників впливу на
рівень економічної безпеки підприємства в ринкових умовах господарювання і фінансово-економічної
нестабільності, а також системному підході до вирішення важливої проблематики – ролі економічної
безпеки підприємства в господарській діяльності.
Практична значущість. Отримані результати розвивають теоретико-методологічні підходи до
визначення категорії «економічна безпека підприємства» і можуть бути підґрунтям для використання
під час створення та вдосконалення систем економічної безпеки з метою своєчасного виявлення і
запобігання як зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і загроз, забезпечення захищеності діяльності
господарюючого суб’єкта та досягнення ним цілей бізнесу.
Ключові слова: безпека підприємства, економічна безпека підприємства, завдання системи
економічної безпеки, служба безпеки підприємства, внутрішні загрози, зовнішні загрози.
Dyshkant M.V. ESSENCE AND ROLE OF ECONOMIC SECURITY IN THE BUSINESS ACTIVITY
OF ENTERPRISES
Purpose. Main purpose of research is determination global concept of economical safety and finding
important role in economic activity of enterprise.
Methodology of research. Methodology of research is the appropriate set of rules for the use of
methods and operations, given the specificity of the subject «The essence and role of economic security to
business enterprises». We used the following research methods: abstract-logical, logical analysis and
synthesis, deductive, inductive comparison, prediction. Based on an abstract logical method generalizes the
theoretical and applied aspects of the concept of «economic security» logic - defined set of measures for the
organization of economic security firms, analysis and synthesis - the ways of improving the functioning of the
economic security of the entity.
Findings. Proposed to consider raising the level of economic security through: optimizing the production of
goods, services, the implementation of investment for the purpose of external growth prospects, increasing the
cost of production of goods and services to enhance their competitiveness, ensuring the independence of the
company from fluctuations of commodity markets, factors manufacturing, financial markets due to external
flexibility and aggressive marketing activities. Formed the basic steps which should be taken to stabilize the
financial and economic activity of the entity from raising the level of economic security.
Originality. Consists of scientific generalizations and systematize the factors influencing the level of
economic security in the market economy and the financial and economic instability and systematic
approach to solving important issues - the role of economic security in business.
Practical value. The results obtained are developing theoretical and methodological approaches to
the definition of «economic security» and may be the basis for use in the creation and improvement of
economic security in order to timely detect and prevent both external and internal dangers and threats,
providing protection of a business sub the object and reaching the business goals.
Key words: safety of company, economic safety, aim and task of system economic safety, service of
company’s safety, internal danger, external danger.
Дышкант
М.В.
СУЩНОСТЬ
И
РОЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Целью исследования является обоснование ключевых положений экономической
безопасности и определение ее роли в хозяйственной деятельности предприятия.
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Методика
исследования.
Использованная
методика
исследования
составляет
соответствующую совокупность системы правил использования методов, приемов и операций,
учитывая специфику исследуемой темы «Сущность и роль экономической безопасности в
хозяйственной деятельности предприятий». Использовались следующие научные методы
исследования: абстрактно-логический, логический, анализа и синтеза, дедуктивный, индуктивный,
сравнение, прогнозирование. На основе абстрактно-логического метода обобщены теоретикоприкладные аспекты понятия «экономическая безопасность предприятия»; логического - определена
система мер по организации системы безопасности фирмы; анализа и синтеза - обоснованы пути
улучшения функционирования экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Результаты. Предложено рассматривать повышение уровня экономической безопасности
предприятия через: оптимизацию выпуска товаров и услуг предприятия, осуществление
инвестирования с целью перспективности внешнего роста, увеличение затрат на производство
товаров и услуг с целью повышения уровня их конкурентоспособности, обеспечение независимости
предприятия от изменения конъюнктуры рынков товаров, факторов производства, финансовых
рынков за счет внешней гибкости и агрессивности сбытовой деятельности. Сформированы основные
мероприятия, которые целесообразно осуществить для стабилизации финансово-хозяйственной
деятельности предприятия на основе повышения уровня экономической безопасности.
Научная новизна. Заключается в научном обобщении и систематизации факторов влияния на
уровень экономической безопасности предприятия в рыночных условиях хозяйствования и
финансово-экономической нестабильности, а также системном подходе к решению важной
проблематики - роли экономической безопасности предприятия в хозяйственной деятельности.
Практическая значимость. Полученные результаты развивают теоретико-методологические
подходы к определению категории «экономическая безопасность предприятия» и могут быть основой
для использования при создании и совершенствовании систем экономической безопасности с целью
своевременного выявления и предотвращения как внешних, так и внутренних опасностей и угроз,
обеспечение защищенности деятельности хозяйствующего субъекта и достижения им целей бизнеса.
Ключевые слова: безопасность предприятия, экономическая безопасность предприятия,
задачи системы безопасности, служба безопасности предприятия, внутренние угрозы, внешние
угрозы.

UDC 658.14:331.101.26
Ishchenko M.I.,
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director of mining division of METINVEST HOLDING LLC

OPTIMIZATION OF FUNDING SOURCES TO RECOVER THE
RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Formulation of the problem. The main purpose of traditional enterprise resource is to
generate cash flow. For this traditional resources must continuously and constantly be recovered.
This condition is provided in full only if all (or at least the most important) parts of conventional
enterprise resource within the system are reproduced based on information about condition of
individual elements and their relationships. Herewith an important problem is to determine
available and accessible funding of resource reproduction potential at any given time. It is
necessary not only to identify these sources, but evaluate unit cost of attracting funds from each
source. Based on this information, the company decides which of these sources at a given time
should be used for working capital needs, and which should be used for technical development, i.e.
increasing technical capacity. This requires optimization of the financial sources structure for an
enterprise resource potential recovery.
Recovery of the company resource potential is the process of continuous updating of all its
constituents. Generation of the resource potential occurs several times during operation of the
business. The first time is to create enterprise, and further - with every change of the company
market landline.
Analysis of recent research and publications. Framework for the finance sources’
analysis of the company resource potential reproduction process was laid by scholars such as
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A. I. Anchishkin [1; 2], О. V. Zadorozhna [3], V. V. Kozyk, V. А. Fedorkovskyi [4], V. Kotkovskyi [5],
S. О. Lukin [6], О. S. Fedonin, І. М. Riepina, O. I. Oleksiuk [7], І. B. Chichkalo-Kondratska [8],
B. М. Mochalov, F. М. Rusinov, D. К. Shevchenko [9] and others.
Works of these authors describe certain specific sources of funding for the processes of
reproduction and maintaining the achieved level of production in relation to mining and
metallurgical complex of Ukraine. However, there is an objective need for a more comprehensive
study of this problem based on the classification and structuring of all current and future recovery
source of the resource potential.
Formulation of the problem. The purpose of this study is to develop a mathematical model
in which the company can calculate the optimum value to attract own and loan capital to recover
and build the resource potential in the framework of an investment program.
The main part of research. Basis for the formation of own financial resources of the
enterprise to a certain extent is its capital, intended for reinvestment. Forms of such reinvested
capital are depreciation on fixed assets, funds received from the sale of capital assets retired,
proceeds from the sale of certain financial investment instruments and other. But it is necessary to
pay attention to the fact that depreciation is quite specific source of investment resources of the
enterprise, since by nature they are not full-featured cash flow. On the one hand, depreciation is
value terms of the aging of certain categories of assets, and on the other hand depreciation refers
to gross costs and reduces pre-tax profit, and thus reduces the profit retained by the shareholders
after tax under current legislation.
Creation of share of loan financial resources is a multi-aspect process and requires
considering many factors determining impact on the final result. Financial assurance of enterprise
activity implies understanding it as a measure of systematic nature as to satisfying needs of the
enterprise in the necessary financial resources by providing the corresponding terms of its
functioning in order to achieve planned financial and economic results. It is a multicomponent
management subsystem connecting diverse elements of activity of business entities both at
strategic and operating levels.
Determining mechanism of optimal structure of the financial assurance sources for recovery
of resource potential of the enterprise is based on mathematical modelling in economics and
updating and adaptation of the production function. As a result of statistical analysis of actual data
of operation of mining and processing enterprises of Ukraine the theory of close functional relation
of the given factors has been confirmed and exponential form of function has been proved between
factors and the link between raising of resource potential and financial sources of such raising is
determined by the formula, UAH:

RN = a ⋅ OC

α

⋅ LC

β

,
(1)
where RN – general need for raising resource potential in accordance with determined
conditions of its recovery, and it is computed as a volume of incoming resources at a point of time
t;
а – parameter characterizing the effect on RN of unidentified factors and changing
production conditions;
OC – volume of attracting own capital of the enterprise and similar sources for financing
needs of resource potential recovery;
LC – volume of attracting loan capital;
α – features RN increment for increment unit of OC (with LC – const);
β – features RN increment for increment unit of LC (with OC – const).
Herein the necessary condition is inherence of volumes of attracted own and loan capital
(OC > 0, LC > 0). Elasticity parameters а, α, β describe the dependence of physical volume and
dynamics of needs for increase in facilities of the resource potential, on the volume and dynamics
of change in the volumes of attracting the funding sources for its recovery. These elasticity
parameters are also featured by constraints: а > 0; α ≥ 0; β ≥ 0. Values α and β are determined
from the corresponding partial derived functions:
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∂ RN
= a ⋅ α ⋅ OC α −1 ⋅ LC β
∂ OC
∂ RN
α =
∂ OC ⋅ a ⋅ OC α − 1 ⋅ LC

From which

β

∂ RN
= a ⋅ OC α ⋅ β ⋅ LC β −1
∂ LC
,
∂ RN
β =
∂ LC ⋅ a ⋅ OC α ⋅ LC β − 1

From which

,

;

(2)
(3)

(4)

.

(5)

Ratio of partial derivatives shows norm of partitioning of financing sources in need increment
in raising of resource potential. Therewith additional cost of own capital unit of enterprise specifies
increasing of resource potential cost in the volume α, additional cost of the unit of loan capital
provides potential cost increment in the volume β. If loan capital is changed for own capital i.e.
intensifying of resource potential without additional attracting loan capital, the coefficient of
substitution of loan capital by own capital (КПК) in cost increment of resource potential will be as
follows:

C LC =

∂ RN
∂ RN
a ⋅ α ⋅ OC
÷
=
∂ OC
∂ LC
a ⋅ β ⋅ OC

α LC
⋅ LC β
=
⋅
β −1
β OC
⋅ LC

α −1
α

(6)

If increment of resource potential is planned due to the additional attracting of loan capital
without increasing of the volume of investing of own capital we can get inverse to first coefficient of
partitioning of own capital by loan one (КВК) and it will be as follows:

C OC

a ⋅ β ⋅ OC
∂ RN
∂ RN
=
÷
=
∂ LC
∂ OC
a ⋅ α ⋅ OC

α

⋅ LC β − 1
β OK
=
⋅
α −1
β
α LC
⋅ LC

(7)

The current method makes it possible to reflect costs of own and loan capital and get general
volume of attracting of financial sources to the recovery process through the equivalent values in
increment of cost of the resource potential objects (due to its increment). Total costs, given in units
of loan capital attracting (ACLC), are calculated from the following formula:

AC LC =

OC
+ LC
C OC

(8)
Total costs given through the volume of own capital (ACOC), are calculated from the formula:

ACOC = LC ⋅ C LC + OC

(9)

In order to define influence of extensive and intensive factors on the efficiency of recovery
process of resource potential of the enterprise there is a method which is a derivative from function
of main interrelations of rates and factors of economic growth, proposed by A. I. Anchishkin [1].
Special feature of updating of this function is condition α + β ≠ 1, thus component can be selected
which will show the influence of certain groups of the sources of financial assurance in total
economic efficiency. If this influence is of homogeneous nature the function (1) can be as follows:

Y = a ⋅ OC

α

⋅ LC

1−α

eλt ,

(10)
where λ – average annual growth rate of recovery cost of resource potential objects on the
basis of influence increasing of scientific-and-technological advance for the efficiency of labour
means of society;
t – evaluation time point.
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In terms of average annual increment rates of resource potential formula (10) will be as
follows:

y = αTOC + (1 − α )T LC + λ

,
(11)
where y, ТВК, ТПК – respectively average annual increment rates of cost of resource potential
objects recovery, volume of attracting of own and loan capital;
α and (1-α) – parameters characterizing value increment of introducing of objects of resource
potential which is 1% of increment in accordance with the source of financial resources of the
enterprise.
However considering the fact that the final results and enterprise opportunities are influenced
not only by expenditures growth from the respective financial sources in real production process
but also by a number of other factors of economic growth not identified in the given case the
transition from two-factor function to three-factor production function shall be made as follows:

Y = a ⋅ OC α ⋅ LC β ⋅ e λ ut

where α + β ≠ 1 – condition of dynamic system development;

,

(12)

λu – average annual rate of increment value of the objects of resource potential as a result of
the influence of unidentified growth factors.
Similarly to the changes of function (10) function (12) will be as follows:
Y = a ⋅ OC α LC 1−α ⋅ e λt ⋅ e λut .

(13)

In case of stability of parameters α and (1 - α), and also considering the fact that changing in
volumes of attracting of financial sources is made proportionally to the parameters characterizing
degree of their influence for RN, component λ can be divided into λOC and λLC (λ = λOC + λLC). We
can also get indices of changes of the efficiency of attracting of financing sources corresponding to
1% of average annual increment rate of the given sources, i.e.:

′ =
λOC

λOC

′ =
λLC

TOC

та

λLC
λLC

(14)

Thus the most expanded form of function (12) can be presented as follows:
′

′

Y = a ⋅ OC α ⋅ LC 1−α ⋅ e ( λ OC TOC + λ LC TLC + λut )

(15)

And corresponding in increment rates:

′ TOC + λLC
′ TLC + λu
y = αTOC + (1 − α )TLC + λOC
.

(16)

D
Percentage of extensive factors e in cost increasing of introducing of resource potential
objects is defined from the following expression:

De =

αTOC + (1 − α )TLC
y

,

(17)

Due to the increasing of volumes of attracted own capital:

De.OC =

αTOC
y

;
Due to the increasing of volumes of attracted loan capital:

De. LC =

(1 − α )TLC
y
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Di in cost increasing of components of resource potential is

Percentage of intensive factors
determined by the following expression:

Di =

′ TOC + λLC
′ TLC
′
λOC
y

,

(20)

Due to the increasing of volumes of attracted own capital:

Di.OC =

′ TOC
λOC
y

;
Due to the increasing of volumes of attracted loan capital:

Di. LC =

(21)

′ TLC
λLC
y

(22)

D

Percentage of unidentified factors н in cost increasing of components of resource potential
is determined from the following expression:

Du =

λu
y

(23)

Proving of rules of optimal combination of the sources of financial assurance of the recovery
of resource potential of the enterprise is made by Lagrange multiplier. Function (1) is used as a
basis. Considering rated need in raising of resource potential ПВ production shall satisfy this need
in the cheapest way. It means that costs for using of each source of financial resources shall be
minimized.
Costs are determined by the formula:

C = POC ⋅ OC + PLC ⋅ LC ,

(24)

where РOC, РLC – cost of attracting a unit of own and loan capital.
In order to obtain the Lagrange expression for a specified problem on a maximum, we rewrite
the bounding condition in the canonical form:

POC ⋅ OK + PLC ⋅ LC − C = 0

(25)
and multiply it by the artificial variable λ. After adding it to equation (1), we yield the Lagrange
expression

RN = a ⋅ OC

α

⋅ LC

β

+ λ ( POC ⋅ OC + PLC ⋅ LC − C .

(26)

This expression is maximized by successively equating an each partial derivative to zero with
the result that we obtain a system of equations as follows:

 ∂RN
α
β −1
+ λ ⋅ PLC = 0;
 ∂LC = a ⋅ β ⋅ OC ⋅ LC
 ∂RN
= a ⋅ α ⋅ OC α −1 ⋅ LC β + λ POC = 0;

 ∂OC
 ∂RN = P ⋅ OC + P ⋅ LC − C = 0 .
OC
LC
 ∂λ

(27)

The system above consisting of three equations is solved with respect to OC and LC optimal
values, which describe types of financial costs, as well as the Lagrange variable λ:
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C
β ⋅C
=
α + β POC
POC ;
α
C
α ⋅C
OC =
⋅
=
α + β PLC
PLC ;
LC =

β

⋅

β

(28)

(29)

 β ⋅ C  (α ⋅ C )
 ⋅
λ = − a ⋅ α ⋅ 
α
P
PLC
 OC 

α −1

.

(30)

From expressions (23) and (24), it follows that

LC =

OC =

β ⋅ PLC
⋅ OC
α ⋅ POC

;

(31)

α ⋅ POC
⋅ LC
β ⋅ PLC
.

(32)

RN = a ⋅ OC α ⋅ LC β , we obtain the

Substituting the values of OC and LC in equation
following expression:
α

 α ⋅ POC
RN = a ⋅ 
⋅ LC
 β ⋅ PLC


 α ⋅ POC
 ⋅ LC β = a ⋅ 

 β ⋅ PLC

 β ⋅ PLC
RN = a ⋅ OC α ⋅ 
⋅ OC
α
⋅
P
OC






β

 β ⋅ PLC
= a ⋅ 
 α ⋅ POC

α


 ⋅ LC α + β

β


 OC α + β

.

;

(33)

(34)

From the expression (33), we find an optimal value of attracting the loan capital for needs of
resource potential recovery, UAH:
1

LCopt

LC opt



RN

=
 a ⋅  α ⋅ POC
  β ⋅ PLC

 
 
 
 ln 
 a
 
= exp  











α 
 

 

α +β

;

RN
 α ⋅ POC
⋅ 
 β ⋅ PLC
α +β





α

(35)








.








(36)

From the expression (34), we also find an optimal value of attracting the own capital to
increase the resource potential of the company, UAH:
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Thus, by formulae (36) and (37) the company is able to calculate an optimal value of
attracting the own and loan capital to recover and increase the resource potential in the context of
the relevant investment program.
Conclusions from the research. Herein we developed:
1) the mathematical models to determine the optimal values of attracting the own and loan
capital;
2) the formulae to determine parameters of а, α, β elasticity, describing the dependence of
physical volume and dynamics of needs for increase in facilities of the resource potential, on the
volume and dynamics of change in the volumes of attracting the funding sources for its recovery;
3) intersubstituting coefficients of loan capital by own one and vice versa in an incremental
value of the resource potential;
4) the formulae to calculate the cumulative costs expressed in terms of attracting the loan
capital and in terms of attracting the own capital;
5) the formulae to determine an impact of extensive and intensive factors on the efficiency of
resource potential recovery.
The further study should focus on extension of the factor analysis base related to the
structure of using the own and loan capital individually.
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Іщенко М.І. ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Розробка математичної моделі, за якою підприємство матиме змогу розрахувати
оптимальну величину залучення власного та позикового капіталу для відтворення та нарощення
ресурсного потенціалу у рамках реалізації відповідної інвестиційної програми.
Методика дослідження. Механізм визначення оптимальної структури джерел фінансового
забезпечення відтворення ресурсного потенціалу підприємства ґрунтується на економіко-математичному
моделюванні та модифікації і адаптації виробничої функції, для чого використовуються методи
диференціального числення та метод Лагранжа. У результаті статистичної обробки фактичних даних
роботи гірничо-збагачувальних підприємств України та застосування кореляційно-регресійного аналізу
було підтверджено гіпотезу про існування тісного функціонального зв’язку між досліджуваними факторами
і доведено наявність степеневої форми математичної залежності між ними.
Результати. В роботі розроблено математичні моделі для визначення оптимальної величини
залучення власного та позикового капіталу. Також розроблено формули для визначення параметрів
еластичності а, α, β, які характеризують залежність фізичного обсягу та динаміки потреби у нарощенні
об’єктів ресурсного потенціалу від обсягу та динаміки зміни обсягів залучення джерел фінансування
його відтворення. Крім того, розроблено коефіцієнти взаємозаміщення позикового капіталу власним та
власного капіталу позиковим у прирості вартості ресурсного потенціалу. Виведено формули для
розрахунку сукупних витрат, виражених в одиницях залучення позикового капіталу та в одиницях
залучення власного капіталу. Також виведено формули для визначення впливу екстенсивних та
інтенсивних факторів на ефективність процесу відтворення ресурсного потенціалу.
Наукова новизна. Продовжено удосконалення методики оптимізації структури фінансових
джерел, необхідних для відтворювальних процесів на підприємстві. На основі використання
економіко-математичного апарату встановлено взаємозалежності між власним та позиковим
капіталом виділено критерій оптимізації цього співвідношення та обґрунтовано обмеження.
Практична значущість. Розроблені математичні моделі дозволяють визначати оптимальні розміри
залучення позикового і власного капіталу на основі вихідних даних про ціни залучення одиниці кожного з
них, а також розмір потреби відтворення ресурсного потенціалу та параметри еластичності.
Ключові слова: оптимізація, джерела фінансування, ресурсний потенціал підприємства,
власний капітал, позиковий капітал.
Ishchenko M.I. OPTIMIZATION OF FUNDING SOURCES TO RECOVER THE RESOURCE
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Purpose. To develop a mathematical model whereby the company will be able to calculate an optimal
value of attracting the own and loan capital to recover and increase the resource potential in the context of
the relevant investment program.
Methodology of research. The mechanism for determining an optimal structure of financial support
sources to recover the resource potential of the company is based on economic and mathematical modeling
and modification, and adaptation of the production function, which use the methods of differential calculus
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and the Lagrange method. As a result of statistical analysis of actual operational data of the mining
enterprises in Ukraine and use of correlation and regression analysis, the hypothesis of existing a close
functional connection between the factors under research was confirmed and the availability of exponent
form of mathematical relation between them was proven.
Findings. In this paper the mathematical models to determine the optimal values of attracting the own and
loan capital were developed. The formulae to determine the parameters of а, α, β elasticity, describing the
dependence of physical volume and dynamics of needs for increase of the resource potential units, on the volume
and dynamics of change in the volumes of attracting the funding sources for its recovery were also developed. In
addition, the intersubstitution coefficients of loan capital by own one and vice versa in an incremental value of the
resource potential were developed. The formulae to calculate the cumulative costs expressed in terms of
attracting the loan capital and in terms of attracting the own capital were derived. The formulae to determine an
impact of extensive and intensive factors on the efficiency of resource potential recovery were also derived.
Originality. We continued improving the methodology for optimization of the structure of funding
sources required for recovering processes in the company. On the basis of using the economic and
mathematical tools, an interdependence between own and loan capital was determined, an optimization
criterion of this correlation was derived and restrictions were substantiated.
Practical value. The developed mathematical models make it possible to determine an optimal size of
attracting loan and own capital based on the benchmark prices for attracting each unit, as well as the size of
needs for recovery of the resource potential and the elasticity parameters.
Key words: оptimization, funding sources, resource potential of the company, own capital, loan
capital.
Ищенко Н.И. ОПТИМИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Разработка математической модели, по которой предприятие будет иметь возможность
рассчитать оптимальную величину привлечения собственного и заемного капитала для
восстановления и наращивания ресурсного потенциала в рамках реализации соответствующей
инвестиционной программы.
Методика исследования. Механизм определения оптимальной структуры источников
финансового обеспечения восстановления ресурсного потенциала предприятия основывается на
экономико-математическом моделировании и модификации и адаптации производственной функции,
для чего используются методы дифференциального исчисления и метод Лагранжа. В результате
статистической обработки фактических данных работы горно-обогатительных комбинатов Украины и
применения корреляционно-регрессионного анализа была подтверждена гипотеза о существовании
тесной функциональной связи между исследуемыми факторами и доказано наличие степенной
формы математической зависимости между ними.
Результаты. В работе разработаны математические модели для определения оптимальной
величины привлечения собственного и заемного капитала. Также разработаны формулы для
определения параметров эластичности а, α, β, которые характеризуют зависимость физического объема
и динамики потребности в наращивании объектов ресурсного потенциала от объема и динамики
изменения объемов привлечения источников финансирования его восстановления. Кроме того
разработаны коэффициенты взаимозамещения заемного капитала собственным и собственного капитала
заемным в приросте стоимости ресурсного потенциала. Выведены формулы для расчета совокупных
затрат, выраженных в единицах привлечения заемного капитала и в единицах привлечения собственного
капитала. Также выведены формулы для определения влияния экстенсивных и интенсивных факторов на
эффективность процесса восстановления ресурсного потенциала.
Научная новизна. Продолжено совершенствование методики оптимизации структуры
финансовых источников, необходимых для восстановительных процессов на предприятии. На основе
использования экономико-математического аппарата установлены взаимозависимости между
собственным и заемным капиталом, выделен критерий оптимизации этого соотношения и обоснованы
ограничения.
Практическая значимость. Разработанные математические модели позволяют определять
оптимальные размеры привлечения заемного и собственного капитала на основе исходных данных о
ценах привлечения единицы каждого из них, размер потребности восстановления ресурсного
потенциала, параметры эластичности.
Ключевые слова: оптимизация, источники финансирования, ресурсный потенциал
предприятия, собственный капитал, заемный капитал.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ
СТРУКТУРОЮ ЙОГО КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. Кожне підприємство є відкритою системою, тобто зазнає
впливу чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. З цієї причини аналіз стану
капіталу підприємства повинен містити дослідження не тільки внутрішніх фінансових
процесів, але й аналіз фінансово-економічної ситуації, що склалася в зовнішньому
середовищі підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи питань, пов'язаних з
управлінням капіталом підприємства та впливом зовнішнього середовища на його структуру,
відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як: М. Алєксєєва,
О. Барановський, І. Бланк, О. Бондар, Дж. Вілсон, Р. Качалов, Т. Клебанова, Г. Клейнер,
О. Мозенков, М. Пашута, В. Тамбовцев та ін.
Разом з тим, низка питань, пов'язаних з комплексною оцінкою стану зовнішнього
середовища підприємства та її впливом на інтегральний показник структури капіталу суб’єкта
господарювання, все ще не знайшли належного висвітлення у наукових працях.
Постановка завдання. Зовнішнє середовище підприємства впливає на його
найближче оточення, темпи обороту капіталу і, як наслідок, характеристики фінансової
діяльності суб’єкта господарювання. Встановлення характеру впливу зовнішнього
середовища на стан структури капіталу підприємства дозволить виявити можливий
дисбаланс у структурі капіталу та стане основою для розробки сценаріїв розвитку фінансової
ситуації підприємства з урахуванням дії чинників зовнішнього середовища.
Дана стаття присвячена питанням оцінки стану зовнішнього середовища підприємства
в контексті управління структурою його капіталу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Окремі аспекти даної проблеми
розглядались автором у [8], зокрема щодо комплексу механізмів управління структурою
капіталу підприємства. Цільовою спрямованістю першого механізму є всебічний аналіз
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства й оцінка сформованої фінансовоекономічної ситуації [10]. Реалізація завдань цього механізму здійснюється в три етапи. На
першому етапі формується система показників стану капіталу суб’єкта господарювання та
розробляється інформаційна модель внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства.
Оскільки показників у такій моделі є досить багато, їх вихідна сукупність розбивається за
допомогою методів кластерного аналізу на однорідні групи, з яких вибираються показникирепрезентанти [6; 14]. На другому етапі відбувається побудова комплексної оцінки стану
капіталу підприємства за допомогою методу рівня розвитку [14], який дозволяє одержати
рейтингову оцінку стану капіталу суб’єкта господарювання з нормованим діапазоном зміни
[0÷1]. На третьому етапі здійснюється обґрунтування діапазонів змін комплексної оцінки
стану капіталу та формування на цій основі класів фінансових ситуацій.
Від повноти та вірогідності системи показників, що дають узагальнену характеристику
фінансової діяльності підприємства, залежить ефективність управління його капіталом в
цілому. Формування системи показників приводить до необхідності розв’язку задачі добору
найбільш значимих для оцінки стану капіталу підприємства та його зовнішнього середовища
показників, тобто задачі скорочення інформаційного простору ознак. Частково дана
проблема розглядалась у [9], зокрема щодо методики формування комплексної оцінки стану
капіталу підприємства. Дана методика містить наступні основні кроки (рис. 1).
На першому кроці формуються матриці вихідних даних по кожній групі показників стану
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капіталу та зовнішнього середовища підприємства Y1 , Y2 ,..., Yq , де q - кількість груп
показників. Оскільки показники можуть бути виражені в абсолютних і відносних величинах, а
також мати різні одиниці виміру, то на другому кроці здійснюється процедура їхньої
стандартизації, що є основою для розрахунку матриць відстаней P1 , P2 ,..., Pq (третій крок),
елементи яких відображають ступінь близькості об'єктів (показників) усередині кожної групи.
Крок 1. Формування матриць вихідних даних за
групами показників
Крок 2. Стандартизація значень ознак

Крок 3. Розрахунок елементів матриці відстаней

Крок 4. Вибір показників-репрезентантів

Крок 5. Формування матриці вихідних даних за
показниками-репрезентантам
Крок 6. Визначення «еталонних» значень
показників
Крок 7. Розрахунок відстаней елементів (ситуацій)
до точки-«еталона»
Крок 8. Визначення комплексної оцінки стану
капіталу підприємства
Крок 9. Шкалування комплексної оцінки стану
капіталу підприємства

Рис. 1. Взаємозв'язок кроків методики формування комплексної оцінки стану
капіталу підприємства
Джерело: [9]

На четвертому кроці здійснюється вибір показників-репрезентантів груп, що несуть у
собі найбільш значиму інформацію, властиву групі. На підставі отриманої системи
показників-репрезентантів на п'ятому кроці формується матриця вихідних даних для
розрахунку комплексної оцінки стану капіталу підприємства. Змістом шостого кроку методики
є класифікація показників-репрезентантів на стимулятори і дестимулятори. У клас
"стимуляторів" включаються показники, ріст значень яких свідчить про поліпшення стану
капіталу підприємства. Показники-дестимулятори мають зворотну властивість. На сьомому

P

кроці методики формується матриця відстаней 0 , елементи якої відображають ступінь
близькості розглянутих фінансових ситуацій до еталонної ситуації. Отримані відстані лежать
в основі розрахунку комплексного показника стану капіталу підприємства, що є змістом
восьмого етапу методики. Шкалування значень комплексного показника стану капіталу
підприємства і якісна інтерпретація отриманих діапазонів зміни значень здійснюється на
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заключному кроці методики [9].
Таким чином, результатом запропонованої у [9] методики є комплексна динамічна
оцінка стану капіталу підприємства, що дозволяє оперативно оцінити динаміку розвитку
фінансових процесів підприємства без втрати значимої для прийняття фінансових рішень
інформації.
Іншим напрямком використання методики формування комплексної оцінки стану
капіталу підприємства є оцінка стану зовнішнього середовища суб’єкта господарювання, що
впливає на його найближче оточення, темпи обороту капіталу та характеристики фінансової
діяльності. Далі опишемо результати апробації методики.
Попередній список показників стану зовнішнього середовища підприємства
сформовано на підставі літературних джерел [1-4; 7; 13; 15] і наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Список показників стану зовнішнього середовища підприємства
Назва групи

Назва показника
Валовий внутрішній продукт, млн. грн.
Обсяг промислової продукції, млн. грн.

Показники стану
економічної ситуації

Показники інфляційних
процесів

Показники доходів і
витрат населення

Показники стану
фінансового середовища
економіки
Показники фінансового
стану суб’єктів
господарювання

Виробництво товарів народного споживання, млн. грн.

Умовне
позначення

E1
E2
E3

Експорт товарів та послуг, млн. дол. США

E4
E5

Імпорт товарів та послуг, млн. дол. США

E6

Грошова маса (агрегат М3)
Індекс цін споживчого ринку, в % до попереднього
місяця
Індекс цін виробників промислової продукції, в % до
попереднього місяця
Середньомісячна номінальна заробітна плата
працівників народного господарства, грн.
Індекс реальної заробітної плати, в % до попереднього
місяця

I1

N2

Грошові доходи населення, млн. грн.

N3

Грошові витрати і заощадження, млн. грн.

N4
F1
F2
F3

Роздрібний товарообіг, млн. грн.

Кредити, видані банками, млн. грн.
Відсоткові ставки за кредитами
Індекс ПФТС
Прибуток в народному господарстві, млн. грн.

Питома вага збиткових підприємств, %
Співвідношення дебіторської і кредиторської
заборгованості
Джерело: сформовано на підставі літературних джерел [1-4; 7; 13; 15]

I2
I3

N1

S1
S2
S3

Вихідними даними при аналізі показників слугувала статистична інформація
Державного комітету статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Національного банку України [5; 11; 12].
Розрахунок матриць відстаней для вихідної системи показників проведений за
допомогою ППП "Statistica".
Далі наводяться елементи матриці відстаней і описані процедури вибору показниківрепрезентантів, що є змістом 3-го і 4-го кроків вказаної вище методики. Так, елементи
матриці відстаней для показників стану економічної ситуації наведені в табл. 2.
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Таблиця 2
Матриця відстаней для показників стану економічної ситуації
Умовне
позначення
показників

E1

E2

E3

E4

E5

E6

ρi

E1

0

2,24

1,7

1,81

2,22

2,11

10,08

E2

2,24

0

1,67

2,12

1,41

1,39

8,83

E3

1,7

1,67

0

1,61

2,23

1,77

8,98

E4

1,81

2,12

1,61

0

1,9

1,44

8,88

E5

2,22

1,41

2,23

1,9

0

1,03

8,79

E6

2,11

1,39

1,77

1,44

1,03

0

7,74

Як видно з табл. 2, найменша сума відстаней ρi характерна для показника імпорту
товарів та послуг. Тому даний показник може бути виділений як показник-репрезентант
розглянутої групи.
Матриця відстаней для показників інфляційних процесів приведена в табл. 3.
Таблиця 3
Матриця відстаней для показників інфляційних процесів
Умовне
позначення
показників

I1

I2

I3

ρi

I1

0

5,71

5,76

11,47

I2

5,71

0

6,78

12,49

I3

5,76

6,78

0

12,54

Відповідно до даних табл. 3, найменшу суму відстаней від інших показників групи ρi
має показник грошової маси (агрегат М3). Отже, даний показник може бути виділений як
показник-репрезентант для групи показників інфляційних процесів.
Матриця відстаней для показників доходів і витрат населення наведена в табл. 4.
Таблиця 4
Матриця відстаней для показників доходів і витрат населення
Умовне
позначення
показників

N1

N2

N3

N4

ρi

N1

0

5,62

2,71

2,69

11,02

N2

5,62

0

5,75

5,75

17,12

N3

2,71

5,75

0

0,03

8,49

N4

2,69

5,75

0,03

0

8,47

Як видно з табл. 4, мінімальну суму відстаней від інших показників групи ρi має
показник грошових витрат і заощаджень. Тобто даний показник є показникомрепрезентантом групи, що відображає доходи та витрати населення.
Матриця відстаней для показників стану фінансового середовища економіки наведена
в табл. 5.

50

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Таблиця 5
Матриця відстаней для показників стану фінансового середовища економіки
Умовне
позначення
показників

F1
F2
F3

F1

F2

F3

ρi

0

9,26

3,32

12,58

9,26

0

9,43

18,69

3,32

9,43

0

12,75

Аналіз наведених у табл. 5 значень сумарних відстаней окремих показників від інших
показників групи ρi дає можливість зробити висновок, що показником-репрезентантом
виступає обсяг кредитів, виданих банками.
Матриця відстаней для показників фінансового стану суб'єктів господарювання
наведена в табл. 6.
Таблиця 6
Матриця відстаней для показників фінансового стану суб'єктів господарювання
Умовне
позначення
показників

S1

S2

S3

ρi

S1

0

8,08

8,73

16,81

S2

8,08

0

4,91

12,99

S3

8,73

4,91

0

13,64

Як видно з табл. 6, найменша сума відстаней ρi характерна для показника питомої
ваги збиткових підприємств. Тому даний показник може бути виділений як показникрепрезентант розглянутої групи.
Характер впливу кожного з виділених показників-репрезентантів на стійкість
функціонування фінансової системи підприємства відображено у табл. 7.
Таблиця 7
Класифікація показників-репрезентантів
Назва
показника

Імпорт товарів
і послуг

Грошові
витрати і
заощадження
населення
стимулятор

Грошова маса
(агрегат М3)

Клас
дестимулятор
дестимулятор
Джерело: авторська розробка

Кредити,
видані
банками

Питома вага
збиткових
підприємств

стимулятор

дестимулятор

Розрахунок стандартизованих та еталонних значень показників-репрезентантів, що
використовувалися при розрахунку комплексної оцінки стану зовнішнього середовища
підприємства, проведені на 5-му – 7-му кроках методики. На їх основі визначено
інтегральний показник стану зовнішнього середовища, динаміка якого представлена на
рис. 2.
Як видно з рис. 2, часовий ряд інтегрального показника стану зовнішнього середовища
підприємства протягом 2009-2011 рр. має слабко спадний лінійний тренд, у той же час для
2012 р. характерне незначне покращення фінансово-економічної ситуації та повернення до
висхідної тенденції розвитку. Більш детальний аналіз динаміки розвитку фінансовоекономічних процесів наведено в табл. 8 (опрацьовано на основі [9]).
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Рис. 2. Динаміка інтегрального показника стану зовнішнього середовища
підприємства
Джерело: авторська розробка
Таблиця 8
Шкала значень інтегрального показника стану зовнішнього середовища
підприємства

Назва класу

Характеристика класу

Для цього класу характерний високий рівень
розвитку економічної і фінансової сфери,
добробуту населення, стійкості функціонування
суб'єктів господарювання
Цей клас характеризується зародженням
стабілізаційних
процесів
в
економіці,
відновленням обсягів виробництва до рівня,
Стагнація
характерного в передкризовий період розвитку,
економіки
середнім
рівнем
добробуту
населення,
підвищенням рівня стійкості функціонування як
локальних, так і національної фінансових
систем
Для цього класу характерні кризові тенденції
розвитку економіки, що виявляються в
Падіння
значному спаді виробництва, інфляційних
активності
процесах, які негативно впливають на добробут
економіки
населення, низькому рівні розвитку банківської
системи, кризовому стані великої кількості
суб'єктів господарювання
Джерело: опрацьовано на основі [9]
Зростання
активності
економіки

Номери
ситуацій, що
ввійшли в клас

Діапазон зміни
інтегрального
показника стану
зовнішнього
середовища
підприємства

-

[0,64; 1,00]

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10

[0,36; 0,64]

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19, 20

[0,00; 0,36]

З табл. 8 бачимо, що в зовнішньому середовищі підприємства протягом 2008 – 2012 рр.
спостерігається несприятлива ситуація. Стагнаційні процеси в економіці України протягом
2008 р. – першої половини 2010 р. змінились падінням економічної активності у другій
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половині 2010 р., однак в 2012 р. році спостерігається повернення до слабкої висхідної
тенденції розвитку.
Загалом невисокі значення інтегрального показника стану зовнішнього середовища
підприємства негативно впливають на структуру капіталу суб’єкта господарювання,
змушуючи керівників витрачати додаткові ресурси для її оптимізації.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, реалізація наведеної вище
методики дала можливість одержати комплексну оцінку стану зовнішнього середовища
підприємства. Це дозволяє зробити висновок про те, що для ґрунтовного аналізу
фінансового стану підприємств необхідно досліджувати не тільки показники стану капіталу
суб’єкта господарювання, але й показники фінансово-економічної ситуації, яка склалася в
його зовнішньому середовищі.
В процесі дослідження сформовано та охарактеризовано класи значень інтегрального
показника стану зовнішнього середовища, а також встановлено характер його впливу на стан
структури капіталу підприємства. Аналіз значень інтегрального показника дає можливість
поставити у відповідність кожному діапазону певний рівень стійкості фінансово-економічної
ситуації зовнішнього середовища: зростання активності економіки, стагнація, падіння
активності економіки.
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Кочкодан
В.Б.
КОМПЛЕКСНА
ОЦІНКА
СТАНУ
ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ЙОГО КАПІТАЛУ
Мета: отримання комплексної оцінки та формування класів значень інтегрального показника
стану зовнішнього середовища підприємства.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано метод причинно-наслідкового
аналізу – для вибору попереднього списку показників стану зовнішнього середовища підприємства;
метод кластерного аналізу – для вибору показників-репрезентантів стану зовнішнього середовища
підприємства; метод рівня розвитку – для отримання рейтингової оцінки стану зовнішнього
середовища підприємства з нормованим діапазоном зміни; метод аналізу рядів динаміки – для оцінки
зміни інтегрального показника стану зовнішнього середовища підприємства в часі
Результати. Проведено апробацію методики формування комплексної оцінки стану капіталу
підприємства для оцінки стану зовнішнього середовища суб’єкта господарювання. Сформовано та
охарактеризовано класи значень інтегрального показника стану зовнішнього середовища, а також
встановлено характер його впливу на стан структури капіталу підприємства. Аналіз значень
інтегрального показника дає можливість поставити у відповідність кожному діапазону певний рівень
стійкості фінансово-економічної ситуації зовнішнього середовища: зростання активності економіки,
стагнація, падіння активності економіки.
Наукова новизна. Удосконалено та апробовано методичні підходи до оцінки стану зовнішнього
середовища підприємства в контексті управління структурою його капіталу.
Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості використання
запропонованої методики для оцінки впливу стану зовнішнього середовища на розвиток фінансової
ситуації на підприємстві та прийняття управлінських рішень, які сприятимуть оптимізації структури
його капіталу.
Ключові слова: підприємство, зовнішнє середовище, структура капіталу, комплексна оцінка,
механізми управління.
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Kochkodan V.B. A COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE FIRM'S EXTERNAL
ENVIRONMENTAL STATE IN THE CONTEXT OF ITS CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT
Purpose: to obtain a comprehensive assessment and to form classes of values of integral index of the
firm's external environment's state.
Methodology of research. The study used the method of causal analysis - to select a provisional list
of indicators of the firm's external environment; method of cluster analysis - to select indicators which
represent firm's external environment's state; method of level development - for the rating assessment of
firm's external environment's state with the normalized range changes; method of time series analysis - to
assess time changes in the integral index of firm's external environment's state.
Findings. The method of forming a comprehensive assessment of firm's capital state was approbated
to assess the firm's external environment's state. Formed and characterized classes of values of the integral
index of firm's external environment's state; established the nature of its impact on firm's capital structure.
Analysis of the integral index values makes it possible to put in correspondence with each range a certain
level of stability of the financial and economic situation of the external environment: increased, stagnated or
falling economy activity.
Originality. Improved and approbated methodical approaches of the firm's external environment's
state assessment in the context of its capital structure management.
Practical value of the results is the ability to use the proposed method to assess the impact of
external environment's state on the development of firm's financial situation and to make managerial
decisions that will contribute to the optimization of its capital structure.
Key words: enterprise, external environment, capital structure, comprehensive assessment,
management mechanisms.
Кочкодан В.Б. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В
КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ ЕГО КАПИТАЛА
Цель: получение комплексной оценки и формирование классов значений интегрального
показателя состояния внешней среды предприятия.
Методика исследования. В процессе исследования использован метод причинноследственного анализа - для выбора предварительного списка показателей состояния внешней
среды предприятия; метод кластерного анализа - для выбора показателей-репрезентантов состояния
внешней среды предприятия; метод уровня развития - для получения рейтинговой оценки состояния
внешней среды предприятия с нормированным диапазоном изменения; метод анализа рядов
динамики - для оценки изменения интегрального показателя состояния внешней среды предприятия
во времени.
Результаты. Проведена апробация методики формирования комплексной оценки состояния
капитала предприятия для оценки состояния внешней среды предприятия. Сформирован и
охарактеризованы классы значений интегрального показателя состояния внешней среды, а также
установлен характер его влияния на состояние структуры капитала предприятия. Анализ значений
интегрального показателя дает возможность поставить в соответствие каждому диапазону
определенный уровень устойчивости финансово-экономической ситуации внешней среды: рост
активности экономики, стагнация, падение активности экономики.
Научная новизна. Усовершенствованы и апробированы методические подходы к оценке
состояния внешней среды предприятия в контексте управления структурой его капитала.
Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности
использования предложенной методики для оценки влияния состояния внешней среды на развитие
финансовой ситуации на предприятии и принятия управленческих решений, которые будут
способствовать оптимизации структуры его капитала.
Ключевые слова: предприятие, внешняя среда, структура капитала, комплексная оценка,
механизмы управления.
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПІДВИЩЕННІ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка
проблеми.
В
сучасних
умовах
господарювання
діяльність
сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом агропродовольчої
продукції, є занадто ризикованою. Цьому передує значна кількість чинників, серед яких:
сезонність виробництва, застарілі технології, залежність від кліматичних умов тощо. Разом з
цим зростає вплив макроекономічних показників. Отже, зважаючи на ряд факторів
внутрішнього середовища та деяку невизначеність зовнішніх чинників, виникає необхідність
дослідження використання стратегічного управління в підвищенні агропродовольчого
забезпечення сільськогосподарських підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стратегічного управління в
сільськогосподарських підприємствах досліджували такі науковці, як: В. Г. Андрійчук,
В. О. Василенко, Н. А. Горелов, О. Д. Гудзинський, Н. А. Дацій, С. М. Іванюта, Н. М. Сіренко,
С. С. Бузановський, А. Г. Грязнов, Е. М. Коротков, Г. К. Таль, Г. І. Ханін та інші. Однак
залишаються невирішеними питання щодо розробки моделі стратегічного розвитку
сільськогосподарських підприємств, що дасть змогу підвищувати їх агропродовольчий
потенціал.
Постановка завдання. Мета статті – розглянути основні поняття та особливості
стратегічного управління, його використання в сільськогосподарських підприємствах для
підвищення їх агропродовольчого потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зауважимо, що для прибуткової
діяльності сільськогосподарське підприємство повинно мати чітко визначені цілі, які можна
реалізувати за допомогою стратегічного менеджменту. Стратегічний менеджмент – сфера
перспективних проектів, пошуку резервів розвитку організації, довготермінових бізнес-планів.
Стратегія підприємства – це систематичний план його потенційної поведінки в умовах
неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає
формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для
найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей,
усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої
прибутковості [4].
Завдання стратегічного менеджменту полягає у тому, щоб визначити напрямок
розвитку сільськогосподарського підприємства та сформувати місію, яка полягає у
всебічному розгляді можливих ризиків для досягнення цілей і реалізації вибраної стратегії.
Зазначимо, що перед керівництвом сільськогосподарського підприємства стоять
завдання використовувати таку модель управління, яка дозволить утримувати аграрне
формування в лідерах на ринку виробництва агропродовольчої продукції.
Дослідженнями встановлено, що стратегії поділяються на дві групи: стратегії
функціонування і стратегії розвитку. Стратегія функціонування відображає поведінку
сільськогосподарського підприємства на ринку продукції, що воно виробляє. Американський
дослідник М. Портер виділив три основних варіанта таких стратегій: лідерство за низькими
витратами, диференціації та фокусування. Стратегія розвитку пов'язана з діяльністю
сільськогосподарського підприємства на ринку і направлена на розвиток його потенціалу [3].
Стратегія розвитку майбутнього підприємства обирається з урахуванням
найперспективніших
напрямків
діяльності
агроформування.
Загальну
стратегію
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сільськогосподарського підприємства формує керівництво, розподіляє відповідальність між
виконавцями, координує проведення заходів по реалізації стратегічних завдань.
Слід відмітити, що зміст процесу стратегічного менеджменту у розвитку
агропродовольчого потенціалу включає розробку стратегії і здійснення стратегії. Розробка
стратегії включає: оцінку зовнішніх факторів сільськогосподарського підприємства;
визначення поточної місії стратегічних цілей; проведення аналізу сильних та слабих сторін,
можливостей, методів подолання опору; оцінку організаційних факторів; розвиток
спеціальних стратегій [1].
Зауважимо, що стратегічне управління включає три етапи. Спочатку в рамках
стратегічного
планування
визначаються
довготривалі
перспективи
розвитку
сільськогосподарського підприємства і його головних підрозділів. На етапі реалізації планів
розробляються заходи для здійснення стратегії підприємства. На третьому етапі за
допомогою контролю визначаються основні проблеми підприємства. Отже, для розвитку
агропродовольчого виробництва необхідно провести комплекс заходів, які б дали змогу
підвищити
ефективність
агропродовольчого
забезпечення.
В
нинішніх
умовах
господарювання пріоритетним завданням сільськогосподарських підприємств має стати
впровадження заходів щодо стратегічного розвитку агропродовольчого потенціалу
сільськогосподарських
підприємств.
Це
дасть
можливість
збільшити
обсяги
агропродовольства у майбутньому, підвищити її якість, не зашкоджуючи навколишньому
середовищу. Саме тому нами розроблена модель формування стратегії розвитку
агропродовольчого потенціалу сільськогосподарського підприємства (рис. 1).
Для реалізації стратегії розвитку агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських
підприємств залежно від конкретних умов використовуються такі моделі: внутрішньофірмового управління у спокійному зовнішньому середовищі; управління в умовах
динамічного і різноманітного ринку; модель раптово виникаючих загроз і можливостей у
зовнішньому середовищі. Особливого значення набуває модель стратегії підприємства в
умовах
зростаючої
конкуренції,
яка
передбачає
обґрунтований
аналіз
його
конкурентоспроможності, оцінку зовнішніх і внутрішніх факторів.
Ця оцінка здійснюється за допомогою SWOT-аналізу, складовими якого є сильні і слабкі
сторони підприємства, можливості та загрози, що перешкоджають руху в напрямі досягнення
мети та цілей його розвитку [3; 8].
Аналізуючи можливості та загрози, враховуються елементи загального становища
сільськогосподарського підприємства на ринку, які впливають на її здатність досягти своїх
стратегічних цілей: технологічні, економічні, політичні, соціокультурні, юридичні та
міжнародні. Враховуються також потреби та інтереси контактних аудиторій, з якими компанія
стикається у своїй діяльності: споживачі, конкуренти і постачальники [2].
Водночас
дослідження
внутрішнього
середовища
сільськогосподарського
підприємства, дані про її сильні й слабкі сторони доповнюють характеристики зовнішніх
можливостей і загроз. Слабкі сторони агроформувань – це внутрішні характеристики, які
призводять до зниження їх агропродовольчого потенціалу. До них відносять ряд факторів,
серед яких: наявність значної частини населення пенсійного віку; низький рівень заробітної
плати працівників сільського господарства; недостатня кількість кваліфікованих працівників
для інноваційного виробництва агропродовольчої продукції; незначний відсоток залучення
іноземних та внутрішніх інвестицій; нераціональна структура сільського господарства, що
веде до низької зайнятості сільського населення; використання застарілого технічного
обладнання при виробництві агропродовольчої продукції, що значно впливає на її якість;
диспаритет цін між сільськогосподарською продукцією та продукцією інших галузей; невисока
частка
науково-дослідних
робіт
щодо
ефективного
розвитку
потенціалу
сільськогосподарських підприємств тощо [6].
Зауважимо, що при формуванні стратегії розвитку агропродовольчого потенціалу
сільськогосподарських підприємств необхідним є врахування особливостей сільського
господарства як галузі суспільного виробництва.
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І. Вибір стратегічного напряму

Орієнтація на розвиток агропродовольчого потенціалу
сільгосппідприємства

Постановка завдань щодо розвитку
агропродовольчого потенціалу
аграрного формування

ІІ. Дослідження зовнішнього середовища
Оцінка параметрів
формування
агропродовольчого
потенціалу

Динаміка показників
агропродовольчого
забезпечення

Застосування SWOTаналізу для дослідження сільськогосподарського підприємства

Моделювання
суб’єктів агропродовольчого
виробництва

Всебічний аналіз виробництва
агропродовольчої продукції в
країні та регіонах

ІІІ. Дослідження внутрішнього середовища

Аналіз
внутрішнього
середовища
аграрного
формування

Оцінка ефективності
формування агропродовольчого потенціалу та
його прогнозування

Оцінка якісних та кількісних
даних щодо виробництва
агропродовольчої продукції

Вибір напряму розвитку
аграрного формування за
результатами всебічного
аналізу

Система управління
агропродовольчим
потенціалом

IV. Вибір напряму розвитку агропродовольчого потенціалу
Формування ресурсного
потенціалу підприємства
Дослідження
тенденцій
розвитку
сільськогосподарського
підприємства

Оцінка формування та
використання потенціалу

Реалізація заходів щодо
розвитку агропродовольчого
потенціалу

Контроль реалізації стратегії розвитку потенціалу

Рис. 1. Модель стратегічного розвитку агропродовольчого потенціалу
сільськогосподарських підприємств
Джерело : розробка Г. А. Харченко
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Також слід зауважити, що нині в основі стратегічного управління агропродовольчого
забезпечення має бути ефективний і сталий розвиток сільського господарства. Це
забезпечення
такого
господарського
зростання,
яке
спроможне
оптимізувати
взаємовідносини між людиною та природою, а також раціонально використовувати природне
середовище задля його збереження. Саме від високоефективного, інноваційного та
інтенсивного його функціонування визначається рівень виробництва агропродовольчої
продукції та сировини.
Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств вбачає діяльність, що
цілеспрямована на успішне досягнення взаємодії між різними технологіями, ресурсами і
управлінням з екологічним, економічним та соціальним середовищем. За такого ведення
господарювання відбувається забезпечення населення екологічною та високоякісною
продукцією. При цьому дотримуються вимоги щодо використання, відтворення та
збереження природних ресурсів [5; 7; 8].
Висновки з проведеного дослідження. Стратегічне планування є невід’ємною
частиною ведення успішної бізнесу підприємств, що займаються виробництвом і реалізацією
сільськогосподарської продукцією. При створенні стратегії потрібно акцентувати увагу на
особливостях сільського господарства як галузі. Тобто враховувати природно-кліматичні та
економічні умови, які впливають на розвиток підприємства.
Зауважимо, що щороку посилюються технології виконання стратегічних цілей в цілому
та рівень конкуренції зокрема, і тому дотримання тільки однієї стратегії не є доцільним.
Стратегія підприємства має відзначатися гнучкістю, мати можливість своєчасного
коригування та передбачати максимізацію конкурентних переваг сільськогосподарського
підприємства на аграрному ринку.
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Харченко Г.А., Дідківська О.О. РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПІДВИЩЕННІ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Розглянути основні поняття та особливості стратегічного управління, його використання в
сільськогосподарських підприємствах для підвищення їх агропродовольчого потенціалу.
Методика дослідження. В основу теоретичних та методичних положень даного наукового
дослідження покладено діалектичний метод пізнання та метод синтетичного аналізу, а також
загальноекономічні принципи й методи системного підходу щодо вивчення соціальних, організаційних
та економічних процесів, фундаментальні положення економічної теорії, сучасні наукові праці
вітчизняних та зарубіжних вчених з питань стратегічного управління та його ролі у підвищенні
агропродовольчого
потенціалу
сільськогосподарських
підприємств
у
сучасних
умовах
господарювання.
Результати. Здійснено аналіз поняття стратегічного управління; встановлено, що стратегічне
управління включає три етапи: визначення довготривалих перспектив, реалізація планів та етап
контролю. Розроблена модель формування стратегічного розвитку агропродовольчого потенціалу
сільськогосподарських
підприємств.
Доведено,
що
в
основі
стратегічного
управління
агропродовольчого забезпечення аграрних формувань має бути покладений ефективний і сталий
розвиток сільського господарства, що направлений на використання, відтворення та збереження
природних ресурсів. Це забезпечить виробництво суб’єктами господарювання якісної
агропродовольчої
продукції,
а
у
кінцевому
результаті
–
зростання
прибутковості
сільськогосподарських підприємств.
Наукова
новизна.
Запропоновано
універсальну
модель
стратегічного
розвитку
агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств, в основі якої покладено всебічний
аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища агроформувань, що сприятиме забезпеченню їх
ефективної виробничо-господарської діяльності.
Практична значущість. Застосування на практиці запропонованих авторами рекомендацій
щодо використання стратегічного управління в діяльності сільськогосподарських підприємств буде
гарантувати належний рівень агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств як на
рівні держави, так і на рівні окремого аграрного формування.
Ключові слова: управління, стратегічний менеджмент, стратегія, потенціал, агропродовольчий
потенціал, сільськогосподарське підприємство.
Kharchenko H.A., Didkivska O.O. ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT FOR INCREASING THE
AGRICULTURAL FOOD POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Purpose. The basic concepts and features of strategic management, its application in the agricultural
enterprises to enhance their agri-food potential are considered.
Methodology of research. The basis of the theoretical and methodological elements of this research
are the dialectical method of cognition and synthetic method of analysis, also general economic principles
and methods of system approach to the study of social, institutional and economic processes, fundamental
assumptions of economic theory and modern scientific works of domestic and foreign scholars on strategic
management and its role in enhancing the agri-food potential of agricultural enterprises in the modern
business environment.
Findings. The analysis of the concept of strategic management was fulfilled, found that strategic
management involves three steps: determining the long term, the implementation of plans and phase control.
The developed model of strategic development of potential of the agri-food agricultural enterprises. We
prove that the basis for the strategic management of agri providing agricultural units must be based on an
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efficient and sustainable agriculture that aims to use, reproduction and conservation of natural resources.
This will ensure that production entities quality agri-food products, and ultimately – increase farm profitability.
Originality. A universal model of strategic development potential of the agri-food agricultural
enterprises, which is based on a comprehensive analysis of the internal and external environment of
agricultural enterprises that will promote their effective production and business activities, was proposed.
Practical value. Application in practice proposed by the authors of the recommendations on the use
of strategic management of agricultural enterprises will ensure an appropriate level of potential agro-food
agricultural enterprises both at state level and at the level of agricultural units.
Key words: мanagement, strategic management, strategy, potential, potential agri-food, agricultural
enterprise.
Харченко А.А., Дидковская А.А. РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Рассмотреть основные понятия и особенности стратегического управления, его
использования в сельскохозяйственных предприятиях для повышения их агропродовольственного
потенциала.
Методика исследования. В основу теоретических и методических положений данного
научного исследования положен диалектический метод познания и метод синтетического анализа, а
также общеэкономические принципы и методы системного подхода к изучению социальных,
организационных и экономических процессов, фундаментальные положения экономической теории,
современные научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам стратегического
управления и его роли в повышении агропродовольственного потенциала сельскохозяйственных
предприятий в современных условиях хозяйствования.
Результаты. Осуществлен анализ понятия стратегического управления; установлено, что
стратегическое управление включает три этапа: определение долгосрочных перспектив, реализация
планов и этап контроля. Разработана модель формирования стратегического развития
агропродовольственного потенциала сельскохозяйственных предприятий. Доказано, что в основе
стратегического управления агропродовольственного обеспечения аграрных формирований должен
быть положен эффективное и устойчивое развитие сельского хозяйства, направленное на
использование, воспроизводство и сохранение природных ресурсов. Это обеспечит производство
субъектами хозяйствования качественной агропродовольственной продукции, а в конечном итоге –
рост доходности сельскохозяйственных предприятий.
Научная новизна. Предложена универсальная модель стратегического развития
агропродовольственного потенциала сельскохозяйственных предприятий, в основе которой лежит
всесторонний анализ внутренней и внешней среды аграрных формирований, что будет
способствовать обеспечению их эффективной производственно-хозяйственной деятельности.
Практическая значимость. Применение на практике предложенных авторами рекомендаций
по использованию стратегического управления в деятельности сельскохозяйственных предприятий
будет
гарантировать
надлежащий
уровень
агропродовольственного
потенциала
сельскохозяйственных предприятий как на уровне государства, так и на уровне отдельного аграрного
формирования.
Ключевые слова: управление, стратегический менеджмент, стратегия, потенциал,
агропродовольственный потенциал, сельскохозяйственное предприятие.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО
СКОТАРСТВА У АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Молочне скотарство – трудомістка галузь, яка має важливе
значення для розвитку економіки АПК, зокрема: сприяє збільшенню зайнятості сільського
населення; забезпечує молочно переробну промисловість сировиною, а аграрні
підприємства – органічними добривами і на цій основі дає змогу підвищувати урожайність
культур та зменшувати витрати коштів; поповнювати місцевий бюджет; сприяти поліпшенню
економічно-соціальних умов життя на селі та його відродження.
Водночас галузь молочного скотарства Тернопільської області за роки незалежності
України перебуває у кризовому стані. Поголів’я молочного стада зменшується, обсяги
виробництва і продажу молока майже не змінюються, а економіка цієї галузі не відповідає
сучасним вимогам і потребам національної економіки. Підвищення економічної ефективності
та конкурентоспроможності молочного скотарства в умовах обмеженості ресурсів є
актуальною проблемою, що і обумовила вибір теми наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні, методичні та практичні
аспекти розвитку як молочного скотарства, так і молокопродуктового підкомплексу загалом
розглянуті у працях Божидарніка Т.В. [1], Бойка В.І. [3], Ільчука М.М. [5], Мостенської Т.Л. [3],
Саблука П.Т. [3; 11] та ін. вчених [2; 4; 6-9; 10; 14]. Ці наукові розробки дуже важливі, однак
ще недостатньо розв’язують проблеми ефективного розвитку молочного скотарства за
регіонами України.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрунтування організаційноекономічних напрямів підвищення економічної ефективності розвитку молочного скотарства
у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області.
Виклад основного матеріалу дослідження. Значення і роль прискореного
розширеного розвитку молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах як
Тернопільської області, так і України загалом полягає насамперед у виробництві цінних і
незамінних продуктів харчування, створенні додаткових робочих місць, поліпшенні
фінансових результатів як підприємств АПК, так і національної економіки в цілому.
Водночас галузь молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону
перебуває у затяжному кризовому стані. Поголів’я корів не збільшується, частка виробленого
молока сільськогосподарськими підприємствами упродовж 2001-2012 рр. становить 8,2–9,6%
від обсягу області (табл. 1).
Як видно із таблиці 1, основними виробниками молока поки що є господарства
населення. Хоча і у цій категорії господарств спостерігається чітка тенденція до зменшення
молочного стада корів та обсягу виробництва молока.
Враховуючи вступ України до ЄС, нам необхідно в найближчі роки здійснити суттєве
розширене відтворення галузі молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах.
Там необхідно створити належні технологічні та економічні умови для виробництва,
зберігання та продажу охолодженого молока високої якості.
На жаль, з 955 сільськогосподарських підприємств, що мали земельні угіддя у 2012 р.,
займалися виробництвом молока тільки 65 підприємств, або лише 6,8% від їх загальної
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кількості. При цьому тільки шість підприємств на область утримували корів у межах 370-1519
голів, 22 по 185 корів і 37 підприємств мали в середньому по 24 корови [12, с.74 ].
Таблиця 1
Динаміка поголів’я корів і виробництва молока за категоріями господарств
Тернопільської області
На кінець року:
Показник

20012005

20062010

2011

Господарства усіх категорій
Поголів’я корів на кінець року, тис. гол.
167,6
124,4
112,0
Виробництво молока, тис. т
502,7
436,2
418,1
Сільськогосподарські підприємства
Поголів’я корів на кінець року, тис. гол.
25,1
9,4
9,4
Виробництво молока, тис.т
62,1
32,4
37,7
Частка виробленого молока, %
12,4
7,4
9,0
Господарства населення
Поголів’я корів на кінець року, тис. гол.
150,8
115,0
102,6
Виробництво молока, тис.т
440,6
403,8
380,4
Частка виробленого молока, %
87,6
92,6
91,0
Джерело: розраховано за даними статистики [12]

2012 р. в % до:
2012

20062010рр.

2011р.

112,4
459,6

90,4
105,4

100,4
109,9

9,5
44,2
9,6

101,1
136,4
+ 2,2

101,1
117,2
+ 0,6

102,9
415,4
90,4

89,5
102,9
- 2,2

100,3
109,2
- 0,6

Наведені показники свідчать, що у більшості підприємств Тернопільської області
молочне стадо утримують не великими групами, їм не створено належних умов утримання,
догляду, технології виробництва та зберігання молока. А тому вироблена продукція у
більшості аграрних підприємств області не відповідає встановленим параметрам якості та
вимогам країн ЄС. Динаміку економічної ефективності виробництва молока у
сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області висвітлено у таблиці 2. Як
видно з табл 2, економічна ефективність молочного стада у підприємствах області
формується під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників.
Таблиця 2
Динаміка економічної ефективності виробництва молока
у аграрних підприємствах Тернопільської області

Показник

2000

Поголів’я корів, тис. гол.
37,9
Виробництво молока, тис. т
72,9
Надій на корову за рік, кг
1493
Вихід телят від корів на 100 маток, гол.
59
Витрати кормів на 1 ц молока – всього, ц к. од.
2,13
у т.ч. концентрованих, ц к. од.
0,17
Повна собівартість 1 ц реалізованого молока, грн
59,73
Ціна реалізації 1 ц молока, грн
53,96
Коефіцієнт доходності, пунктів
0,90
Отримано прибутку (-збитку):
на 1 ц реалізованого молока, грн
-5,77
на 1 корову, грн
- 86
Рентабельність галузі, %
-9,7
Джерело: розраховано за даними статистики [12; 13]
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Рік
В середньому за:
200120062005
2010
25,1
9,4
62,1
32,4
2474
3569
70
71
1,51
1,12
0,21
0,24
71,08
152,65
77,18
193,15
1,09
1,27
6,10
151
8,6

40,50
1445
26,5

2011

2012

9,4
37,7
4330
71
1,12
0,3
254,48
310,75
1,22

9,5
44,2
4815
73
1,06
0,36
242,88
270,99
1,12

56,27
2436
22,1

28,11
1353
11,6
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До внутрішніх факторів, що здійснюють найбільший вплив на економічну ефективність
ведення молочного скотарства, слід віднести собівартість молока та обсяги його реалізації.
При цьому собівартість 1 ц молока, як видно з таблиці 2, тісно пов’язана із рівнем
продуктивності молочного стада.
Головним зовнішнім чинником економічної ефективності молочного скотарства є ціна,
яка формується, як правило, на основі параметрів якості молока (вміст жиру, білка,
соматичних клітин).
Дослідження показали, що собівартість продукції, обсяг її реалізації та ціна є головними
факторами формування економічної ефективності не тільки молочної, а й будь-якої
сільськогосподарської галузі підприємств. Тому в кожному підприємстві робота спеціалістів
має спрямовуватися на зменшення собівартості продукції, підвищення її якості, а відтак й
ціни реалізації, що сприятиме підвищенню економічної ефективності галузі.
Варто підкреслити, що значний вплив на собівартість молока здійснює продуктивність
молочного стада. Це положення підтверджується групуванням аграрних підприємств районів
Тернопільської області за надоєм на корову (табл. 3).
Таблиця 3
Економічна ефективність виробництва молока залежно від продуктивності корів
аграрних підприємств, 2010–2012 рр.

Показник

Групи районів за надоєм на корову, кг
ІІІ – 4501 і більше
І – до
ІІ - 3501у т.ч.
3500
4500
всього
Бучацький
19
18
11
1
2180
3931
4925
6359
77
810
999
1071
184
2968
4182
4772

Кількість районів у групі, од.
Надій на корову, кг
Поголів’я корів у районі, гол.
Продано молока у районі, т
Повна собівартість 1 ц проданого
278,62
242,91
молока, грн
Ціна 1 ц проданого молока, грн
267,50
279,98
Отримано прибутку (- збитку), грн:
на 1 ц молока
- 11,12
37,07
на корову
- 242
1457
Рентабельність молока, %
-4,0
15,3
Джерело: розраховано за даними статистики [13]

Разом по
області
48
4241
563
2136

226,15

177,72

236,48

293,28

342,51

285,57

67,13
3306
29,7

164,79
10479
92,7

49,09
2082
20,8

З підвищенням продуктивності стада корів, як видно з таблиці 3, зменшується
собівартість продукції і на цій основі поліпшується економічна ефективність галузі молочного
скотарства. Так, наприклад, у першій групі районів із середнім надоєм на корову 2180 кг
собівартість 1 ц молока становила 278,62 грн, а у третій групі – із надоєм 4925 кг собівартість
зменшилася до 226,15 грн/ц, або на 18,8%.
Ціна реалізації 1 ц молока у цих групах районів збільшилась відповідно із 267,50 грн до
293,28 грн, або на 9,6%. В результаті, рентабельність продажу молока зросла із (-4,0%) до
29,7%, тобто галузь молочного скотарства із збиткової стала прибутковою.
Значно кращих результатів домоглися у аграрних підприємствах Бучацького району, де
успішно функціонує молочний комплекс на 800 корів. Там собівартість 1 ц молока зменшено
до 177,72 грн, а ціну на основі ліпшої якості збільшено до 342,51 грн, що забезпечило
рентабельність молочного скотарства в районі на рівні 92,7%.
З метою визначення факторів формування дохідності молочного скотарства провели
групування аграрних підприємств районів за коефіцієнтом дохідності галузі (табл. 4).
Встановлено, що головними чинниками дохідності молочного скотарства є собівартість
та ціна реалізованої продукції. Так, наприклад, середній коефіцієнт дохідності молочного
скотарства у першій групі районів становив 0,95 пунктів.
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Таблиця 4
Дохідність молочного скотарства та фактори її формування
у підприємствах районів Тернопільської області, 2010 – 2012 рр.

Показник

Групи районів за коефіцієнтом
дохідності, пункт.
ІІІ –
І – до
ІІ –
1.21 і
1.00
1.01-1.20
більше
15
16
17
0,95
1,09
1,38
178
610
876
3235
4201
4448
576
2561
3897
867
2210
3249
303,59
251,16
213,05
290,43
274,88
294,41

Кількість районів у групі, один.
Коефіцієнт дохідності, пункт.
Поголів’я корів на район, гол.
Надій на корову, кг
Вироблено молока на район, т
Продано молока на район, т
Повна собівартість 1 ц проданого молока, грн
Ціна 1 ц проданого молока, грн
Прибуток (- збиток) від продажу молока, грн:
на 1 ц молока
-13,16
на корову
-426
Рентабельність галузі, %
-4,3
Джерело: розраховано за даними статистики [13]

23,72
996
9,4

81,36
3619
38,2

Разом по
усіх групах
48
1,21
569
4240
2414
2158
237,43
287,24
49,81
2112
21,0

Там на кожну вкладену гривню інвестицій у молочну галузь отримано 95 коп. доходу, тобто
молочне скотарство було збитковим. Збитковість галузі обумовлена насамперед високою
собівартістю молока (303,59 грн/ц). Високу собівартість молока у цій групі, як видно з таблиці 4,
зумовили порівняно найменші показники продуктивності корів та концентрації виробництва.
З підвищенням надою на корову до 4448 кг у третій групі районів собівартість молока
знизилась до 213,05 грн, або на 29,1%. Це дає підстави вважати, що підвищення продуктивності
молочного стада є головним напрямом зниження собівартості й трудомісткості продукції даної
галузі. Водночас вагомими чинниками, що зумовлюють зниження собівартості продукції є
підвищення концентрації та спеціалізації молочного скотарства.
Зазначимо, що ціна продажу 1 ц молока, як головного зовнішнього чинника, у третій
групі підприємств становила 294,41 грн, що лише на 1,4% була вищою порівняно із першою
групою районів.
Отже, підвищення продуктивності корів, зростання концентрації й посилення
спеціалізації виробництва здійснили найбільший вплив на зниження собівартості молока.
Порівняно найменша собівартість і найбільша ціна 1 ц молока забезпечили у третій групі
підприємств найвищий коефіцієнт дохідності (1.38) пунктів, найбільше прибутку з розрахунку
на 1 ц молока (81,36 грн) та одну корову (3619 грн).
З метою аналізу динаміки дохідності молочної галузі в сільськогосподарських
підприємствах в розрізі районів Тернопільської області, провели розрахунок коефіцієнта
дохідності шляхом відношення доходу, отриманого від реалізації продукції на 1 грн повних
витрат, пов’язаних з її виробництвом і збутом (табл. 5).
Як видно з таблиці 5, у сільськогосподарських підприємствах області виявлено чітку
тенденцію зменшення дохідності галузі молочного скотарства. Так, наприклад, коефіцієнт
дохідності молочного скотарства упродовж 2010-2012 рр. в середньому по господарствах
області зменшився з 1,34 до 1,12, або на 0,22 пункти. Наведені показники свідчать про те, що
на кожну інвестовану гривню у молочне скотарство було отримано прибутку в 2010 р. – 34
коп., а у 2012 р. – 12 коп., або на 22 коп. менше. Варто зазначити, що дохідність виробництва
і продажу молока має значну диференціацію за районами, а тим більше за підприємствами.
Для прикладу, якщо середній коефіцієнт дохідності на 1 грн. витрат у 2010 р. становив 1,34,
то його найбільше і найменше значення мало такі відповідні параметри 2,32 у підприємствах
Бучацького району і 0,73 – Борщівського. Різниця між найбільшою і найменшою величиною
становила 1,59, або більше в 3 рази. Аналогічна тенденція спостерігалася в 2011 і 2012
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роках. Наведені показники суттєвої диференціації коефіцієнта дохідності обумовлені, як
видно з таблиці 5, рівнем собівартості 1 ц молока.
Таблиця 5
Дохідність та собівартість реалізованого молока у аграрних підприємствах в
розрізі районів Тернопільської області

частка району в
реалізації молока, %

повна собівартість
1 ц реалізованого
молока, грн

коефіцієнт дохідності
на 1 грн витрат, пунктів

Бережанський
242,94
0,89
305,83
Борщівський
330,46
0,73
281,73
Бучацький
127,43
2,32
177,72
Гусятинський
188,18
1,07
270,44
Заліщицький
282,11
0,99
157,58
Збаразький
204,30
1,19
319,50
Зборівський
206,49
1,26
283,54
Козівський
206,47
1,32
220,36
Кременецький
278,93
0,75
Лановецький
214,82
1,35
231,12
Монастирський
212,88
1,08
180,48
Підволочиський
247,40
1,25
265,95
Підгаєцький
176,72
1,00
200,00
Теребовлянський
248,70
1,08
259,79
Тернопільський
207,96
1,23
233,03
Чортківський
193,26
1,37
286,59
Шумський
146,22
Разом по області
209,49
1,34
254,48
Джерело: розраховано за даними статистики [13]

2012 р.
коефіцієнт дохідності
на 1 грн витрат, пунктів

повна собівартість
1 ц реалізованого
молока, грн

2011 р.
коефіцієнт дохідності
на 1 грн витрат, пунктів

Район

повна собівартість
1 ц реалізованого
молока, грн

2010 р.

0,92
1,00
1,93
1,19
1,93
0,96
0,99
1,33
1,41
1,45
1,16
0,99
1,15
1,22
0,97
2,07
1,22

0,8
0,2
18,5
1,5
12,1
2,5
2,9
23,4
0,01
11,0
14,2
8,9
2,9
0,01
100

325,75
424,92
239,15
288,58
237,51
250,58
228,25
580,00
218,50
244,08
260,91
135,82
263,81
252,31
235,02
254,62
242,88

0,69
0,49
1,20
1,00
1,12
0,99
1,10
0,38
1,24
0,89
1,01
1,09
1,03
1,07
1,15
0,99
1,12

Для прикладу, порівняно найвищий рівень собівартості 1 ц молока мали підприємства:
у 2010 р. Борщівського району (330,46 грн); у 2011 р. Збаразького – (319,50 грн); у 2012 р.
Борщівського – (424,92 грн). А порівняно найменшою була собівартість 1 ц молока у
підприємствах: у 2010 р. Бучацького району (127,43 грн); у 2011р. Шумського – (146,22 грн); у
2012 р. Лановецького – (218,50 грн). Різниця між найвищим і найнижчим рівнем собівартості
1ц молока у підприємствах районів становила: у 2010 р. 2,6 раза; у 2011 р. 2,2 раза; у 2012 р.
1,9 раза.
Така суттєва диференціація за рівнем собівартості 1 ц молока свідчить про те, що, з
одного боку, в більшості господарств районів нераціонально використовують наявні ресурси
молочного скотарства, а з іншого – є значні резерви для зменшення собівартості продукції та
підвищення економічної ефективності функціонування галузі. Практика свідчить про нагальну
потребу в кожному господарстві регіону здійснити розрахунки нормативної собівартості одиниці
продукції, цілеспрямовано управляти витратами, не допускати понаднормативних витрат.
Висока собівартість 1 ц молока стала головною причиною збитковості даної галузі у
підприємствах Борщівського, Бережанського, Кременецького та інших районів.
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Варто зазначити, що найбільший вклад у виробництво і продаж молока внесли
сільськогосподарські
підприємства
Лановецького,
Бучацького,
Теребовлянського,
Збаразького і Підволочиського районів. Водночас вкрай незадовільно займаються
виробництвом молока у таких районах: Заліщицький, Кременецький, Підгаєцький, Шумський,
Монастириський, Борщівський, Бережанський, Гусятинський, Зборівський, Козівський,
Чортківський та ін. Вище перелічені одинадцять районів, як видно з таблиці 5, виробили й
реалізували молока у 2012 р. до обласного обсягу тільки 0 – 2,9%.
Наведені показники незадовільного функціонування молочного скотарства у більшості
господарств області свідчать про те, що настав час у кожному сільськогосподарському
підприємстві приділити належну увагу розширеному розвитку даної галузі на інноваційній основі.
Саме такий підхід щодо розширеного розвитку молочного скотарства дасть змогу: збільшити
робочі місця на селі та обсяги виробництва сировини для переробних підприємств; налагодити
виробництво органічних добрив, вкрай необхідних для поліпшення структури ґрунту,
відновлення в ньому гумусу і на цій основі підвищення урожайності полів тощо.
Постає питання – яким чином можна відродити ефективне молочне скотарство у
сільськогосподарських підприємствах?
Ми вважаємо, що прискорити порівняно найдешевший розвиток молочного скотарства
на основі розширеного відтворення можна шляхом закупівлі приплоду теличок у
господарствах населення (табл. 6).
Таблиця 6
Прогноз поголів’я корів за категоріями господарств
Тернопільської області
ФакПрогноз на:
тично
Показник
за
2014р.
2015р.
2016р.
2018р.
2012р.
Господарства населення
Поголів’я корів на кінець року, тис. гол.
102,9
102,5
102,2
101,8
101,2
Вихід телят від корів, тис. гол.
87,5
87,5
86,8
86,5
86,0
Можлива реалізація теличок аграрним
8,0
16,7
16,6
16,5
підприємствам, тис. гол.
Сільськогосподарські підприємства
Поголів’я корів на кінець року за
9,5
9,8
10,1
10,5
12,0
рахунок власного відтворення, тис. гол.
Закупівля теличок у господарствах
8,0
16,7
16,6
16,5
населення, тис. гол.
Вибраковка корів і телиць, тис. гол.
1,0
1,7
2,7
2,1
2,0
Поголів’я корів на основі розширеного
9,5
10,0
10,5
14,6
20,3
відтворення, тис. гол
Усі категорії господарств
Поголів’я корів в області – всього,
112,4
112,5
112,7
116,4
121,5
тис. гол.
Джерело: розраховано за даними статистики [12] та власні розробки.

2020р.

100,5
85,5
16,4

14,0
16,4
1,9
28,5

129,0

Як видно з таблиці 6, сільськогосподарські підприємства області за реальним
сценарієм можуть збільшити поголів’я корів на кінець 2016 р. до 14,6 тис. гол., а у 2020 р. –
до 28,5 тис. корів, що у 3 рази більше порівняно з 2012р.
Зазначимо, що розширене відтворення молочного скотарства шляхом закупівлі теличок
у населення є основним і найдешевшим сценарієм розвитку галузі на найближчу
перспективу не тільки у Тернопільській області, а й в інших регіонах України.
Для того, щоб запропонований шлях став реальним напрямком розширеного
відтворення молочного скотарства як у регіоні, так і в Україні загалом, необхідно: по-перше,
на місцях зосередити зусилля і кошти на визначенні пріоритетного розвитку молочного
скотарства, домовленості із господарствами населення про закупівлю теличок; по-друге,
владні структури на всіх рівнях мають створити належні нормативно-правові та економічні
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умови для функціонування молочного скотарства; по-третє, влада має здійснювати
державну підтримку й сприяння розвитку молочного скотарства у напрямі надання
необхідних кредитів на пільгових умовах (ставка 3–5%) на довготривалий термін до п’яти
років, пом’якшення податкового навантаження (зняти податки) на термін (3-5 р.) розбудови і
функціонування ферми.
Водночас на рівні країни необхідно розробити і прийняти Закон «Про розвиток молочного
скотарства в Україні», в якому передбачити: порядок створення сімейних, родинних,
фермерських та інших молочних ферм; надання кредитів на будівництво ферми і придбання
корів (телиць); звільнення (пом’якшення) від податків на період будівництва й освоєння молочної
ферми; порядок розробки системи ціноутворення та економічних відносин між виробниками
молока, переробними підприємствами та промисловими підприємствами з постачання техніки,
мінеральних добрив та інших засобів; поєднання у кожному підприємстві розвитку галузей
рослинництва і тваринництва задля поліпшення використання земельних ресурсів та їх
відновлення; розвиток горизонтальної і вертикальної кооперації, спеціалізації та концентрації;
використання інноваційних технологій виробництва, зберігання й продажу молока високої якості,
що має відповідати вимогам СОТ та інші проблемні питання.
З метою ефективнішого використання наявних ресурсів та виробництва
конкурентоспроможної продукції необхідно, як переконує досвід передових підприємств
Тернопільської області, у кожному господарстві посилювати концентрацію та поглиблювати
спеціалізацію молочного скотарства. Все це дасть змогу активніше запроваджувати
інноваційні технології виробництва продукції, поліпшувати її якість та фінансові результати,
забезпечувати сталий розвиток галузі.
Водночас необхідно у кожному підприємстві розвивати кормовиробництво шляхом
інтенсифікації землеробства, підвищення урожайності всіх сільськогосподарських культур,
удосконалення структури посівів у напрямку збільшення високобілкових багаторічних трав,
що забезпечують урожайність у 2-3 рази більше ніж однорічні. Задля зменшення собівартості
молока і м’яса необхідно активніше створювати й використовувати залужені, культурні
пасовища.
Зазначимо, що на основі фактичної та рекомендованої динаміки відтворення
молочного скотарства, його продуктивності та використання розрахунково-конструктивного
методу здійснили обґрунтування прогнозних параметрів обсягу виробництва та реалізації
молока усіма категоріями господарств Тернопільської області (табл. 7).
Таблиця 7
Прогноз виробництва і продажу молока
за категоріями господарств Тернопільської області
Показник

Виробництво молока, тис. т
Реалізація молока, тис. т
Виробництво молока, тис. т
Реалізація
переробним
тис. т

ФактичПрогноз на:
но за
2014р.
2015р.
2016р.
2018р.
2012р.
Сільськогосподарські підприємства
44,2
49,4
52,3
72,7
99,9
39,9
45,4
48,3
67,2
92,4
Господарства населення
415,4
414,6
414,5
414,3
413,8

молока
підприємствам,

114,0

Виробництво молока, тис. т
Реалізація молока, тис. т

459,6
153,9

114,0

114,0

2020р.

2020р. в
% до
2012 р.

141,4
130,8

320
328

411,5

99,1

114,0

113,8

113,2

99,3

Усі категорії господарств
464,0
466,8
487,0
159,4
162,3
181,2

513,7
206,2

552,9
244,0

120,3
158,5

Джерело: розраховано на основі [12] та власні розробки

Як видно з таблиці 7, обсяг виробництва і продажу молока в сільськогосподарських
підприємствах області упродовж 2012-2020 рр. може збільшитись відповідно із 44,2 – 39,9
тис. т до 141,4 – 130,8 тис. т, або у 3,2 – 3,3 раза. Суттєве розширене відтворення
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молочного скотарства у аграрних підприємствах області дасть змогу збільшити робочі місця
на селі, обсяги виробництва і продажу молока, м’яса та іншої продукції. Задля досягнення
прогнозних
параметрів
розширеного
відтворення
молочного
скотарства
у
сільськогосподарських підприємствах необхідно як на місцях, в районах, регіонах, так і на
рівні країни загалом одночасно зосередити бажання, зусилля і кошти для реалізації
поставленої мети – розширеного відтворення молочної галузі на інноваційній основі. Саме
розширений розвиток молочного скотарства на інноваційній основі дасть змогу зменшити
собівартість продукції, поліпшити параметри її якості, підвищити конкурентоспроможність
галузі, що так важливо в умовах інтеграції України з ЄС. Тому прискорення розширеного
розвитку молочного скотарства, забезпечення продукції високої якості, яка відповідатиме
вимогам ЄС є надзвичайно актуальною проблемою для усіх виробників молока та
підприємств переробної промисловості. Дуже важливо на місцях, регіональному рівні в
умовах інтеграції світової економіки не гаяти часу, а прискорити термін переведення як
молочного скотарства, так й інших галузей АПК на інноваційний шлях розвитку і на цій основі
забезпечити конкурентоспроможність продукції АПК.
Висновки та подальші дослідження. Таким чином, ефективне розширене
відтворення молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської та
інших областей України має здійснюватися шляхом власного вирощування ремонтних
телиць та закупівлі їх у господарствах населення.
Зменшення рівня собівартості молока у аграрних підприємствах має здійснюватися
насамперед за рахунок підвищення надою корів, здешевлення раціонів годівлі корів на
основі збільшення урожайності усіх сільськогосподарських культур, створення залужених і
культурних пасовищ та раціонального використання наявних ресурсів.
Інтеграція України з країнами ЄС зумовлює виробників продукції, фахівців і керівників
підприємств, владні структури регіонів та країни загалом прискорити зусилля та
використання коштів на реконструкцію діючих та будівництво нових молочних ферм із
використанням інноваційних, ресурсоощадних технологій виробництва, зберігання та збуту
молока. При цьому будівництво молочних ферм, особливо у фермерських господарствах
може здійснюватися шляхом створення сімейних і родинних ферм на 16-50 і більше корів.
Значна роль у прискоренні розширеного відтворення молочного скотарства належить
державі, яка має здійснювати підтримку й сприяння молочного бізнесу, насамперед надання
цільових пільгових кредитів на 3-5 років, пом’якшення податкового навантаження (відміна
податку) на термін освоєння діяльності ферми тощо.
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Пархомець М.К., Уніят Л.М. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО
СКОТАРСТВА У АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РЕГІОНУ
Мета – обґрунтування організаційно-економічних напрямів підвищення економічної
ефективності розвитку молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону.
Методика дослідження. В процесі дослідження використані такі методи: діалектичний та
системного аналізу – для опрацювання теоретико-методичних положень; абстрактно-логічний – для
історичного огляду основ розвитку молочного скотарства в регіоні, формування наукових положень
щодо ефективного функціонування галузі, обґрунтування висновків і пропозицій; аналізу та синтезу
для деталізації об’єкта дослідження внаслідок розгляду його як окремих складових галузі; економікостатистичний – для аналізу складових молочного скотарства, виявлення тенденцій, впливу факторів
на дохідність та прибутковість галузі; розрахунково-конструктивний – для аналізу досягнутих
параметрів молочного скотарства у динаміці та їх прогнозування на найближчу перспективу;
монографічний – для детального вивчення явищ, процесів, передового досвіду; порівняльного аналізу
– для моніторингу рівня дохідності молочного скотарства за районами досліджуваного регіону.
Результати. Виявлено тенденцію до збільшення обсягу виробництва молока у
сільськогосподарських підприємствах регіону за рахунок підвищення продуктивності молочного стада.
Встановлено, що головними факторами збільшення доходу й прибутку молочного скотарства у
аграрних підприємствах є собівартість продукції, обсяг її реалізації та ціна. Рекомендовано зменшити
рівень собівартості молока у аграрних підприємствах шляхом забезпечення продуктивності молочного
стада не менше 4000 кг. Обґрунтовано прискорене розширене відтворення молочного скотарства у
сільськогосподарських підприємствах на основі власного вирощування корів та закупівлі теличок у
господарствах населення регіону. Запропоновано прискорити розширений розвиток молочного
скотарства у фермерських господарствах шляхом створення сімейних та родинних ферм на 16-50
корів і більше.
Наукова новизна. Визначено вплив головних факторів на економічну ефективність молочного
скотарства та запропоновано прискорений ефективний розвиток галузі в сучасних умовах
сільськогосподарських підприємств регіону.
Практична значущість дослідження. Використання результатів дослідження забезпечує
підвищення рівня дохідності й прибутковості галузі, збільшення упродовж 2012-2020 рр. молочного
стада у 3 рази, обсягу виробництва і продажу молока відповідно – у 3,2 – 3,3 раза.
Ключові слова: аграрні підприємства, молочне скотарство, інновації, ефективність.
Parkhomets M.K., Uniiat L.M. ECONOMIC EFFICIENCY OF SUCKLING CATTLE BREEDING
DEVELOPMENT IN AGRARIAN ENTERPRISES OF REGION
Purpose is grounding of the organizationally economic directions of economic efficiency increase of
the suckling cattle breeding development in the agricultural enterprises of region.
Methodology of research. Theoretical and methodical basis of research was a literature of domestic
ekonomist–agrarian scientists, normatively legal documents on questions of milkproduction subcomplex
constituents development. In the process of research such methods were used: dialectical and analysis of
the systems – for studing of teoretic-methodical positions; abstractly logical – for the historical review of the
suckling cattle breeding bases development in region, forming of scientific positions in relation to the
effective functioning of industry, ground of conclusions and suggestions; analysis and synthesis for working
out in detail of research object as a result of consideration him as separate constituents of industry;
ekonomic- statistical – for the analysis of the suckling cattle breeding constituents, exposure of tendencies,
factors influence on income and profitability of industry; calculation-structural – for the analysis of the
attained parameters of the suckling cattle breeding in a dynamics and their prognostication for the nearest
prospect; monographic – for the detailed study of the phenomena, processes, front-rank experience;
comparative analysis – for monitoring of profitable level of the suckling cattle breeding after the districts of
the probed region.
Findings. Found out a tendency to the milk production increase of volume in the agricultural
enterprises of region due to the increase of the productivity of suckling herd. It is set that the main factors of
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profit and income increase of the suckling cattle breeding in agrarian enterprises is an unit cost, volume of its
realization and price. It is recommended to decrease the level of prime price of milk in agrarian enterprises
by providing of the productivity of suckling herd not less than 4000 kg. It is grounded a speed-up, extended
recreation of the suckling cattle breeding in agricultural enterprises on the basis of the own growing of cows
and purchase of heifers in the population economies of region. It is suggested to accelerate the extended
development of the suckling cattle breeding in farms by creation of domestic and families farms on 16-50
years and anymore with the use of progressive keepings-resources technologies of milk production and sale.
Originality. It is determined influence of main factors on economic efficiency of the suckling cattle
breeding and speed-up effective development of industry is offered in the modern terms of agricultural
enterprises of region.
Practical value. Using on research results has been providing the increase of income and profitability
level of industry, increase during 2012-2020 of suckling herd, in 3 times, production and sale of milk volume
accordingly – at 3,2 – 3,3 time.
Key words: agrarian enterprises, dairy cattle breeding, innovation, efficiency.
Пархомец Н.К., Уният Л.Н. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА
Цель – обоснование организационно-экономических направлений повышения экономической
эффективности развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях региона.
Методика исследования. Теоретической и методической основой исследования стали труды
отечественных ученых экономистов–аграрников, нормативно правовые документы по вопросам
развития составляющих молокопродуктового подкомплекса. В процессе исследования были
использованы такие методы: диалектический и системного анализа – для рассмотрения теоретикометодических положений; абстрактно логический – для исторического обзора основ развития
молочного скотоводства в регионе, формирование научных положений относительно эффективного
функционирования отрасли, обоснования выводов и предложений; анализа и синтеза для
детализации объекта исследования и рассмотрения его как отдельных составляющих отрасли;
экономико-статистический – для анализа составляющих молочного скотоводства, выявления
тенденций, влияния факторов, на доходность и прибыльность отрасли; расчетно-конструктивный –
для анализа достигнутых параметров молочного скотоводства в динамике и их прогнозирования на
ближайшую перспективу; монографический – для детального изучения явлений, процессов,
передового опыта; сравнительного анализа – для мониторинга уровня доходности молочного
скотоводства в районах исследуемого региона.
Результаты. Виявлена тенденция к увеличению объема производства молока в
сельскохозяйственных предприятиях региона за счет повышения продуктивности молочного стада.
Установлено, что главными факторами увеличения дохода и прибыли молочного скотоводства в
аграрных предприятиях является себестоимость продукции, объем ее реализации и цена.
Рекомендовано уменьшить уровень себестоимости молока в аграрных предприятиях путем
обеспечения продуктивности молочного стада не менее 4000 кг. Обоснованно ускоренное
расширенное воспроизводство молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях на
основе собственного выращивания коров и закупки телочек в хозяйствах населения региона.
Предложено ускорить расширенное развитие молочного скотоводства в фермерских хозяйствах
путем создания семейных и родственных ферм на 16-50 коров и больше с использованием
прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства и сбыта молока.
Научная новизна. Определенно влияние главных факторов на экономическую эффективность
молочного скотоводства и предложено ускоренное эффективное развитие отрасли в современных
условиях сельскохозяйственных предприятий региона.
Практическая значимость исследования. Использование результатов исследования
обеспечивает повышение уровня доходности и прибыльности отрасли, увеличения на протяжении
2012-2020 гг. молочного стада в 3 раза, объема производства и реализации молока соответственно –
3,2–3,3 раза.
Ключевые слова: аграрные предприятия, молочное скотоводство, инновации, эффективность.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ
БЮДЖЕТНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ МІСТА ЖИТОМИРА
Постановка проблеми. Однією з найбільш гострих проблем України на сучасному
етапі її розвитку є проблема стабільного енергозабезпечення і ефективного використання
енергоресурсів.
Організація
ведення
господарства
потребує
раціонального
енергоспоживання, яке мінімально негативно впливає на навколишнє середовище [1; 2; 3].
Проблема високого рівня енергоспоживання та необхідність підвищення енергоефективності
у бюджетній та комунальній сферах є актуальною для України [6; 8]. Питання
енергоефективності з часом набуває все більшої актуальності, оскільки розглядається як
одне із основних елементів загальної енергетичної політики держави.
Вирішення зазначених проблем вимагає структурно-технологічної перебудови
економіки країни в цілому, її окремих галузей, підприємств та технологічних процесів.
Структурно-технологічна перебудова передбачає виведення з роботи морально застарілого
та фізично зношеного устаткування, впровадження новітніх технологій, обладнання тощо.
Тому, проблема підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної та комунальної сфери є
досить актуальною і потребує досконалого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошуки нових шляхів видобутку
енергетичних ресурсів та збереження енергії розглядаються у працях багатьох дослідників
та вчених, таких як: С. В. Богачової, Т. М. Качали, Г. О. Крамаренко, М. В. Мельникової,
Г. М. Семчука, Г. І. Онищука, О. П. Романюка, О. Є. Перфілоса, С. М. Срібнюка та інших.
Питання нормативно-правового характеру щодо прогнозування і обґрунтування рішень з
підвищення енергоефективності в перехідний період досліджували М. П. Ковалко,
М. В. Рапцун, Г. Г. Панченко. Становленням та розвитком економіки України з урахуванням
енергозберігаючих технологій займаються: В. І. Мельник, К. П. Чукаєв, А. І. Сімборський,
Б. Д. Сизоненко, М. В. Гнідой, І. М. Карп. Однак, недостатньо вивченими залишаються
питання щодо підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної та комунальної сфери, що
і зумовило написання даної статі.
Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне узагальнення практичних
рекомендацій щодо впроваджених заходів по підвищенню енергоефективності об’єктів
бюджетної та комунальної сфери м. Житомира.
Виклад основного матеріалу дослідження. Житловий фонд як м. Житомира, так і
України застарілий та використовує енергоресурси країни максимально. До 60% усієї енергії
на внутрішньому ринку споживається саме бюджетною та комунальною сферами [7]. При
цьому безпідставні втрати становлять половину спожитих енергоресурсів. Дуже низька
енергоефективність підприємств комунальної та бюджетної сфер визнається урядом нашої
країни великою проблемою. З 2001-го по 2010 рік ціна на природний газ для України зросла
вп’ятеро і становить сьогодні 246 дол. За 1000 кубометрів, всього 14 млрд. кубометрів
споживає галузь щороку [5]. Виникає потреба у застосуванні певних заходів, які дають
можливість підвищити енергоефективність та зменшити фінансові затрати.
У 2011 р. в Житомирі було впроваджено в дію Проект «Підвищення енергоефективності
об’єктів комунальної та бюджетної сфери міста Житомира», надалі – «Проект», що
відповідає загальнодержавним пріоритетам регіонального розвитку, Регіональній програмі
підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки, Стратегічному плану розвитку міста
Житомира на 2008-2017 роки, Програмі соціально-економічного розвитку міста Житомира на
2012 рік, Наказу №49 «Галузева програма підвищення енергоефективності економіки України
шляхом впровадження інновацій на 2010-2014 роки» від 25.09.2009 року [4].
Зміст проекту охопив такі питання, як:
− впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівлі дошкільного
навчального закладу № 2 м. Житомир;
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− на комунальному підприємстві «Експлуатації мереж зовнішнього освітлення
«Міськсвітло»» міської ради замінити 1700 ламп розжарювання (вольфрам) на світлодіодні
ліхтарі.
Попередня загальна інвестиційна вартість проекту складала 3,6 млн. грн. Із них:
міський бюджет – 16,1% (0,6 млн. грн.) та кредитний ресурс – 83,9% (3,0 млн. грн.).
Для реалізації даного проекту було залучено зовнішні інвестиції (кредитний ресурс)
НЕФКО – Північна екологічна фінансова корпорація – це міжнародна фінансова установа, що
була заснована в 1990 році п'ятьма Північними країнами: Данією, Фінляндією, Ісландією,
Норвегією та Швецією. Сьогодні корпорація фінансує широкий спектр екологічних проектів у
країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Росію, Білорусь та Україну. Діяльність
НЕФКО спрямована на проекти, що покращують стан довкілля і водночас є ефективними з
точки зору витрат. Пріоритетними проектами для корпорації є ті, що знижують викиди
парникових газів в атмосферу, покращують екологічний стан Балтійського моря або
зменшують скиди токсичних забруднень.
Фінансові інвестиції корпорації складаються приблизно з 400 малих та середнього
розміру проектів, що поширюються на різні сектори, включаючи: хімічні препарати, мінерали і
метали, продукти харчування та машинобудування, сільське господарство, очистку води,
енергогенеруючі підприємства, муніципальні служби, переробку відходів, знешкодження
радіоактивних відходів, управління охороною навколишнього середовища та виробництво
екологічного чистого обладнання.
З метою виконання головної функції, яка полягає у фінансуванні проектів, корпорація
працює з низкою різних фінансових джерел. Найбільш значними з них є Інвестиційний фонд,
Північний фонд екологічного розвитку, Вуглецевий фонд регіону Балтійського моря,
Вуглецевий фонд НЕФКО, Фонд виконання проектів захисту довкілля у гарячих точках
Баренцевого Регіону. НЕФКО також управляє фондами від імені інших організацій, що
забезпечують ресурсами екологічні проекти, включаючи Європейську Комісію та уряди
Північних країн.
Проекти НЕФКО зазвичай здійснюються у партнерстві з підприємствами, що володіють
проектами. Акцент у співпраці ставиться на прямі інвестиції, наприклад, державно-приватне
партнерство та об’єднані комунальні служби. Структура будь-якого проекту, що
підтримується НЕФКО, потребує створення поміркованої рівноваги між ризиком та користю
для всіх зацікавлених сторін. Метою є досягнення справедливого і прозорого балансу між
структурою інвестицій та їх екологічним ефектом.
Для організації та управління Проектом на місцевому рівні було створено групу
управління Проектом. В склад даної групи входили представники виконавчого комітету
міської ради: управління муніципального розвитку (Координатор Проекту), департамент
бюджету та фінансів, управління комунального господарства, управління освіти, директор КП
«ЕМЗО «Міськсвітло».
Координатор Проекту відповідав за підготовку та подання звітів про виконані роботи,
надані послуги, фінансову звітність. Координатор здійснював щоденне управління Проектом,
моніторинг, координацію, обмін інформацією, презентацію Проекту перед органами
державного управління, місцевого самоврядування, НЕФКО та інших фінансових установ, в
тому числі міжнародних.
З метою надання можливості рівного доступу до Проекту та громадського контролю
його виконання, було створено Спостережний комітет, що складався з трьох осіб,
призначених учасниками Проекту: один представник від НЕФКО, заступник міського голови
та представник депутатського корпусу міської ради. Спостережний комітет здійснював
загальне спостереження, надавав дорадчу допомогу та політичну підтримку усім складовим
Проекту. Фактична інвестиційна вартість Проекту склала 4 068 878,23 грн. (рис. 1).
Однією з найбільших статей витрат міського бюджету є витрати на оплату рахунків за
спожиті енергоресурси в бюджетній сфері міста, тому ще одним пріоритетом роботи місцевої
влади є також підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста.
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Рис. 1. Джерела фінансування проекту
Джерело : складено автором на основі даних міської ради м. Житомир

Вартість першого проекту – Санація «Дитячого навчального закладу № 21» склала
1 681 701,6 грн. або (42,27%). Кредитний ресурс НЕФКО – 612 823,37 грн. або (36,44%) та
міський бюджет – 1 068 878,23 грн. або (63,56%). Існуюча будівля дошкільного навчального
закладу № 21 – двоповерхова цегляна, загальною площею/об’ємом, що опалюється, 2340 м2
/ 7020 м3, має шатровий дах. За Проектом «Підвищення енергоефективності об’єктів
комунальної та бюджетної сфери м. Житомира» було здійснено санацію даної будівлі за
адресою: Лесі Українки, 23, м. Житомир, а саме:
− здійснено роботи з утеплення фасаду та даху будівлі;
− замінено старі віконні рами на енергозберігаючі металопластикові вікна;
− встановлено теплового лічильника та системи автоматичного регулювання подачі
теплоносія;
− замінено теплообмінник.
Впровадження зазначених робіт дало позитивні результати (табл. 1). Температурний
режим в приміщенні за опалювальний період збільшився з +12°С …+17°С до +18°С …+24°С.
Використання теплової енергії зменшилось на 230,37 МВт/рік.
Таблиця 1
Техніко-економічні показники “ДНЗ № 21”
Техніко економічні показники
Показник

До проведення
санації будівлі

Теплові втрати зовнішніх огороджувальних
конструкцій
Температурний режим в приміщенні за
опалювальний період

30 кВт/год
(25 862 ккал/год)

Після проведення
санації будівлі
(2013 – 2014 рр.)
10 кВт/год
(8 621 ккал/год)

+12°С …+17°С

+18°С …+24°С

Питомі тепловитрати на опалення будівлі

75,07 кВт год/м

3

Теплова енергія, МВт/рік

527,0

42,25 кВт год/м
3
(нормативні – 43 кВт год/м )
296,63

Вартість теплової енергії, тис.грн/рік

375,99

211,63

3

Викиди CO2, тонн/рік
898,98
Джерело : складено автором на основі даних показники “ДНЗ № 21”

В результаті проведення модернізації було досягнуто:
− економії теплової енергії – 230,37 МВт (198,12 Гкал);
− скорочення викидів CO2 – 392,98 тонн/рік
− економії бюджетних коштів – 164,36 тис. грн.
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Вартість другого проекту – Заміна ламп розжарування на світлодіодні ліхтарі «КП
«ЕМЗО «Міськсвітло»» склала 2 296 512,8 грн. (57,73 %). Вся сума проекту була
профінансована кредитним ресурсом НЕФКО. Після проведення модернізації було досягнуто
результатів (табл. 2). Річне споживання до модернізації у 2012 році склало – 3625171 кВт
год./рік, після модернізації – 3318583 кВт год./рік, тобто економія дорівнює 6943754 кВт
год./рік.
Таблиця 2
Техніко-економічні показники КП «ЕМЗО «Міськсвітло»
Техніко економічні показники
До модернізації
Після модернізації
2012 р.
2013 р.
3625171
3318583

Показники

Річне споживання, кВт год./рік
Роздрібний тариф на електроенергію з ПДВ,
1,13
грн./кВт·год
Річна вартість з ПДВ, грн.
4096443,23
Джерело : складено автором на основі даних КП «ЕМЗО «Міськсвітло»

1,23
4081857,09

В результаті заміни 1700 ламп розжарювання (вольфрам) на світлодіодні ліхтарі за
перший після модернезаційний рік досягнуто:
− економії електричної енергії – 306 588 кВт год./рік;
− економії бюджетних коштів – 377,103 тис. грн.
У сфері енергоспоживання більшості об’єктів бюджетної та комунальної сфери м.
Житомира на сьогоднішній день домінують великі енергозатратні технологічні підходи.
Сучасні методи, зокрема, регулювання споживання енергії залежно від обсягів і видів
виконуваних робіт, застосовуються мало. Роботи з оптимізації енерговитрат носять
несистемний та спонтанний характер. Рівень обслуговування будівель, систем та
обладнання залишається на низькому рівні. Свідомість керівників установ, організацій та
пересічних мешканців мало спрямована на зменшення споживання. Відсутня цілісна система
моніторингу, аналізу та обґрунтування реальних обсягів споживання енергоресурсів
установами та організаціями міста. Все це приводить не лише до необґрунтовано високого
споживання, через застарілість будівель, систем та обладнання, а й до зниження якості
надання енергетичних послуг при спробах адміністративно зменшити споживання.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, на сьогоднішній день м. Житомир
належить до категорії міст, яких є переважаючий відсоток в Україні – а саме міст,
енергозберігаючий потенціал яких не використовується зовсім або використовується мало.
Надана можливість використання залучених ресурсів та власні фінансові кошти
місцевого бюджету м. Житомир дозволили покращити ситуацію в місті (табл. 3).
Таблиця 3
Зведена економія енергоресурсів в натуральному та грошовому виразах в
перший післямодернізаційний період
До модернізації
Компоненти економії

Після модернізації

Чиста економія

кількість

тис.
грн/рік

кількість

тис.
грн/рік

кількість

тис.
грн/рік

3625,17

4096,44

3318,58

4081,57

306,58

377,103

Теплова енергія, МВт/рік

527

375,99

296,63

211,63

230,37

164,36

Загальна сума, тис. грн.

-

4472,43

-

4293,2

-

541,463

Електроенергія, тис. кВт год/рік

Відбулося, по-перше, скорочення шкідливих викидів в атмосферне повітря CO2 – 392,98
тонн/рік, по-друге, чиста економія електричної енергії склала 377,103тис. грн./рік, чиста
економія теплової енергії – 164,36 тис. грн./рік, по-третє, економія бюджетних коштів –
541,463 тис.грн./рік.
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Досягти бажаного результату із ефективного енерговикористання як в місті, так і в
Україні можливо лише за умови, що буде створена відповідна ефективно діюча система
енергетичного менеджменту на всіх рівнях управління і забезпечено умови її сприйняття
громадськістю України. Саме ця система повинна стати в Україні ключовим інструментом у
формуванні енергоефективної та екологічно безпечної моделі територіальної громади,
зменшення викидів парникових газів, покращення рівня життя і стану довкілля завдяки
підвищенню енергоефективності об’єктів муніципальної сфери. В правовому аспекти слід
звернути увагу на ДПП – державно приватне партнерство – для модернізації інфраструктури.
Здійснювати розробку відповідних стандартів якості комунальних послуг для забезпечування
необхідних технічних можливостей щодо проведення оцінювання якості, тощо.
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Тищенко С.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ БЮДЖЕТНОЇ ТА
КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ МІСТА ЖИТОМИРА
Мета. Метою дослідження є теоретичне узагальнення практичних рекомендацій щодо
впроваджених заходів по підвищенню енергоефективності об’єктів бюджетної та комунальної сфери
м. Житомира.
Методика дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувалася
методика, що реалізує системний підхід до аналізу та нормування електроспоживання та
теплоспоживання, заснованій на синтезі класичного, статистичного та математичного апарату, аналізу
динаміки структури електроспоживання досліджуваних установ. Теоретичними і методологічними
основами досліджень є досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в галузі енергозбереження,
науково-технічного прогресу з енерготехнологій, енергоаудиту тощо. Було використано інформаційні
дані Житомирської міської ради.
Результати. Визначено, що м. Житомир відноситься до категорії міст, яких переважний відсоток
в Україні – а саме міст, енергозберігаючий потенціал яких не використовується зовсім або
використовується мало. Виявлено, що у сфері енергоспоживання більшості об'єктів бюджетної та
комунальної сфери Житомира на сьогоднішній день домінують великі енерговитратні технологічні
підходи. Встановлено, що при впровадженні проекту відбулося, по-перше, скорочення шкідливих
викидів в атмосферу CO2 – 392,98 тонн/рік, по-друге, чиста економії електричної енергії склала
377,103 тис. грн./рік, чиста економія теплової енергії – 164,36 тис. грн./рік, по-третє, економія
бюджетних коштів – 541,463 тис.грн./рік.
Наукова новизна. Вперше в Житомирський області запропоновано методологічне
обґрунтування щодо ефективності впровадження Проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів
комунальної та бюджетної сфери міста Житомира», заснованого на зовнішніх та внутрішніх джерелах
фінансування.
Практична значущість. Позитивне впровадження Проекту дало можливість на практиці
подолати основні проблеми щодо нераціонального використання як теплової, і електричної енергії.
Аналіз зазначеного досвіду сприятиме вирішенню проблем енергоефективності в об’єктах бюджетного
і комунального секторів міст України.
Ключові слова: енергоефективність, теплова енергія, електрична енергія, бюджетна та
комунальна сфера, економія, затрати, інвестиції, кредитний ресурс.
Tyshchenko S.V. INCREASING ENERGY EFFICIENCY OF THE OBJECTS OF BUDGETARY AND
COMMUNAL SPHERE IN ZHYTOMYR
Purpose. A research purpose is theoretical generalization practical recommendations on measures
implemented to improve the energy efficiency of municipal budget and scope of Zhytomyr.
Methodology of research. To achieve the tasks used in the method that implements a systematic
approach to the analysis and regulation of power consumption and heat consumption , based on a synthesis
of classical, statistical and mathematical tools, the analysis of the dynamics of power consumption patterns
of the studied institutions. Theoretical and methodological bases of research is to achieve domestic and
foreign science in the field of energy conservation, scientific and technological progress in energy
technologies, energy audits and more. It uses information data Zhytomyr City Council.
Findings. So, today, Zhitomir belongs to the category of cities, which a majority stake in Ukraine –
cities namely, energy-saving potential is not used at all or little used. Revealed that in most of the objects
energy budget and public utilities Zhytomyr today is dominated by large energy-consuming technological
approaches. Found that the introduction of the project was, firstly, the reduction of harmful emissions into the
atmosphere CO2 – 392,98 tons/year, and secondly, the net savings of electric energy was 377.103 thousand
UAH/year net savings of thermal energy – 164,36 thousand UAH/year, and thirdly, the budgetary savings –
541.463 thousand UAH/year.
Originality. For the first time in the Zhytomyr region Methodological study on the effectiveness of the
Project "Improving the energy efficiency of municipal and public sector Zhytomyr city" based on internal and
external sources of funding.
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Practical value. Positive project implementation made it possible in practice to overcome the main
problems of the inefficient use of both heat and electricity. Analysis of this experience will contribute to
solving the problems of energy efficiency in public facilities and budget sector of Ukraine.
Key words: energy, thermal energy, electrical energy, budget and communal services, savings,
expenses, investments, credit.
Тищенко С.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОЙ И
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ЖИТОМИРА
Цель. Целью исследования является теоретическое обобщение практических рекомендаций
относительно внедренных мероприятий по повышению энергоэффективности объектов бюджетной и
коммунальной сферы г. Житомир.
Методика исследования. Для решения поставленных в работе заданий использовалась
методика, что реализует системный подход к анализу и нормированию электропотребления и
теплопотребления, основанной на синтезе классического, статистического и математического
аппарата, анализа динамики структуры электропотребления исследуемых учреждений.
Теоретическими и методологическими основами исследований являются достижения отечественной
и зарубежной науки в отрасли энергосбережения, научно-технического прогресса из
энерготехнологии, энергоаудиту и тому подобное. Были использованы информационные данные
Житомирского городского совета.
Результаты. Установлено, что г. Житомир относится к категории городов, которых
преобладающий процент в Украине – а именно городов, энергосберегающий потенциал которых не
используется совсем или используется мало. Выявлено, что в сфере энергопотребления большинства
объектов бюджетной и коммунальной сферы Житомира на сегодняшний день доминируют крупные
энергозатратные технологические подходы. Установлено, что при внедрении проекта произошло, вопервых, сокращение вредных выбросов в атмосферу CO2 – 392,98 тонн/год, во-вторых, чистая экономии
электрической энергии составила 377,103 тыс. руб./год, чистая экономия тепловой энергии – 164,36 тыс.
грн./год, в-третьих, экономия бюджетных средств – 541,463 тыс.грн./год.
Научная новизна. Впервые в Житомирской области предложено методологическое
обоснование эффективности внедрения проекта «Повышение энергоэффективности объектов
коммунальной и бюджетной сферы города Житомира», основанного на внешних и внутренних
источниках финансирования.
Практическая значимость. Позитивное внедрение Проекта дало возможность на практике
преодолеть основные проблемы относительно нерационального использования как тепловой и
электрической энергии. Анализ отмеченного опыта будет способствовать решению проблем
энергоэффективности в объектах государственного бюджетного и комунальних секторов городов
Украины.
Ключевые слова: энергоэффективность, тепловая энергия, электрическая энергия, бюджетная
и коммунальная сфера, экономия, затраты, инвестиции, кредитный ресурс.
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GLOBAL INSTABILITY AS A DETERMINANT OF CHINA’S
ECONOMIC DEVELOPMENT
Problem formulation. The global economic instability is one of the key factors that
influences on each country taking part in the world economy. Actual processes of globalization and
integration are interrelated with the factors of economic instability and vulnerability. This article is
aimed to consider the problem of interrelations between the China economic growth and global
instability. Historically China economic miracle has formed the basis for future global economic
instability. And actually global instability has the impact on the China’s economic development. The
author tries to consider the global instability as the determinant of China’s economic development.
1
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Analysis of researches and publications. The problem of global economic instability and
it’s interrelations with the China’s economic development is researched by such scientists and
economists as: John Maynard Keynes, Human Minsky, Kenneth Rogoff, John Chan, Frederic
Mishkin, David Shambaugh, Elvira Kurmanalieva, Vasiliy Koltashov and others. Albeit according to
the analysis of the results of their researches, the stated problem is not fully investigated and
should be examined more thoroughly.
Purpose statement. The task of the article is the research of theoretical, methodological and
conceptual principles of the global economic instability and its impact on the China’s economic
development. A set of scientific methods are used in the research such as historical, empirical,
comparative analysis and others. The author considers the impact of China’s economy on world
economy and global instability and vice versa.
Statement of the main research. In the last five years, the global economy has experienced
severe bouts of economic instability that have had devastating impacts on crisis countries. Two of
the key questions facing policymakers today are how to reduce the risk of global economic
instability and how to cope with it when it occurs [1].
An unregulated global economy dominated by corporations that recognize money as their
only value is inherently unstable, egregiously unequal, destructive of markets, democracy, and life,
and is impoverishing humanity in real terms even as it enriches a few in financial terms.
Theoretical basis of global economic instability
The economic instability hypothesis has empirical and theoretical aspects. The readily
observed empirical aspect is that market economies exhibit inflations and debt deflations which
seem to have the potential to spin out of control. In such processes the economic system’s
reactions to a movement of the economy amplify the movement – inflation feeds upon inflation and
debt-deflation feeds upon debt-deflation. Government interventions aimed to contain the
deterioration seem to have been inept in some of the historical crises. These historical episodes
are evidence supporting the view that the economy does not always conform to the classic
precepts of Smith and Walras: they implied that the economy can best be understood by assuming
that it is constantly an equilibrium seeking and sustaining system [2].
The theoretical argument of the financial instability hypothesis starts from the
characterization of the economy as a capitalist economy with expensive capital assets and a
complex, sophisticated financial system. The economic problem is identified following Keynes as
the “capital development of the economy,” rather than the Knightian “allocation of given resources
among alternative employments.” The focus is on an accumulating capitalist economy that moves
through real calendar time [2].
The classic description of a debt deflation was offered by Irving Fisher (1933) and that of a
self-sustaining disequilibrating processes by Charles Kindleberger (1978). Martin Wolfson (1986)
not only presents a compilation of data on the emergence of financial relations conducive to
financial instability, but also examines various financial crisis theories of business cycles [2].
As economic theory, the financial instability hypothesis is an interpretation of the substance
of Keynes’s “General Theory”. This interpretation places the General Theory in history. As the
General Theory was written in the early 1930s, the great financial and real contraction of the
United States and the other capitalist economies of that time was a part of the evidence the theory
aimed to explain. The financial instability hypothesis also draws upon the credit view of money and
finance by Joseph Schumpeter (1934, Ch.3) Key works for the financial instability hypothesis in the
narrow sense are, of course, Hyman P. Minsky (1975, 1986) [8].
The capital development of a market economy is accompanied by exchanges of present
money for future money. Present money pays for resources that go into the production of
investment output, whereas the future money is the “profits” which will accrue to the capital asset
owning firms (as the capital assets are used in production). As a result of the process by which
investment is financed, the control over items in the capital stock by producing units is financed by
liabilities – these are commitments to pay money at dates specified or as conditions arise. For
each economic unit, the liabilities on its balance sheet determine a time series of prior payment
commitments, even as the assets generate a time series of conjectured cash receipts [2].
This structure was well stated by Keynes (1972). There is a multitude of real assets in the
world which constitutes our capital wealth – buildings, stocks of commodities, goods in the course
of manufacture and of transport, and so forth. The nominal owners of these assets, however, have
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not infrequently borrowed money [Keynes’ emphasis] in order to become possessed of them. To a
corresponding extent the actual owners of wealth have claims, not on real assets, but on money. A
considerable part of this financing takes place through the banking system, which interposes its
guarantee between its depositors who lend it money, and its borrowing customers to whom it loans
money wherewith to finance the purchase of real assets. The interposition of this veil of money
between the real asset and the wealth owner is an especially marked characteristic of the modern
world.” [4].
This Keynes “veil of money” is different from the Quantity Theory of money “veil of money.”
The Quantity Theory “veil of money” has the trading exchanges in commodity markets be of goods
for money and money for goods: therefore, the exchanges are really of goods for goods. The
Keynes veil implies that money is connected with financing through time. A part of the financing of
the economy can be structured as dated payment commitments in which banks are the central
player. The money flows are first from depositors to banks and from banks to firms: then, at some
later dates, from firms to banks and from banks to their depositors. Initially, the exchanges are for
the financing of investment, and subsequently, the exchanges fulfill the prior commitments which
are stated in the financing contract [4].
In a Keynes “veil of money” world, the flow of money to firms is a response to expectations of
future profits, and the flow of money from firms is financed by profits that are realized. In the
Keynes set up, the key economic exchanges take place as a result of negotiations between
generic bankers and generic businessmen. The documents “on the table” in such negotiations
detail the costs and profit expectations of the businessmen: businessmen interpret the numbers
and the expectations as enthusiasts, bankers as skeptics [4].
Expectations of business profits determine both the flow of financing contracts to business
and the market price of existing financing contracts. Profit realizations determine whether the
commitments in financial contracts are fulfilled – whether financial assets perform as the pro
formas indicated by the negotiations. Thus, in a market economy the past, the present, and the
future are linked not only by capital assets and labor force characteristics but also by financial
relations. The key financial relationships link the creation and the ownership of capital assets to the
structure of financial relations and changes in this structure. Institutional complexity may result in
several layers of intermediation between the ultimate owners of the communities’ wealth and the
units that control and operate the communities’ wealth. [2].
In the modern world, analyses of financial relations and their implications for system behavior
cannot be restricted to the liability structure of businesses and the cash flows they entail.
Households (by the way of their ability to borrow on credit cards for big ticket consumer goods
such as automobiles, house purchases, and to carry financial assets), governments (with their
large floating and funded debts), and international units (as a result of the internationalization of
finance) have liability structures which the current performance of the economy either validates or
invalidates [8].
An increasing complexity of the financial structure, in connection with a greater involvement
of governments as refinancing agents for financial institutions as well as ordinary business firms
(both of which are marked characteristics of the modern world), may make the system behave
differently than in earlier eras. In particular, the much greater participation of national governments
in assuring that finance does not degenerate as in the 1929-1933 period means that the downside
vulnerability of aggregate profit flows has been much diminished. However, the same interventions
may well induce a greater degree of upside (i.e. inflationary) bias to the economy [8].
In spite of the greater complexity of financial relations, the key determinant of system
behavior remains the level of profits. The financial instability hypothesis incorporates the Kalecki
(1965)-Levy (1983) view of profits, in which the structure of aggregate demand determines profits.
In the skeletal model, with highly simplified consumption behavior by receivers of profit incomes
and wages, in each period aggregate profits equal aggregate investment. In a more complex
(though still highly abstract) structure, aggregate profits equal aggregate investment plus the
government deficit. Expectations of profits depend upon investment in the future, and realized
profits are determined by investment: thus, whether or not liabilities are validated depends upon
investment. Investment takes place now because businessmen and their bankers expect
investment to take place in the future [2].

81

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2014[23]
Міжнародний науково-виробничий журнал

The economic instability hypothesis, therefore, is a theory of the impact of debt on system
behavior and also incorporates the manner in which debt is validated. In contrast to the orthodox
Quantity Theory of money, the financial instability hypothesis takes banking seriously as a profitseeking activity. Banks seek profits by financing activity and bankers. Like all entrepreneurs in a
capitalist economy, bankers are aware that innovation assures profits. Thus, bankers (using the
term generically for all intermediaries in finance), whether they be brokers or dealers, are
merchants of debt who strive to innovate in the assets they acquire and the liabilities they market.
This innovative characteristic of banking and finance invalidates the fundamental presupposition of
the orthodox Quantity Theory of money to the effect that there is an unchanging “money” item
whose velocity of circulation is sufficiently close to being constant: hence, changes in this money’s
supply have a linear proportional relation to a well defined price level [2].
Three distinct income-debt relations for economic units, which are labeled as hedge,
speculative, and Ponzi finance, can be identified. Hedge financing units are those which can fulfill
all of their contractual payment obligations by their cash flows: the greater the weight of equity
financing in the liability structure, the greater the likelihood that the unit is a hedge financing unit.
Speculative finance units are units that can meet their payment commitments on “income account”
on their liabilities, even as they cannot repay the principle out of income cash flows. Such units
need to “roll over” their liabilities: (e.g. issue new debt to meet commitments on maturing debt).
Governments with floating debts, corporations with floating issues of commercial paper, and banks
are typically hedge units [8].
For Ponzi units, the cash flows from operations are not sufficient to fulfill either the
repayment of principle or the interest due on outstanding debts by their cash flows from operations.
Such units can sell assets or borrow. Borrowing to pay interest or selling assets to pay interest
(and even dividends) on common stock lowers the equity of a unit, even as it increases liabilities
and the prior commitment of future incomes. A unit that Ponzi finances lowers the margin of safety
that it offers the holders of its debts. It can be shown that if hedge financing dominates, then the
economy may well be an equilibrium seeking and containing system. In contrast, the greater the
weight of speculative and Ponzi finance, the greater the likelihood that the economy is a deviation
amplifying system. The first theorem of the financial instability hypothesis is that the economy has
financing regimes under which it is stable, and financing regimes in which it is unstable. The
second theorem of the financial instability hypothesis is that over periods of prolonged prosperity,
the economy transits from financial relations that make for a stable system to financial relations
that make for an unstable system [8].
In particular, over a protracted period of good times, market economies tend to move from a
financial structure dominated by hedge finance units to a structure in which there is large weight to
units engaged in speculative and Ponzi finance. Furthermore, if an economy with a sizeable body
of speculative financial units is in an inflationary state, and the authorities attempt to exorcise
inflation by monetary constraint, then speculative units will become Ponzi units and the net worth of
previously Ponzi units will quickly evaporate. Consequently, units with cash flow shortfalls will be
forced to try to make position by selling out position. This is likely to lead to a collapse of asset
values [2].
The Impact of Current Global Economic Instability on China’s Economy
The reasons for concern in international financial circles about an unstable Chinese economy
are obvious - the global economy is now dependent on China to an unprecedented extent [5].
Compared with the 1997 Asian Financial Crisis (AFC), the current economic instability has a
much more severe impact on China’s economy. This is most clearly manifested in export slowing
down, financial sector instability and inflation pressure. Although by far we have been managing
the condition fairly OK, a big issue is that current global economy situation creates a lot of
uncertainty to China’s economy. And it unravels the hidden structural imbalance that has long been
accumulating in China’s economy [10].
China is the world’s leading consumer of energy resources, and a slowdown in its economy
will result in reductions in oil prices. If its growth is slowed down to 4-5% a year, this will be a
challenge to all the CIS economies, especially Central Asian economies which are more closely
tied to China.
The Chinese economy, whose renewed growth with the help of government incentives in
2009-2010 had significantly facilitated the recovery from the crisis for both China and the rest of
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the world, has again slowed down. This is partially due to a change in state policy in 2011: having
faced overheating in the economy, which manifested itself in accelerating inflation and, in
particular, a quick rise in real property prices, the authorities took measures to restrain the credit
expansion, which have already brought results.
As a result of this, inflation went down and the real property boom is fading out. In addition,
the slowdown in China’s economic growth has been caused by a number of longer-term factors:
the demand for Chinese exports is falling because of difficulties in Western economies, while
increasing prices and wages in the country make them less competitive. At present, China’s
monetary policy is being weakened to a certain extent since the previous year’s tightening made it
achieve its objectives at large. If the Chinese economy avoids disruptive developments, in
particular in the financial sector (which was accumulating considerable volumes of bad debts
during the previous credit expansion), China could even become a source of positive effects for the
global economy. The fact that the authorities still possess very significant financial reserves makes
this rather probable; however one should not rule out the possibility that the situation will change
unfavorably. The financial crisis in China, as well as the hasty financial consolidation in the US,
which we discussed above, can be caused by unfavourable events outside the country, for
example in Europe. If this happens, the crisis will have a considerable impact on the global
economy [6].
China’s economy may be facing a period of instability and imbalance as it transitions from
high-speed growth. China’s growth slowed for a second straight quarter to 7.5 percent in the AprilJune period, increasing the risk that Premier Li Keqiang will miss a full-year target for the same
pace [7].
Expansion below 7 percent won’t be tolerated because China needs to achieve a moderately
prosperous society by 2020, according to a commentary published July 21 by the official Xinhua
News Agency. 7 percent is the “bottom line” and the nation can’t allow growth of less than that [7].
Meanwhile, the political uncertainties are compounded by economic uncertainties. The
national economy is facing a severe slowdown. Whether 7%, 5%, or possibly even lower GDP
growth—the Chinese economy is experiencing its most profound contraction since 1989-1992. The
problem is that statistics in China are distorted by the state (at lower as well as higher levels) and
nobody really knows the real severity of the downturn. Markets do not like uncertainty, and money
is flowing out of the country in significant amounts while foreign investment inflows have also
dropped off. Inventories of goods are piling up, as export markets dry up and factories operate at
overcapacity. Non-performing loans and bank debts are again building to a serious extent. Local
government finances are particularly fraught—estimated by the central government at 11 trillion
RMB—or one-quarter of China’s output . Disguised debt makes the problem even bigger [9].
Export growth has been slowing down due to a shrinking external demand, especially taking
into account of the price factor. By far, this effect remains to be modest with the picking-up of the
demand outside of the US in recent months. Given the volatility of the international financial
market, however, one has reason to be worried about the prospect of export. SMEs in coastal area
are the ones who are most seriously hurt. They are facing stringent condition of RMB appreciation,
increasing cost of inputs, and shrinking demand. Policies originally set to fight against inflation
posed further pressure for them to get loans from banks [10]. Though the structural problems
hidden under the prosperous exporting sector had been well mentioned before the crisis, i.e. in the
long-term China will face rises in production cost due to the increasing labor, capital, land, energy
and environment protection cost, the rapid change of the global market brought this problem onto
surface. To cope with the challenge, it is imperative for China to upgrade itself in the chain of
division of labor [10].
Although the initial exposure to the sub-prime related securities is limited, it turned out that
the second-round effect of the financial crisis and indirect effect of the global financial turbulence
felt by the financial market is much severer than we had originally thought, and it dampened
market sentiment. RMB exchange rate experienced a rapid appreciation early this year, and since
then has been dominated by frequent fluctuation. Rapid capital inflow seeking better returns also
became a big concern. Although trade surplus has been narrowing, China’s FX reserves have
been building up rapidly, mounting to over US $ 1.8 trillion in June. The majority of the inflows may
have come to China in official ways. Take for example, of the US$ 228.4 bn increase in reserves in
the first four months, FDI and the trade surplus contributed only US $ 93.1 bn (Although there are
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other factors to explain the gap, a big portion of it remains unexplainable). The buildup of FX
reserves has revived the debate on hot money associated with capital inflow, and it caused a lot of
uncertainty to financial market such as the pressures on inflation and the risk that the withdrawal of
capital could put on local financial system and etc. China’s stock market experienced the biggest
slump around the world in the past 10 months. It has been 70% lower than its peak in 2007. Stock
market index is at a 7-year’s lowest point [10].
As far as banking sector is concerned, Chinese banks’ exposure to structured products
remains to be manageable. Overall, balance sheets of Chinese banks are still dominated by
straight forward lending commitment to households and corporations, with assets dominated by
loans. And Chinese banks maintain the requirement of 70% loan-to-deposit ratio by supervisors.
Banks are insulated from a squeeze in the money markets that tripped up banks elsewhere. That
said, Chinese banks do feel pressures in several indirect ways. Tightening policies posed
challenge for banks’ profit, and real estate sector is also facing difficulties. If its price turns down,
this would leave banks with more defaults in their mortgage loans [10].
Due to the reason of excess liquidity and increasing international fuel and commodity price,
the rise of CPI hit 11 years high in February this year, to an annualized rate of 8.7%, and declined
after which due to stringent policy measures adopted. CPI has been moderated to 4.9% in August.
Given that PPI remains elevated, topping 10.1% in August, and China consumes fuels and
commodities with a rising intensity, potential risks of inflation remains high [10].
Instabilities and uncertainties are gripping society. Inflation and unemployment are both on
the rise. China’s 120 million migrants pool faces fewer opportunities on the coast and are now
again “floating” around the interior looking for work. Crime has spiked in several cities. Tibet and
Xinjiang remain ethnically restive. And the yawning gap in social equity widens by the day. This
adds up to a combustible and unpredictable social situation [9].
Finally, China faces many new uncertainties externally. Its relations with the United States
have shown various signs of strain for months. Its relations with Japan have deteriorated sharply
over the disputed islands in the East China Sea. Its relationships in Southeast Asia have also been
badly battered by its excessive territorial claims in the South China Sea. Ties with Australia and
India reveal frictions and mistrust. Public opinion polls elsewhere in the world—in Europe, Africa,
and Latin America—all indicate mixed perceptions of China. China’s foreign policy thus faces
considerable uncertainties as well [9].
The government has tried stimulus measures ($160 bn. recently announced), but more
infrastructure spending is not what China needs. Spending on software, not hardware, is what
China needs: social services, financial services, the service sector, and the knowledge economy
[9].
In some ways the downturn offers a golden opportunity to undertake the “rebalancing” the
government has long talked about, to free up all the pent-up personal savings—but people won’t
spend because they are afraid of their futures and hedge against personal uncertainties. Those
with excess funds—the middle class—are parking it offshore out of the country in property and
foreign bank accounts (a clear indication of the fragility of the CCP and political system) [9].
Taken together, this set of Chinese uncertainties adds up to a considerable volatility in the
nation’s domestic and global position. After growing accustomed over the past two decades to
considerable stability and predictability in and with China, the world had now better be more
prepared for greater instabilities and unpredictability. It may be the “new normal” [9].
Conclusions from the research. China economic growth had a great influence on the
global instability and vulnerability of world economy. The economic instability hypothesis is a model
of a market economy which does not rely upon exogenous shocks to generate business cycles of
varying severity. The hypothesis holds that business cycles of history are compounded out of (i)
the internal dynamics of capitalist economies, and (ii) the system of interventions and regulations
that are designed to keep the economy operating within reasonable bounds [2].
China’s economy may be facing a period of instability and imbalance as it transitions from
high-speed growth.
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Орнат М.Р. ГЛОБАЛЬНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КИТАЮ
Мета. Метою даної статті є дослідити теоретичні, методологічні та концептуальні положення
глобальної економічної нестабільності, а також її вплив на економічний розвиток Китаю.
Методика дослідження. В дослідженні застосовано цілий набір наукових методів. Зокрема,
історичний, емпіричний, порівняльний аналіз та інші методи використані при розгляді впливу
економіки Китаю на світову економіку та глобальну нестабільність і навпаки.
Результати. Встановлено, що за останні п’ять років світова економіка зазнала жорстких
поштовхів глобальної нестабільності, яка спричинила деструктивний вплив на країни, які знаходяться
в кризі. Виявлено, що серед найважливіших питань, з якими зіштовхуються політики та економісти на
даний час є завдання зменшення ризиків глобальної економічної нестабільності та питання як
справитися з наслідками останньої. Визначено, що глобальна фінансова нестабільність пов’язується з
міжнародними валютними та фінансовими дисбалансами, а відтак - з наслідками для міжнародних
ринків, прогнозуванням зовнішніх шоків для національних економік. Економічна модель Китаю не
змінилася за часи глобальної нестабільності.
Наукова новизна. Вперше досліджуються взаємозв’язки між зростанням економіки Китаю як
основи для розвитку глобальної нестабільності та навпаки вплив глобальної нестабільності на
зменшення темпів зростання економіки Китаю.
Практична значущість. Гіпотеза глобальної економічної нестабільності має теоретичні та
емпіричні аспекти. Розглянутий емпіричний аспект полягає в тому, що ринкова економіка експонує
інфляцію та боргову дефляцію, які можуть вийти з під її контролю. В таких процесах реакція
економічної системи на зміни в економіці посилює зміни – інфляція спричиняє нову інфляцію, боргова
дефляція спричиняє боргову дефляцію. Причини занепокоєння в міжнародних фінансових колах щодо
нестабільної економіки Китаю є очевидними, оскільки залежність світової економіки від Китаю зараз
надзвичайно велика.
Ключові слова: глобальна нестабільність, економіка Китаю, зростання, теорія Кейнс, інфляція,
експорт.
Ornat M.R. GLOBAL INSTABILITY AS A DETERMINANT OF CHINA’S ECONOMIC
DEVELOPMENT
Purpose. The task of the article is the research of theoretical, methodological and conceptual
principles of the global economic instability and its impact on the China’s economic development.
Methodology of research. A set of scientific methods are used in the research such as historical,
empirical, comparative analysis and others. The author considers the impact of China’s economy on world
economy and global instability and vice versa.
Findings. In the last five years, the global economy has experienced severe bouts of economic
instability that have had devastating impacts on crisis countries. Two of the key questions facing
policymakers today are how to reduce the risk of global economic instability and how to cope with it when it
occurs.
Originality. For the first time conjunctions between Chinese economic growth as the basis for global
instability and vice versa the impact of global instability on slowing down China’s economy are being
researched.
Practical value. The economic instability hypothesis has empirical and theoretical aspects. The
readily observed empirical aspect is that market economies exhibit inflations and debt deflations which seem
to have the potential to spin out of control. In such processes the economic system’s reactions to a
movement of the economy amplify the movement – inflation feeds upon inflation and debt-deflation feeds
upon debt-deflation. The reasons for concern in international financial circles about an unstable Chinese
economy are obvious - the global economy is now dependent on China to an unprecedented extent.
Key words: global instability, China’s economy, growth, Keynes’ theory, inflation, export.
Орнат М.Р. ГЛОБАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КИТАЯ
Цель. Целью данной статьи есть исследовать теоретические, методологические и
концептуальные положения глобальной экономической нестабильности, а также ее влияние на
экономическое развитие Китая.
Методика исследования. В исследовании использован целый ряд научных методов, а именно
исторический, эмпирический, сравнительный аналіз и другие. Автор рассматривает влияние
экономики Китая на мировую экономику и глобальную нестабильность и на оборот.
Результаты. Установлено, что за последние пять лет мировая экономика претерпела жестких
толчков глобальной нестабильности, которая повлекла деструктивное влияние на страны, которые
находятся в кризисе. Выявлено, что среди важнейших вопросов, с которыми сталкиваются политики и
экономисты в настоящее время является задача уменьшения рисков глобальной экономической
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нестабильности и вопросы как справиться с последствиями последней. Определено, что глобальная
финансовая нестабильность связывается с международными валютными и финансовыми
дисбалансами, а затем - с последствиями для международных рынков, прогнозированием внешних
шоков для национальных экономик. Экономическая модель Китая не изменилась за время
глобальной нестабильности.
Научная новизна. Впервые исследуются и анализируются взаимосвязи между ростом
экононмики Китая как основы для развития глобальной нестабильности и на оборот влияние
глобальной нестабильности на сокращение роста экономики Китая.
Практическая
значимость.
Гипотеза
глобальной
экономической
нестабильности
подразумевает теоретические и эмпирические аспекты. Рассматриваемый эмпирический аспект
предусматривает, что рыночная экономика экспонирует инфляцию и долговую дефляцию, которые
могут выйти из-под ее контроля. В таких процесах реакция экономической системы на изменения
экономики порождает нове изменения – инфляция провоцирует новую инфляцию, долговая
дефляция – новую дефляцию. Причины обеспокоенности в международных финансовых кругах
относительно нестабильной экономики Китая являються очевидними, поскольку зависимость мировой
экономики от Китая сейчас на беспрецендентном уровне.
Ключевые слова: глобальная нестабильность, экономика Китая, рост, теория Кейнса,
инфляция, экспорт.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією з найбільших гострих і складних
проблем є раціональне використання, відтворення та охорона природних ресурсів від
забруднення, деградації та виснаження. Раціональне природокористування та охоронна
довкілля потребує комплексного підходу, який передбачає систему різних форм впливу на
природокористувачів, яка залежить від характеру виробництва, ресурсів підприємств, галузі
та елементів природного середовища, в якому вони функціонують. Тому пошук шляхів
покращення природокористуванням є актуальним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вивчення процесів у сфері
використання природних ресурсів присвячені роботи Іванової Т., Веклич О., Данилишина Б.,
Федорищева А., Пахомової Н., Степанюк Н., Скляр І., Шапура А. та ін. Однак у роботах
недостатньо висвітлені шляхи покращення використання природних ресурсів, що зумовлює
необхідність подальшого їх детального вивчення.
Постанова завдання. Метою дослідження є аналіз шляхів, які направленні на
покращення природокористування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Природокористування – це комплексна
система, яка охоплює міжнародні, державні та громадські заходи, направлена на
раціональне використання, відновлення та охорону природних ресурсів. Управління
охороною довкілля передбачає здійснення дослідження, екологічної експертизи, контролю,
прогнозування, програмування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності [1].
Метою управління в галузі раціонального природокористування є реалізація
законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення
проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони довкілля, раціональне
використання природних ресурсів, досягнення погодженості дій державних і громадських
органів у цій галузі.
Визначальними у виробничих відносинах, що складаються між людьми і природою, є їх
суспільний характер. Функції щодо управління та планування природокористуванням є
однозначно прерогативою держави. Різні міністерства, комісії, відомства, комітети тощо в
міру своєї компетенції здійснюють і підтримують єдину державну політику в сфері охорони
довкілля [1].
Одне з центральних місць у регулюванні відносин щодо охорони навколишнього
середовища і раціонального використання природних ресурсів відводиться науково
обґрунтованому поєднанню територіального і галузевого управління природоохоронною
роботою. Підприємства, що залучають у господарський оборот природні ресурси, належать,
з одного боку, до тієї чи іншої галузі національного господарства, а з другого – є ланками
територіально-виробничих комплексів. Тому виникає необхідність правильного поєднання
інтересів багатьох міністерств, відомств і місцевих територіальних органів, які повинні
доповнювати одне одного, утворюючи єдину систему управління. Наприклад, при відведенні
земель під промислове, транспортне чи житлове будівництво необхідно виходити не лише з
локальних інтересів відомчого характеру, а й враховувати, що відчуження земель, особливо
орних, призводить до скорочення площі сільськогосподарських угідь і зменшує валову
продукцію сільського господарства та ін. [2-4].
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У системі управління природоохоронною діяльністю підприємства можна виділити такі
напрями: планування, експлуатацію очисних споруд (включаючи технологічний процес) і
контроль за викидами в навколишнє середовище. Проектування і планування дають змогу
розробити комплекс необхідних заходів щодо охорони довкілля та їх виконання. Серед них
повинні бути нові удосконалені технологічні процеси, роботи, очисні споруди, що знижують
або виключають шкідливий вплив на довкілля [3].
Управлінські функції в сфері природоохоронної діяльності підприємства повинні
сприяти вдосконаленню технології виробництва, проведенню ремонтно-експлуатаційних
робіт, забезпеченню безаварійної роботи устаткування та виконанню плановопопереджувального і поточного ремонту.
Контроль включає в себе аналіз технології, лабораторний аналіз, контрольні пости,
визначення концентрації шкідливих викидів, інформування керівництва про стан
навколишнього середовища на підприємстві та дотримання законодавства в цій сфері.
Усі ланки народногосподарської захисної системи є єдине ціле і доповнюють одна
одну. Водночас кожна з цих ланок наділена самостійними функціями, вирішує певне коло
завдань і має свою структуру [5].
Відповідають за організацію державної підсистеми і контролю за станом навколишнього
середовища Міністерство по охоронні навколишнього середовища, служба стандартизація,
Міністерство охорони здоров’я та інші міністерства, а також місцеві обласні, міські та районні
організації відповідного профілю. В своїй діяльності вони керуються в основному Законом
про охорону навколишнього середовища (1991 р.) [1].
Державна підсистема використання природних ресурсів перебуває в компетенції
місцевих рад народних депутатів, які повинні контролювати і регулювання всю
природоохоронну роботу міністерств і відомств. Галузевий і міжгалузевий характер
раціонального природокористування визначається специфікою господарської діяльності
структурних підрозділів міністерств і відомств і залежить від виробничого профілю
підприємств і об’єднань. Тому обов’язки між різними ланками цієї підсистеми охорони
навколишнього середовища розподіляються таким чином [4].
Центральним органом державного управління в галузі охорони природи і використання
природних ресурсів, який відповідає за охорону природи, організацію раціонального
використання і відтворення природних ресурсів у країні є міністерство охорони
навколишнього природного середовища (МОНПС).
МОНПС має місцеві органи на всіх рівнях територіального управління - областей, районів і
міст. Уведення подвійної підпорядкованості територіальних органів управління МОНПСу
місцевим Радам народних депутатів відповідає ролі місцевих Рад у вирішенні питань охорони
навколишнього середовища, визначеній статтями Конституції України та розділом IV Закону про
охорону навколишнього природного середовища [1]. Ці положення дають змогу залучити до
вирішення завдань із охорони навколишнього середовища служби Рад народних депутатів
(планове управління, управління капітального будівництва та ін.), а отже, уникнути необхідності у
створенні аналогічних служб у межах територіальних органів МОНПСу.
Територіальними органами управління охороною навколишнього середовища є відповідні
відомства МОНПСу та відділи охорони природи виконкомів Рад народних депутатів.
Із переходом на повний госпрозрахунок і нові методи економічного управління
відповідно до Закону “Про державне підприємство” на рівні підприємств охорону
навколишнього середовища здійснює адміністрація. Тут приймаються рішення з питань
природокористування, здійснюються практичні заходи щодо охорони навколишнього
середовища від забруднення виробничими і господарськими відходами, стічними водами [6].
Удосконалення управління в галузі охорони і відтворення природних ресурсів повинно
відбуватися шляхом уточнення ролі і місця територіального і галузевого чинників у
формуванні основних якісних параметрів навколишнього середовища.
В системі планового управління раціональним природокористуванням провідним є
територіальний підхід. Це означає, що повноправним розпорядником природних ресурсів, які
залучаються в сферу виробничої діяльності, є Ради народних депутатів. Завдання полягає в
тому, щоб надані місцевим Радам права використовувались якнайефективніше, поєднували
в собі територіальні та галузеві інтереси, орієнтували виробничо-господарську та
експлуатаційну діяльність промислових підприємств і об’єднань, міністерств і відомств на
вирішення актуальних екологічних проблем [7-9].
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Правовою основою охорони природи є внутрішньодержавні та міжнародні законодавчі
акти. В них наводяться обов’язкові для всіх громадян вимоги, спрямовані на забезпечення
нормальних умов функціонування екосистем біосфери та раціональне використання
людиною природних ресурсів. Виконання цих законів забезпечується різними методами:
виховними, просвітніми, адміністративними та кримінальними покараннями порушників [8].
Основним законодавчим актом у галузі охорони природи в нашій державі є Закон
України “Про охорону навколишнього природного середовища”, затверджений Верховною
Радою 1 липня 1991р. [1]. У ньому викладено: загальні положення, екологічні права і
обов’язки громадян, функції Рад народних депутатів, повноваження органів управління у
сфері охорони природи, висвітлено питання спостереження, прогнозування, обліку та
інформації в галузі охорони довкілля, екологічної експертизи, економічних механізмів
забезпечення охорони природи.
До важливих державних документів природоохоронного напряму належить також:
“Земельний кодекс України” (1992р.), “Водний кодекс України” (1995р.), кодекси України “Про
надра”(1994р.),”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (1995р.). У вересні
2000р. був затверджений Закон України “Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” [10-16].
На початку 90-х років у нашій країні була запроваджена плата за практично всі природні
ресурси, за забруднення навколишнього природного середовища, розташування в ньому
відходів виробництва та за інші види нанесення шкоди довкіллю. При цьому плата за
понадлімітне використання та забруднення в декілька разів перевищує плату за
використання та забруднення в межах встановлених нормативів (лімітів). Однак внесення
плати за використання та забруднення не звільняє природокористувача від виконання
заходів із охорони навколишнього природного середовища та відшкодування збитків [7; 8].
Одним із важливих методів економічного управління є фінансування, тобто надання
грошових коштів на чітко визначені природоохоронні заходи. Джерелами фінансування
можуть бути бюджетні кошти, власні кошти підприємств (собівартість продукції або
прибуток), банківські кредити та різні екологічні фонди [9].
Створення екологічних фондів також є одним з економічних методів управління в
природокористуванні. Під фондами слід розуміти установи, які надають будь-яку матеріальну
допомогу та грошові матеріальні кошти, а також їх джерела. Наприклад, в екологічні фонди
надходять платежі всіх підприємств за природокористування, а потім ці кошти видають на
проведення невідкладних та дорогих природоохоронних заходів. Крім цього підприємства
можуть робити внески у фонди екологічного страхування.
Ефективним є застосування матеріального стимулювання природоохоронної
діяльності, встановлення податкових пільг (сума прибутку з якої вираховується податок,
зменшується на величину, яка повністю чи частково відповідає природоохоронним
витратам), звільнення від податків екологічних фондів; застосування пільгових цін та
надбавок на екологічно чисту продукцію та надання пільгових кредитів [8; 9].
До заходів матеріального покарання відносяться: штрафи за екологічні порушення,
додаткові податки за екологічно шкідливу продукцію та технологію.
В Україні сформовано одну з найрозвиненіших у Європі систему екологічного
законодавства, визначено основні напрями держаної політики в галузі охорони довкілля,
використовування природних ресурсів, розроблено низку проектів природоохоронних програм.
Поруч із правовим механізмом на охорону довкілля впливає й економічній механізм,
який охоплює цілу низку інструментів впливу на матеріальні інтереси підприємств і окремих
працівників. Одним із таких важливих інструментів є лімітування природокористування. Це є
дієвий елемент механізму охорони навколишнього природного середовища. Оскільки існують
підприємства, котрі з погляду екології краще було б закрити або перепрофілювати, тобто
перевести на випуск іншої продукції, що завдало б менше шкоди навколишньому
середовищу. Наприклад целюлозо-паперовий комбінат можна перепрофілювати в меблеву
фабрику. Проте це економічно не вигідно, а часом і соціально і не завжди доцільно, оскільки
підприємство може бути постачальником потрібних суспільству товарів і робочих місць. В
цьому випадку його діяльність у галузі природокористування деякий час регулюється не
нормативними ГДС (гранично допустимі скиди) чи ГДВ (гранично допустимі викиди), а
індивідуальними лімітами, тобто ТПВ (тимчасово погоджені викиди) [17].
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Довгий час природокористування в нашій країні було безкоштовним, тобто
підприємства використовували землю, воду та інші природні ресурси, а також забруднювали
навколишнє природне середовище безкоштовно. Лише у випадку сильного забруднення, з
катастрофічними наслідками для навколишнього середовища, підприємства виплачували
штрафи, але не завжди. Така безвідповідальність зумовлювала нераціональне використання
природних ресурсів.
З метою заохочення дбайливого використання природних ресурсів і відшкодування
державі частини витрат на охорону та відновлення довкілля, з 50-х років поступово
впроваджується плата за окремі види ресурсів, котрі вилучаються з природи.
Проблеми регулювання чисельності населення, виснаження природних ресурсів,
транскордонного забруднення навколишнього природного середовища і, як наслідок, зникнення
існуючої цивілізації мають глобальний, всесвітній характер і вирішити їх можна тільки разом –
усім світовим співтовариством. Вирішення цих проблем не можливе без широкого й активного
міжнародного співробітництва. Таке співробітництво в галузі охорони навколишнього природного
середовища розпочалося наприкінці XX століття громадськими організаціями, такими як
Міжнародний союз охорони природи та природних ресурсів (МСОП), науковий комітет із
проблем навколишнього середовища (СКОПЕ) та Всесвітній фонд дикої природи [17].
Україна, ставши на шлях незалежності, приєдналася до процесу державного
регулювання збереження якості природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів і дотримання екологічної безпеки. Вона є Стороною понад 20
міжнародних конвенцій і двосторонніх угод, пов’язаних з охороною довкілля. Їх кількість у
найближчі роки, без сумніву, збільшиться, оскільки існує низка конвенцій, приєднання до яких
має істотне політичне значення в галузі охорони довкілля, використання та відтворення
природних ресурсів. Інтеграція нашої країни у світове співтовариство сприяла міжнародній
економічній, технічній та експертній допомозі. В подальшому можливе використання кредитів
Міжнародних банків, допомога Європейського союзу в рамках програми “TACIS” для країн
СНД, допомога окремих розвинених країн як у рамках багатосторонніх програм, так і на
підставі двосторонніх угод.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, тільки органічне поєднання
правового та економічного механізмів регулювання процесу природокористування і тісне
міжнародне співробітництво нашої країни в сфері охорони природи дозволить забезпечити
раціональне природокористування та охорону довкілля на високому рівні.
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Дзядикевич Ю.В. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Мета: аналіз шляхів, направлених на покращення природокористування.
Методика дослідження: в процесі дослідження використовувалися загальні та спеціальні
методи. На основі аналізу та синтезу, індукції та дедукції, а також узагальнення наукових джерел,
присвячених проблемі раціонального використання природних ресурсів, вивчено шляхи, що сприяють
покращенню використання природних ресурсів.
Результати. Встановлено, що з метою покращення раціонального природокористування
необхідно дотримуватися законодавства, здійснювати контроль за додержанням вимог екологічної
безпеки, досягати погодженості дій державних і громадських органів у цій галузі. Визначено, що
повноправним розпорядником природних ресурсів, які залучаються в сферу виробничої діяльності, є
Ради народних депутатів. Правовою основою охорони природи є внутрішньодержавні і міжнародні
законодавчі акти. Доведено, що важливим інструментом економічного механізму охорони довкілля є
лімітування природокористування та стимулювання раціонального використання природних ресурсів.
Наукова новизна. На основі аналізу існуючих напрямів використання природних ресурсів
запропоновано найбільш оптимальні шляхи природокористування.
Практична значущість: Одержані результати сприяють покращенню використання природних
ресурсів у промислових і сільськогосподарських підприємствах країни
Ключові слова: довкілля, природокористування, природні ресурси, екологічна безпека, охорона
природи, виробнича діяльність.
Дзядыкевич Ю.В. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Цель: анализ путей, направленных на улучшение природопользования.
Методика исследования: в процессе исследования использовались общие и специальные
методы. На основе анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также обобщения научных источников,
посвященных проблеме рационального использования природных ресурсов, изучено пути, которые
способствуют улучшению использования природных ресурсов.
Результаты. Установлено, что с целью улучшения рационального природопользования
необходимо придерживаться законодательства, осуществлять контроль за соблюдением требований
экологической безопасности, достигать согласованности действий государственных и общественных
органов в этой отрасли. Полноправным распорядителем природных ресурсов, которые привлекаются
в сферу производственной деятельности, являются Советы народных депутатов. Правовой основой
охраны природы являются внутригосударственные и международные законодательные акты. Важным
инструментом экономического механизма охраны окружающей среды является лимитирование
природопользования и стимулирование рационального использования природных ресурсов.
Научная новизна. На основе анализа существующих направлений использования природных
ресурсов предложены наиболее оптимальные пути природопользования.
Практическая значимость: Полученные результаты способствуют улучшению использования
природных ресурсов в промышленных и сельскохозяйственных предприятиях страны.
Ключевые слова: окружающая среда, природопользование, природные ресурсы,
экологическая безопасность, охрана природы, производственная деятельность.
Dziadykevych Yu.V. WAYS OF IMPROVING THE USE OF NATURAL RESOURCES
Purpose. The purpose of the article is the analysis of the ways aimed at improving nature
management.
Methodology of the study. The general and special methods were used in the research process. The
ways that help improve the use of natural resources have been studied based on the analysis and synthesis,
induction and deduction, and also generalization of scientific sources devoted to the problem of rational
using natural resources.
Findings. It has been established that in order to improve the rational nature management is
necessary to adhere to the legislation, to implement the control over compliance with requirements of
environmental safety, achieve coherence state and public agencies in this area. It has been determined that
a full administrator of natural resources which are involved in the sphere of industrial activity, is the Council
of People's Deputies. The domestic and international legislation acts are the legal basis for the nature
protection. It has been proved that the important instrument for the economic mechanism of environmental
protection is limiting nature management and stimulation of rational use of natural resources.
Originality. The most optimal ways of nature management have been prompted based on the
analysis of existing directions of use natural resources.
Practical value. The obtained results contribute to improving the use of natural resources in the
industrial and agricultural enterprises of the country.
Key words: environment, nature management, natural resources, environmental safety,
environmental protection, production activities.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СТАЛОГО РОЗВИТКУ:
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД
Постановка проблеми. Домінанти сталого розвитку пов’язані з одним із
найактуальніших завдань сучасності – пошуком інструментарію подолання обмежень так
званого суспільства споживання, в якому втрачається раціональність споживчого попиту,
відбувається розрив між споживанням і задоволенням реальних потреб людини, істинних
цінностей, формуються хибні потреби, визначальним мотивом яких стає незмірне бажання
володіти чимось. Все це призводить до непомірного навантаження на довкілля. Культура
споживання повинна знайти вираження у недопущенні засмічення природного середовища,
прагненні відмовитись від тих видів транспортних засобів і побутових матеріалів, що істотно
погіршують екологічну ситуації, поступ до екологічної свідомості та переосмислення
цінностей.
Негативні екологічні наслідки економічного суспільного розвитку змушують людство
переглянути пріоритети свого майбутнього. Змінити ситуацію можливо при системному
взаємоузгодженому вирішенні соціальних, економічних та екологічних проблем суспільства,
тобто його переходу на умови сталого збалансованого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні аспекти сталого
розвитку, стратегії сталого розвитку і їх глобальна перспектива детально розглянуті у працях
вітчизняних науковців О. Білоруса [5], Ю. Мацейка [5], В. Власова [8]. М. Згуровського [2]
запропоновано систему факторів (індексів і індикаторів) сталого розвитку та розроблено
метрику для вимірювання процесів сталого розвитку з метою оцінювання зазначених
процесів для регіонів України. Теорія В.Вернадського про ноосферу засвідчила, що у ХХІ
столітті її положення стало необхідною платформою для напрацювання триєдиної концепції
сталого еколого-соціально-економічного розвитку. Узагальнення цієї концепції були зроблені
у рамках всесвітніх зустрічей на вищому рівні за участі понад 180 країн світу, багатьох
міжнародних організацій та провідних учених, у 1992 році в Ріо-де-Жанейро та у 2002 році в
Йоганнесбурзі.
Проте сьогодні концепція сталого розвитку так і не набула своєї реалізації і практичного
застосування в регіонах та Україні в цілому.
Існує два важливих запитання, які мають системоформуючий характер. Перше –
виявлення причин такого становища, коли Україна і суспільство, що мають досить значні
стратегічні запаси різного виду ресурсів, залишаються в колі бідних країн Європи. Друге —
чи зможе Україна, в разі наявності достатніх коштів використати їх відповідним чином задля
досягнення сталого розвитку, та чи спроможна вона перетворити свої власні ресурси на
дієвий капітал і потужне джерело розвитку національної економіки.
Постановка завдання. Дослідження має на меті поглиблення теоретичного
обґрунтування концепції сталого розвитку, розгляд проблематики сталого розвитку в
контексті її екологічного виміру на прикладі Івано – Франківської області .
Виклад основного матеріалу дослідження. Поява ідеї сталого розвитку пов’язана з
діяльністю спеціальної Комісії ООН під керівництвом екс-прем’єра Норвегії Брундтланд, яка
мала мандат розробити важливі питання майбутнього світового розвитку. Підсумки і
рекомендації цієї діяльності містилися у відомій доповіді “Наше спільне майбутнє” (1987 р.).
Згодом, поняття “сталий розвиток” включається до порядку денного важливих
міжнародних форумів та організацій, у тому числі міжнародних інституцій системи ООН. Це
зокрема виразилося у появі в 1980 р. Всесвітньої стратегії збереження навколишнього
середовища.
Така плідна діяльність на міжнародному рівні стала вагомим підґрунтям для
проведення форуму у 1992 році в Ріо-де-Жанейро – Конференції ООН щодо навколишнього
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середовища і розвитку, де світове співтовариство проголосило перехід до новаторської
концепції - сталого розвитку, яка створює умови для гармонізації відносин людини і природи,
оптимального задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь.
Превалюючою науковою ідеєю при розробці теорії сталого розвитку регіону повинна
стати ідея комплексного, системного підходу до вирішення проблем взаємоузгодження і
збалансування соціальних, економічних та екологічних факторів розвитку регіону. Таким
чином, в умовах зростаючої дефіцитності природних, матеріальних, фінансових та інших
ресурсів і складності в багатьох регіонах України соціальної, економічної й екологічної
ситуації необхідно створити надійну базу для стійкого відтворення і розвитку територіальних
систем. Вирішення цієї проблеми можливе при умові розробки сценарію їх розвитку, що у
свою чергу вимагає формування чіткої регіональної політики сталого розвитку в Україні.
Ініціаторами переходу до сталого розвитку стали розвинуті країни світу. З їх ініціативи
ще у 1968 р. на засіданні Римського клубу поставлено проблему визначення перспектив
майбутнього, враховуючи катастрофічні екологічні умови сьогодення.
Умовою сталості розвитку є передбачуваність соціальних, економічних і екологічних
процесів.
Забезпечення сталого розвитку будь-якої держави супроводжується створенням
безпечного стану довкілля для нинішнього і майбутніх поколінь. Отже, екологічна безпека та
небезпека є елементами системи сталого розвитку.
Виклик та імператив сталого розвитку полягає в тому, що вже нині людство, набагато
перевитрачаючи і не обмежуючи витрачання природних ресурсів, у принципі може завдати
глобальній системі нічим не компенсованої шкоди. У людства є лише два шляхи: а) сталий
розвиток, в рамках якого національні уряди успішно справляються із завданнями
ефективного управління ресурсами; б) нестійкий, несталий розвиток, який неминуче веде як
до національних, так і до глобальної катастроф. Основні загрози сталому розвитку —
неконтрольоване збільшення світового населення; незбалансоване економічне зростання;
непропорційне збільшення навантаження на навколишнє середовище. Головна проблема
сталого розвитку — неконтрольоване збільшення населення і споживання природних
ресурсів. За даними ООН, збільшення кількості населення зумовлює економічне зростання і
непропорційне збільшення навантаження на навколишнє середовище. Глобальне
надзавдання національних урядів у XXI столітті — забезпечити ефективний контроль
кількості населення і навантаження на навколишнє середовище і водночас підтримання
необхідного економічного зростання. Якщо це триєдине завдання не буде вирішено —
глобальна катастрофа неминуча [5, с. 18]. Погляди на сталий розвиток у країнах, що
розвиваються, відрізняються від тих, що існують у розвинених країнах. Досить тривалий час
у країнах, що розвиваються, домінувало переконання, що захист навколишнього середовища
є своєрідною розкішшю, яка заважає, мовляв, економічному розвитку. Відповідно мало в яких
країнах, що розвиваються, існували якісь активні рухи на захист навколишнього середовища.
Однак зв’язок між бідністю і навколишнім середовищем існує, як і між навколишнім
середовищем і розвитком загалом [5, с. 32]. Надзавдання сталого розвитку полягає якраз у
тому, щоб забезпечити гідний рівень життя не тільки для нинішнього покоління, а й для
прийдешніх поколінь.
Таким чином, нова концепція системно поєднала три головні компоненти сталого
розвитку суспільства: економічну, природоохоронну та соціальну.
Економічна компонента полягає в оптимальному використанні обмежених ресурсів та
застосуванні природо-, енерго- і матеріалозберігаючих технологій для створення потоку
сукупного доходу, який би забезпечував принаймні збереження (не зменшення) сукупного
капіталу (фізичного, природного або людського), з використанням якого цей сукупний дохід
створюється. Водночас перехід до інформаційного суспільства приводить до зміни структури
сукупного капіталу на користь людського, збільшуючи нематеріальні потоки фінансів,
інформації та інтелектуальної власності. Уже тепер ці потоки перевищують обсяги
переміщення матеріальних товарів усемеро. Розвиток нової, «невагомої» економіки
стимулюється не лише дефіцитом природних ресурсів, а й наростанням обсягів інформації
та знань, що набувають значення затребуваного товару.
З погляду екологічної компоненти, сталий розвиток має забезпечити цілісність
біологічних і фізичних природних систем, їх життєздатність, від чого залежить глобальна
стабільність усієї біосфери. Особливого значення набуває здатність таких систем
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самооновлюватися й адаптуватися до різноманітних змін, замість збереження в певному
статичному стані або деградації та втрати біологічної різноманітності.
Соціальна компонента орієнтована на людський розвиток, на збереження стабільності
суспільних і культурних систем, на зменшення кількості конфліктів у суспільстві. Людина має
стати не об’єктом, а суб’єктом розвитку. Вона повинна брати участь у процесах формування
своєї життєдіяльності, прийнятті й реалізації рішень, контролі за їх виконанням. Важливе
значення для забезпечення цих умов має справедливий розподіл благ між людьми,
плюралізм думок та толерантність у стосунках між ними, збереження культурного капіталу і
його розмаїття, насамперед спадщини не домінуючих культур.
Системне узгодження і баланс цих трьох складових – завдання величезної складності.
Згідно метрики вимірювання процесів сталого розвитку (МВСР), яка розроблена
Інститутом прикладного системного аналізу Національної академії наук України і
Міністерства освіти і науки України, сталий розвиток оцінюється за допомогою відповідного
індексу (Isd) в просторі трьох вимірів: економічного (Iec), екологічного (Ie) та соціального +
інституціонального (Is),). Цей індекс є вектором, норма якого визначає рівень сталого
розвитку, а його просторове положення в системі координат (Iec, Ie, Is) характеризує міру
«гармонійності» цього розвитку (ступінь гармонізації сталого розвитку – G).
Індекс сталого розвитку – інтегрована оцінка, що враховує сумісно усі три виміри
сталого розвитку і відображає взаємозв’язок між трьома нероздільними сферами розвитку
суспільства: економічною, соціальною, екологічною [3, с. 6].
Надалі увага звернена на екологічний вимір сталого розвитку на прикладі Івано –
Франківської області
Антропогенне та техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в
Україні у кілька разів перевищує відповідні показники у розвинених країнах світу [6]. Для
прикладу, тривалість життя в Україні становить у середньому близько 66 років ( у Японії —
82, у Швеції — 80, у Німеччині, Австрії — 79, у Польщі — 74). Значною мірою це обумовлено
забрудненням навколишнього природного середовища внаслідок провадження виробничої
діяльності підприємствами гірничо-видобувної, металургійної, хімічної промисловості та
паливно-енергетичного сектору.
Основними причинами екологічних проблем України є:
- успадкована від колишнього СРСР системна соціально-економічна та екологічна
криза, що посилена процесом адаптування до ринкових умов;
- недостатнє розуміння суспільством пріоритету збереження навколишнього
природного середовища як середовища існування та переваг сталого розвитку;
- деморалізація суспільної свідомості, зокрема варварське ставлення до
навколишнього природного середовища без турботи щодо прийдешніх поколінь;
- недосконала система державного керування у сфері охорони навколишнього
природного середовища; регулювання використання природних ресурсів, відсутність чіткого
розподілу природоохоронних та господарських функцій; лобіювання приватних інтересів;
- недотримання вимог природоохоронного законодавства і нанесення непоправної
шкоди;
- зношеність основних фондів промислової та транспортної інфраструктури країни;
- меркантильні інтереси окремих осіб і підприємницьких структур.
Індекс екологічного виміру (Ie) визначається за допомогою трьох категорій екологічної
політики: І – «Екологічні системи», до якої входять такі індикатори, як повітря,
біорізноманіття, земля, якість води, кількість води й радіаційна та екологічна небезпека; ІІ –
«Екологічне навантаження», яка містить індикатори викидів в атмосферне повітря,
навантаження на екосистеми, утворення і використання відходів, водного навантаження; ІІІ –
«Регіональне екологічне керування», охоплює індикатори участі в екологічних проектах,
викидів парникових газів й трансграничного екологічного тиску, IV – «Небезпеки», яка містить
індикатори радіологічного стану території, ризики хімічних та екологічних небезпек [4, с. 22].
Затримування широкого впровадження принципів сталого розвитку на національному
рівні призводить до неефективного керування природними ресурсами, екологічних збитків і
забруднювання довкілля.
Івано – Франківська область характеризується середньою сталістю індексу
екологічного виміру сталого розвитку. Разом з Полтавською, Хмельницькою, Одеською
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областями Івано-Франківська область займає 21 позицію у рейтингу екологічного виміру та
відноситься до областей з середньою екологічною сталістю, що обумовлено, зокрема, її
середніми та нижче середніх позиціями за усіма категоріями екологічної політики. До
екологічних проблем області відносяться: забрудненість водних об’єктів регіону, у т.ч.
нітратами, та значні скидання забруднюючих речовин з перевищенням нормативів гранично
допустимого скидання, викиди забруднюючих речовин у повітря, значні викиди парникових
газів.
Основні чинники та критерії для визначення найважливіших екологічних проблем
Івано–Франківської області зазначені нижче.
1. Наявність промислових підприємств в області. Серед них переважають підприємства
виробництва та розподілення електроенергiї, газу та води, видобувної, хімічної галузей
промисловості, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища.
2. Використання застарілих технологій виробництва.
3. Висока концентрація автомобільного транспорту в регіоні - пересувних джерел
забруднення довкілля.
З метою постійного моніторингу за станом довкілля області постійно функціонує 8
суб’єктів (табл. 1), які здійснюють контроль за додержанням вимог природоохоронного
законодавства (табл. 2).
Таблиця 1
Система спостережень за станом довкілля в Івано–Франківській області [7]

3
4
5

6
7
8

джерела скидів
зворотних вод у морські
води

морські води

джерела скидів
зворотних вод у
поверхневі води

поверхневі води

грунти

2

джерела скидів
зворотних вод у глибокі
підземні водоносні
горизонти

1

2
3
4
5
6
7
8
Обласний центр
5
0
4
0
0
0
гідрометеорології
Головне управління
держсанепідемслужби
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0
30
0
0
0
в області
Івано-Франківське
обласне управління
0
0
23
0
0
0
водних ресурсів
ДП «Івано-Франківськ
0
0
0
0
0
0
облдержродючість »
Державна екологічна
інспекція в Івано0
6
48
27
0
0
Франківській області
Група ЛукойлНафтохім ТОВ
0
25
0
3
0
0
"Карпатнафтохім"
НПП "Гуцульщина"
0
0
5
0
0
0
Карпатський
0
0
3
0
0
0
національний парк
Джерело: Екологічний паспорт Івано – Франківської області 2013 р.

підземні води
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стаціонарні джерела
вікидів в атмосферне
повітря

№
з/
п

атмосферне повітря

Кількість точок спостережень, од.

9

10

11

0

0

0

14

0

235

40

0

4

0

0

14

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На території області, яка займає 2,4 відсотка (13,98 тис.км2) площі України, формується
8,6 відсотків загального об’єму вод у ріках України, зосереджено 6,3% площі земель лісового
фонду (636 тис. га) держави і 9,0 відсотків загального запасу деревини. Населення станом на
01.01.2013 року становило 1381,8 тис. осіб [7].
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Таблиця 2
Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного
законодавства[7]
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

9
9.1

9.2
9.3
10

11

Назва заходу

Одиниці
виміру
3
од.

2010
5
1206

Рік
2011
6
1439

2
Кількість перевірених об’єктів
Кількість складених протоколів
про адміністративне
од.
2011
1365
правопорушення
Притягнуто до адміністративної
чол./грн 2003 / 186779
356/186,184
відповідальності
Стягнуто адміністративних
чол./грн 1843 / 158151 1843/199,809
штрафів
Пред’явлено претензійно130 /
од./грн.
193/906,5
позовних матеріалів
3086.995
Стягнуто претензійно-позовних
од./грн.
88 / 203714
120/236,220
матеріалів
Прийнято рішень про обмеження,
тимчасову заборону (зупинення)
од.
39
57
господарської діяльності
Кількість дозволів, виданих на
відновлення господарської
од.
6
16
діяльності та фінансування
Кількість об’єктів, на яких
виявлено перевищення
од.
67
39
встановлених екологічних
нормативів, дозволів або лімітів
на спеціальне водокористування
од.
29
39
у тому числі на скиди у водні
од.
71
17
об’єкти
на викиди в атмосферне повітря
од.
10
9
на утворення та розміщення
од.
0
0
відходів
Внесено подань про припинення
од.
0
0
дії виданих дозволів
Кількість матеріалів про
порушення, що містили ознаки
злочину, переданих на розгляд в
од.
12
56
правоохоронні органи
(прокуратури, внутрішніх справ,
СБУ)
Джерело: Екологічний паспорт Івано – Франківської області 2013 р.

2012
7
1535
1430
1425/178,925
1353/175,925
236/1303,05
133/424,707
18

6

35
32
32
3
0
0

377

В області є 321 родовище 26 видів корисних копалин (нафта, газ, калійні солі,
будівельні матеріали та ін.) понад 300 джерел мінеральних вод, серед яких є аналоги
“Нафтусі”, “Моршинської”, “Єсентуки”.
Флора області представлена 1500 видами судинних рослин (30% рослин України). Є
435 видів хребетних тварин і 280 видів птахів.
В області є багато своєрідних і унікальних природних комплексів з різноманітним
рослинним і тваринним світом. Це – збережені унікальні кедрово-смерекові ліси і зарості
сосни гірської (жерепу) у природному заповіднику “Горгани”, природний комплекс
високогірного ландшафту Карпатського національного природного парку, одне з найбільших
місць проростання тиса ягідного (релікт третичного періоду) у ботанічному заказнику
загальнодержавного значення “Княждвірський”, збережені степові угруповання на “Касовій
горі” (біля м.Бурштина), “Чортовій горі” (біля м.Рогатин), в урочищі “Масьок”
(Городенківського р-ну).
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Більша частина рік північно-східної частини належить до басейну Дністра (Свіча,
Лімниця, Бистриця Солотвинська і Надвірнянська). У південно-східній частині протікають
річки Прут і Черемош, які впадають в Дунай. Кількість річок – 8294.
Одночасно на території області розміщено понад 500 промислових підприємств
хімічної, енергетичної, нафтогазовидобувної, деревообробної та інших галузей. Понад 4
відсотки території зайнято нафтогазовими трубопроводами, пробурено більше 2000
свердловин для видобування нафти і газу, 134 очисні споруди, 30 великих полігонів
складування твердих побутових відходів; хвостосховища і полігони промислових відходів ДП
“Калійний завод” ПАТ “Оріана”, золошлаковідвали Бурштинської ТЕС та ін [7].
Ці об’єкти обумовлюють значне техногенне навантаження на навколишнє природне
середовище і вони є предметом уваги зі сторони субєктів монітрингу за станом довкілля
області та обєктами уваги регіональних і державних природоохоронних програм в контексті
сталого розвитку регіону.
Сталий розвиток — це рухлива концепція, яка продовжує еволюціонувати. Водночас
для неї властиві деякі основоположні характеристики: потреба рівності і справедливості,
забезпечення прав бідноти, а також прийдешніх поколінь; перспективний, довготривалий
погляд, використання принципу виваженості; системне мислення, розуміння взаємозв’язку
між навколишнім середовищем, економікою і суспільством; глобальне мислення, розуміння
взаємозв’язку країн у процесах розвитку і безпеки [5, с. 64].
Висновки з проведеного дослідження. Сталий розвиток – одна з основних парадигм
сучасного розвитку суспільства. Важливими і поки що достатньою мірою не розробленими є
завдання створення систем оцінювання показників сталого розвитку, адаптованих до
національних природоохоронних пріоритетів, національної та регіональної екологічної,
економічної та соціальної політик; оцінювання екологічності продукції, впливу продуктивних
систем протягом життєвого циклу на людину та оточуюче її середовище; застосування
метрик сталого розвитку до обмеженої, локальної області (підприємства, міста, регіону
тощо).
Подальші дослідження у цій галузі повинні бути спрямовані на гармонізацію індикаторів
сталого розвитку, дотримання принципу економічної ефективності, де найвищим пріоритетом
є підвищення якості життя людей, неухильне дотримання екологічних обмежень та
екологічної безпеки людини.
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Гречаник Н.Ю. ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД
Мета дослідження. Поглиблення теоретичного обґрунтування концепції сталого розвитку,
розгляд проблематики сталого розвитку в контексті її екологічного виміру на прикладі Івано Франківської області.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі використано наступні
наукові прийоми і методи дослідження: методи теоретичного узагальнення – для вивчення та аналізу
концепції сталого розвитку; метод системного підходу – при структуризації підходів до концепції
сталого розвитку як єдиного комплексу до вирішення проблем взаємоузгодження і збалансування
соціальних, економічних та екологічних факторів розвитку регіону; методи логічного та історичного
підходів – для виявлення процесу актуалізації сталого розвитку, обґрунтування його важливості його
завдань вирішення сучасних проблем суспільства.
Результати. Визначено домінанти концепції сталого розвитку, в основі якої лежить глобальний,
комплексний підхід до вирішення сучасних проблем суспільства на основі узгодження і гармонізації
економічної, соціальної та екологічної складових з метою задоволення потреб сучасного і майбутнього
поколінь.
Наукова новизна. Полягає у теоретичному обґрунтуванні екологічного виміру сталого розвитку
на основі визначення основних екологічних проблем Івано – Франківської області.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані для розробки
регіональних програм сталого розвитку регіону. Варто зазначити, що економічне зростання цілком
сумісне із захистом довкілля на основі концепції неперервного, збалансованого, тобто сталого
розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, екологічні проблеми, Івано – Франківська область,
компонента сталого розвитку.
Hrechanyk N.Yu. ENVIRONMENTAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
MARKETING APPROACH
The purpose of the study. Deepening the theoretical basis of the concept of sustainable
development, the consideration of sustainable development issues in the context of its environmental
dimension, the example of Ivano - Frankivsk region.
Methodology of the study. To achieve this goal in the following scientific methods used and
methods: Methods of theoretical generalization - to study and analyze the concept of sustainable
development; method is a systematic approach - with structured approaches to the concept of sustainable
development as a single complex problem-solving and mutual balancing of social, economic and
environmental factors in the development of the region; methods of logical and historical approaches - to
identify the process of mainstreaming sustainable development, the importance of its study its objectives
addressing contemporary social problems.
Results. Identified the dominant concept of sustainable development which is based on a global,
integrated approach to solving the problems of modern society, based on the alignment and harmonization
of economic, social and environmental components to meet the needs of present and future generations.
The research focus is on the environmental dimension of sustainable development.
Scientific novelty. Is the theoretical basis of the environmental dimension of sustainable
development based on sustainable identify major environmental problems Ivano - Frankivsk region.
The practical significance. The results can be used to develop regional sustainable development
programs in the region. It should be noted that economic growth is quite compatible with the protection of the
environment based on the concept of continuous, balanced, sustainable development.
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Гречаник
Н.Ю.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ:
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД
Цель исследования. Углубление теоретического обоснования концепции устойчивого
развития, рассмотрение проблематики устойчивого развития в контексте ее экологического
измерения на примере Ивано – Франковской области.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в работе использованы
следующие научные приемы и методы исследования: методы теоретического обобщения - для
изучения и анализа концепции устойчивого развития; метод системного подхода - при структуризации
подходов к концепции устойчивого развития как единого комплекса к решению проблем взаимосвязи
и сбалансирования социальных, экономических и экологических факторов развития региона; методы
логического и исторического подходов - для выявления процесса актуализации устойчивого развития,
обоснование его важности его задач решения современных проблем общества.
Результаты. Определены доминанты концепции устойчивого развития в основе которой
лежит глобальный, комплексный подход к решению современных проблем общества на основе
согласования и гармонизации экономической, социальной и экологической составляющих с целью
удовлетворения потребностей настоящего и будущего поколений. В исследовании внимание
обращено на экологическое измерение устойчивого развития.
Научная новизна. Состоит в теоретическом обосновании экологического измерения
устойчивого устойчивого развития на основе определения основных экологических проблем Ивано Франковской области.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для
разработки региональных программ устойчивого развития региона. Стоит отметить, что
экономический рост вполне совместимый с защитой окружающей среды на основе концепции
непрерывного, сбалансированного, т.е. устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологические проблемы, Ивано - Франковская
область, компонента устойчивого развития.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В
СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Постановка проблеми. Природні ресурси є важливим об’єктом бухгалтерського
обліку, особливо у підприємствах видобувної галузі. А достовірна інформація про наявність
природних ресурсів значною мірою визначає їх конкурентоспроможність. Але, на відміну від
підприємств розвинених країн, в українській практиці існують значні проблеми, пов’язані з
відображенням в обліку даних активів. Відповідно, актуальності набуває питання визнання в
обліку природних ресурсів, а також виявлення проблемних аспектів їх подальшої оцінки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичному обґрунтуванню питання
визнання в системі обліку природних ресурсів приділяється увага в працях науковців
Брадул О. М. [1], Кафки С. М. [2], Коцкулич Т. Я. [3], Пилипів Н. І. [4], Шатохіної О. І. [5],
Юрченко О. В. [6], Маковей С. А., Сухаревої О. А. та інших вітчизняних і зарубіжних вчених. З
цього приводу існують різні думки і погляди, проте майже відсутніми є позиції з питань
особливостей обліку таких необоротних активів в окремих галузях економіки, зокрема у
видобувній галузі. Це свідчить про актуальність та складність цієї проблеми.
∗
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей визнання в обліку
природніх ресурсів, користуючись вітчизняною нормативною базою обліку – П(С)БО та
зарубіжними – МСФЗ та US GAAP.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне індустріальне суспільство
базується на природних ресурсах, потрібних для підтримання життя людей, для виробництва
товарів і послуг, що забезпечують більш розширені потреби соціуму. Природні ресурси
розглядаються
як «найважливіші
компоненти
навколишнього
середовища,
які
використовуються в процесі виробництва з метою забезпечення матеріальних і духовних
потреб суспільства» [7, с. 154].
Під природними ресурсами слід розуміти ресурси у вигляді землі та земельних угідь,
корисних копалин, лісів, водних багатств, повітряного простору, рослинного і тваринного
світу тощо. Іншими словами, природні ресурси представляють собою природні багатства, які
використовуються або можуть використовуватися в матеріальному виробництві, є основою
матеріального виробництва.
Схоже визначення поняття «природні ресурси» запропоновано В. Н. Холіною,
А. Ю. Скопіним, А. Н. Гунею, І. Н. Волковою та іншими науковцями у фундаментальному
підручнику «Основы экономики природопользования», під якими автори розуміють елементи
та властивості природи, використовувані людиною для отримання матеріальних та інших
благ. При цьому наголошується, що природні ресурси мають природне походження, але щоб
їх перетворити у сировину, паливо, енергію та інше, необхідно понести певні витрати праці
на їх пошук, вивчення та освоєння, видобування, відтворення та збереження [8, с. 354].
Такого роду витрати зі сторони суспільства перетворюють елементи природного середовища
у елементи соціально-економічного середовища, тобто природні ресурси у економічному
контексті одночасно належать до двох сфер – природної та соціально-економічної.
Визначення термінів «природа» та «природні ресурси» у законодавстві України не
передбачено. Проте у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»
визначена сутність поняття «навколишнє природнє середовище», як сукупність природних і
природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг,
так і не використовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря,
ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. Також цим
законом визначено, що природні ресурси України є власністю українського народу [9, с. 5].
Питання визнання, класифікації та оцінки природних ресурсів не знаходять свого
відображення в стандартах обліку більшості країн. На нашу думку, це в деякій мірі зумовлено
домінування державного права власності на традиційні природні ресурси та їх вилученням з
обороту. Адже тільки державні органи влади мають право давати дозвіл на розвідку і
експлуатацію надр суб’єктам підприємницької діяльності.
Розглянемо вітчизняну та зарубіжну практику визнання в бухгалтерському обліку
окремих об’єктів природокористування.
В Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» наведено
наступні групи основних засобів: земля, будинки, виробниче обладнання, транспортні засоби
тощо. Проте МСБО 16 не регулює питання визнання та оцінки активів, пов’язаних з
розвідкою та оцінкою ресурсів та облік прав на корисні копалини та запасів корисних
копалин, таких як нафта, природний газ та подібні невідтворювані природні ресурси [10, с. 1].
Зважаючи на це, доцільно розкрити вичерпність і відновлюваність природних ресурсів,
як одну з їх класифікаційних ознак. До вичерпних ресурсів відносяться:
1) відновлювальні ресурси, які підлягають відтворенню у природних процесах і
підтримуються у певній постійній кількості, що визначається рівнем їх щорічного відтворення
і споживання. Дубас Р. Г. пропонує виділити серед відновлювальних ресурсів такі їх групи:
ресурси, які складають біосферу і вимагають дбайливого відношення (ґрунти, рослинний і
тваринний світ); ресурси, які визначають можливість існування життя (сонячна радіація,
атмосфера, вода); недостатньо вивчені геотермічні джерела [11, с. 43-44].
2) невідтворювані
ресурси
–
характеризуються
обмеженими
запасами,
використовувати їх можна лише раз (багатства надр);
3) відносно відновлювальні ресурси, які здатні до відтворення значно нижчими
темпами, ніж темпи споживання.
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Умовно до невичерпних природних ресурсів належать вода, кисень атмосферного
повітря, сонячна радіація, ресурси космосу. Вони невичерпні як фізичне тіло. Однак такі
ресурси, як вода і повітря, зазнають впливу технічного прогресу, а при сильному забрудненні
можливе виснаження цих видів ресурсів, що зумовлює їх перехід до категорії обмежених [12,
с. 47-48].
Такі невідтворювані природні ресурси не враховуються як об’єкт основних засобів за
МСБО 16, але, разом з тим, і не підпадають під сферу впливу інших стандартів з обліку
активів, зокрема МСБО 2 «Запаси», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40
«Інвестиційна нерухомість» та ін.
Запаси природних ресурсів фактично не знаходять свого відображення і в українських
Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Деякі земельні ділянки, на яких
знаходяться природні ресурси, як частина поверхні землі, визнаються об’єктом основних
засобів.
Виходячи з цього в Україні бухгалтерський облік традиційних відтворюваних природних
ресурсів (земельних, лісових, водних, корисних копалин) регулюється Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». В цьому документі при класифікації
груп основних засобів та їх елементів, в складі інших необоротних матеріальних ресурсів
згадується об’єкт бухгалтерського обліку – «природні ресурси» [13, с. 5].
Визначення цього об’єкту обліку дає Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, в якій зазначено, що на субрахунку 114 «Природні ресурси» ведеться облік
наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу
тощо) [14, с. 5].
Але, так само, як і МСБО 16, П(С)БО 7 не поширюється на невідтворювані природні
ресурси. Крім того, треба зазначити, якщо МСБО 16 не застосовують до «прав на корисні
копалини та запасів корисних копалин, таких як нафта, природний газ та подібні
невідтворювані природні ресурси», то П(С)БО 7 не поширюється безпосередньо на
«невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку». Проте питання щодо обліку
невідтворюваних природних ресурсів не висвітлено, на жаль, в жодному іншому П(С)БО.
Більш широко представлені такі ресурси в американській системі обліку, що
регулюється стандартами обліку US GAAP. Згідно з ними об’єктами основних засобів є:
земля, покращення земельної ділянки, обладнання, прилади, меблі, природні ресурси та ін.
Також є низка спеціальних стандартів для нафтодобувних компаній, відповідно яким
підприємство повинно додатково розкривати інформацію про об’єм і вартість доведених
нафтових і газових запасів. Крім того надається інформація щодо придбання запасів
мінеральних ресурсів, добування корисних копалин чи продаж запасів [15, с. 14].
Водночас, у вітчизняній та американській облікових системах використовуються подібні
підходи до групування і класифікації об’єктів основних засобів – в залежності від характеру
використання їх у виробничій діяльності підприємства. Природні ресурси, не зважаючи на їх
залежність від земельної ділянки, на якій вони знаходяться, виділені в окремий об’єкт
основних засобів за П(С)БО та US GAAP (рис. 1). Але в US GAAP методологія обліку
природних ресурсів і розкриття інформації про них у фінансовій звітності розглядається
додатково в спеціальних стандартах для нафтодобувних підприємств, а в П(С)БО ці питання
не розкриваються. Тобто, сучасний пакет П(С)БО не дає повної уяви бухгалтеру як
сформувати і надати достовірну інформацію про наявність, вартість і рух природних ресурсів
для прийняття управлінських рішень.
За МСФЗ облік активів і зобов’язань реалізується на основі загальних стандартів, а
регулювання специфічних об’єктів обліку здійснюється спеціальними стандартами. Так,
починаючи з 2006 року, діє Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 «Розвідка та оцінка
запасів корисних копалин». Цей стандарт регламентує облік активів і витрат добувного
підприємства на стадії розвідки та оцінки запасів. Як відзначають розробники стандарту,
витрати до початку розвідки та оцінки запасів корисних копалин та витрати після доведення
технічної можливості здійснення видобування корисних копалин не входять в сферу
регулювання МСФЗ 6 [16, с. 1].
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Рис. 1. Кваліфікація природних ресурсів за П(С)БО, МСФЗ та US GAAP
Джерело : узагальнено автором

Слідом за прийняттям МСФЗ 6 в Україні з 01 січня 2009 року набуло чинності
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку корисних копалин».
Воно визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
витрати на розвідку та визначення обсягів і якості корисних копалин, її розкриття у
фінансовій звітності. Як і МСФЗ 6, дія П(С)БО 33 поширюється лише на етап розвідки запасів
корисних копалин, залишаючи поза увагою етап дослідно-промислової розробки родовищ,
власне, добування природних ресурсів та етап ліквідації родовища і проведення робіт з
відновлення природного середовища [17, с. 2]. За таких умов підприємства самостійно
розробляють способи і методи обліку витрат, пов’язаних з природокористуванням і
закріплюють їх в своїй обліковій політиці. Це породжує значні розбіжності в практиці обліку,
як на добувних підприємствах різних галузей, так і, навіть, всередині однієї і тої ж галузі
економіки. Зрозуміло, що це ставить під сумнів порівнянність показників такої фінансової
звітності.
Підсумовуючи вищевикладене, на наш погляд, можливими є три варіанти регулювання
обліку природних ресурсів: створення спеціального стандарту; вдосконалення існуючого
стандарту з обліку основних засобів; внесення до нього посилання на спеціальний стандарт,
в якому розкривається методологія обліку природних ресурсів (рис. 2).

Рис. 2. Можливі варіанти регулювання обліку природних ресурсів
Джерело : узагальнено автором

Розглянувши стандарти вітчизняного та зарубіжного регулювання бухгалтерського
обліку окремих об’єктів природокористування, можемо стверджувати що природні ресурси
мають характерні риси основних засобів, проте, в той же час, мають місце суттєві
розбіжності (табл. 1). Безумовно, в табл. 1 наведено не всі відмінні властивості, а лише
необхідні для визнання об’єкта в бухгалтерському обліку. На нашу думку, наведені
характеристики, не дозволяють однозначно відповісти на питання: визнавати природні
ресурси як самостійний об’єкт обліку чи як вид основних засобів.
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Таблиця 1
Характерні риси природних ресурсів як об’єкту необоротних активів
Характеристики природних ресурсів
Спільні з основними засобами

Відмінні від основних засобів

• матеріальна форма;
• використання у процесі виробництва;
• очікуваний строк використання більше
одного року;
• здатність приносити економічні вигоди.

Невідновні природні ресурси:
• відсутність фізичного та морального зносу;
• не створені людиною.
Відновні природні ресурси:
• відсутність морального зносу;
• здатність кількісно змінюватися під дією природних
факторів.

Джерело : узагальнено автором

Можливо, нерозривний зв’язок із землею, матеріальна форма та довгостроковий строк
використання стали причинами для визнання природних ресурсів як об’єктів основних засобів за
П(С)БО та US GAAP. В той же час МСФЗ зробили акцент на якостях, відмінних від визнання
об’єкта основних засобів через відсутність зносу та нерукотворний характер створення.
Питання визнання в бухгалтерському обліку та відображення у звітності інформації про
цілком матеріальні об’єкти обліку – природні ресурси (родовища корисних копалин, ресурси
рослинного і тваринного світу тощо) є безперечно відкритим та актуальним. Адже об’єм,
якість та доступність природних ресурсів впливають на ефективність та результативність
діяльності видобувних підприємств. Як відзначає Сухарева О. А., вартість акцій видобувних
підприємств, що котируються на біржі, прямо залежить від підтверджених запасів корисних
копалин в надрах родовищ, що їм належать, та змінюється в міру надходження інформації
про підтвердження кількості цих запасів [18, с. 34].
Саме тому у квітні 2010 року Комітет з МСФЗ опублікував проект нового стандарту для
обговорення «Видобувна галузь», присвячений розкриттю багатьох специфічних питань з
обліку діяльності добувних підприємств, адже МСФЗ 6 не містить вимог щодо розкриття
інформації про запаси мінеральних корисних копалин. В проекті для обговорення
розглядаються наступні питання:
• визнання природних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку;
• первісна і наступна оцінка природних ресурсів;
• розкриття інформації про природні ресурси у фінансовій звітності.
Основні рекомендації з обліку природних ресурсів, запропоновані цим проектом для
обговорення, включають такі положення:
1. В якості визначень запасів і ресурсів для цілей фінансової звітності повинні
використовуватися визначення, розроблені Комітетом з міжнародних стандартів звітності про
запаси (CRIRSCO).
2. Мінеральні ресурси визнаються після отримання юридичного права на ведення
пошуково-розвідувальних робіт. Інформація, отримана в ході діяльності з розвідки та оцінки
запасів мінеральних ресурсів, а також в ході діяльності з розробки родовищ, представляє
собою уточнення величини активів, пов’язаних з розвідкою.
3. Компонентний підхід, який використовується при обліку основних засобів,
застосовується до компонентів мінеральних ресурсів.
4. Мінеральні ресурси оцінюються за первісною вартістю, при цьому у фінансовій звітності
додатково розкривається інформація про обсяги та поточну вартість запасів [19, с. 28].
Без сумніву, міжнародні системи обліку та звітності володіють більш повним пакетом
інструментів з визнання в обліку природних ресурсів. Тому, можна зробити припущення, що
після доопрацювання проекту для обговорення «Видобувна галузь» мінеральні ресурси
будуть визнаватися як самостійний об’єкт необоротних активів.
Висновки з проведеного дослідження. На відміну від зарубіжного досвіду, повне
відображення вітчизняними підприємствами у своїй звітності природних ресурсів є рідкісним
явищем, оскільки зазвичай дані активи хоча й використовуються в діяльності підприємства,
але в документації не наводяться в повній мірі. Вважаємо, що нормативно-правова база з
бухгалтерського обліку природних ресурсів потребує вдосконалення, зокрема, в частині їх
визнання. У зв’язку з цим, доцільно розробити методичні рекомендації, що забезпечать
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удосконалення та уніфікацію облікового відображення природних ресурсів як специфічного
об’єкта основних засобів.
Разом з тим, варто внести доповнення до П(С)БО 7 «Основні засоби» в частині
розкриття інформації про визнання природних ресурсів або ж прийняти окремий галузевий
стандарт, який би регулював дискусійні питання.
Подальшого дослідження в даному контексті потребує методичне забезпечення
процесу відображення оцінки природних ресурсів в бухгалтерському обліку.
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Порохнавець Я.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Мета. Метою статті є дослідження особливостей визнання в обліку природніх ресурсів,
користуючись вітчизняною нормативною базою обліку – П(С)БО та закордонними – МСФЗ та US
GAAP.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали теорія та
базові принципи бухгалтерського обліку, а також застосовувались методи: індуктивний – при зборі,
систематизації та обробці інформації; дедуктивний – при теоретичному осмисленні проблеми; аналізу
та синтезу – при поєднанні складових економічних явищ в єдиному процесі; історичний і логічний –
при вивченні розвитку й взаємозв’язку об’єктів бухгалтерського обліку; графічний – при формуванні
схем; системного підходу – при розробці процедури визнання об’єктів обліку як системи. У роботі
використані законодавчі та нормативні акти з питань вітчизняного та зарубіжного бухгалтерського
обліку.
Результати. Розглянувши вітчизняну та зарубіжну практику визнання в бухгалтерському обліку
окремих об’єктів природокористування, можемо ствердити, що українські (П(С)БО) та американські
(US GAAP) стандарти відносять природні ресурси до складу необоротних активів, тоді як міжнародні
стандарти (МСФЗ) взагалі не поширюється на такі активи. Можливо, нерозривний зв’язок із землею,
матеріальна форма та довгостроковий строк використання стали причинами для визнання природних
ресурсів як об’єктів основних засобів за П(С)БО та US GAAP. В той же час МСФЗ зробили акцент на
якостях, відмінних від визнання об’єкта основних засобів через відсутність зносу та нерукотворний
характер створення.
Наукова новизна. Запропоновано, на основі аналізу положень П(С)БО 7 «Основні засоби»,
внести доповнення до нього в частині розкриття інформації про визнання природних ресурсів як
об’єктів обліку або ж прийняти окремий галузевий стандарт, який би регулював дискусійні питання.
Практична значущість. Результати проведеного порівняльного аналізу основних положень
вітчизняної та зарубіжної облікових систем доцільно використовувати для формування раціональної
облікової політики на підприємствах видобувної галузі, що допоможе уникнути багатьох коригувань
щодо відображення господарських операцій з приводу визнання та оцінки природних ресурсів.
Ключові слова: природні ресурси, визнання, видобувна галузь, об’єкти природокористування,
розвідка та оцінка запасів, оцінка природних ресурсів.
Porokhnavets Yа.A. RECOGNITION FEATURES OF NATURAL RESOURCES IN THE
ACCOUNTING SYSTEM
Purpose. The purpose of the article is to study the characteristics of recognition in accounting of
natural resources, according to the domestic regulatory framework of accounting – P (S) and foreign – IFRS
and US GAAP.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the theory and
basic accounting principles; such methods were also used: inductive – in collecting, organizing and
processing the information; deductive – in the theoretical understanding of the problem; analysis and
synthesis – while combining the components of economic phenomena in a single process; historical and
logical – in the study of the relationship of objects and accounting; graphics – when forming schemes;
system approach – the development of accounting procedures for the recognition of objects as a system. In
this paper we used laws and regulations on domestic and foreign accounting.
Findings. Having reviewed the domestic and foreign practice of the accounting recognition of
individual objects of nature we can admit that Ukrainian (P (S)) and American (US GAAP) standards include
natural resources to the fixed assets, while international standards (IFRS) do not apply to such assets.
Probably, the inseparable relationship with the land, material form and the long term use became the
reasons for the recognition of natural resources as fixed assets by P (S) and US GAAP. At the same time,
IFRS have focused on qualities other than the recognition of a fixed asset due to the lack of strength and
non-made character creation.
Originality. We have made the analysis of the items of the P (S) 7 "Main means" and suggested to
make additions to it in terms of disclosure of recognizing natural resources as accounting objects or to adopt
a separate industry standard regulating controversial issues.
Practical value. The results of such analysis it is expedient to draw on for forming of rational
registration politics on the enterprises of extractive industry that will help to avoid many adjustments in
relation to the reflection of economic operations concerning recognition and evaluation of natural resources.
Key words: natural resources, recognition, mining industry, objects of nature, exploration and
evaluation of reserves, evaluation of natural resources.
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Порохнавец Я.А. ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Цель. Целью статьи является исследование особенностей признания в учете природных
ресурсов, пользуясь отечественной нормативной базой учета – П(С)БУ и заграничными – МСФО и US
GAAP.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования стали
теория и базовые принципы бухгалтерского учета, а также применялись методы: индуктивный – при
сборе, систематизации и обработке информации; дедуктивный – при теоретическом осмыслении
проблемы; анализа и синтеза – при сочетании составных экономических явлений в единственном
процессе; исторический и логический – при изучении развития и взаимосвязи объектов
бухгалтерского учета; графический – при формировании схем; системного подхода – при разработке
процедуры признания объектов учета как системы. В работе использованы законодательные и
нормативные акты по вопросам отечественного и зарубежного бухгалтерского учета.
Результаты. Рассмотрев отечественную и зарубежную практику признания в бухгалтерском
учете отдельных объектов природопользования можем утвердить, что украинские (П(С)БУ) и
американские (US GAAP) стандарты относят природные ресурсы в состав необоротных активов,
тогда как международные стандарты (МСФО) вообще не распространяются на такие активы.
Возможно, неразрывная связь с землей, материальная форма и долгосрочный срок использования
стали причинами для признания природных ресурсов как объектов основных средств за П(С)БУ и US
GAAP. В то же время МСФО сделали акцент на качествах, отличающихся от признания объекта
основных средств из-за отсутствия износа и нерукотворный характер их создания.
Научная новизна. Предложено, на основе анализа положений П(С)БУ 7 «Основные средства»,
внести дополнения к нему в части раскрытия информации о признании природных ресурсов как
объектов учета или принять отдельный отраслевой стандарт, который бы регулировал
дискуссионные вопросы.
Практическая значимость. Результаты проведенного сравнительного анализа основных
положений отечественной и зарубежной учетных систем целесообразно использовать для
формирования рациональной учетной политики на предприятиях добывающей отрасли, что поможет
избежать многих корректировок по отражению хозяйственных операций по поводу признания и оценки
природных ресурсов.
Ключевые слова: природные ресурсы; признание; добывающая отрасль; объекты
природопользования; разведка и оценка запасов; оценка природных ресурсов.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ
ДЕРЕВИНИ
Постановка проблеми. Проблема енергозабезпечення в найближчому майбутньому
стане однією з найбільш вагомих як на глобальному, так і на місцевому рівні особливо для
країн обмежених у власних ресурсах. Зростаючі темпи споживання викопних джерел енергії і
обмеженість їх запасів вимагають активного впровадження альтернативної енергетики.
Відповідно до прогнозу, розробленого світовою енергетичною радою, в 2050 р. споживання
енергії на планеті зросте більш ніж в 2 рази, при цьому більше 40% енергетичних потреб
буде забезпечуватися за рахунок поновлюваних джерел енергії, у тому числі 32%
становитиме внесок біоенергетики [3].
Однією з особливостей розвитку сучасного світу є підвищена увага світової спільноти до
проблем раціональності і ефективності використання енергоресурсів, впровадження технологій
енергозбереження та пошуку поновлюваних джерел енергії, зокрема лісових ресурсів.
Системною проблемою у розвитку лісового комплексу, яка стримує економічне
зростання лісопромислового виробництва та ефективне використання лісових ресурсів, є
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недостатній розвиток високотехнологічних виробництв з глибокої механічної, хімічної та
енергетичної переробки деревини. Основним завданням розвитку лісового комплексу є
недостатня точність обліку лісу і значна частка невикористовуваних деревних відходів.
Світовий досвід свідчить про те, що проблеми гармонізації використання та
відтворення лісів, забезпечення стійкості всього лісового комплексу є актуальною і вимагає
рішучих кроків щодо вирішення. Адже в багатьох країнах світу вагоме місце у національній
економіці займає лісове господарство.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання відходів деревини
розглянуті в наукових працях таких вчених: Р. Бланкеншіпа [3], Д. Воса [1-2], Г.Г. Гелетухи,
А.В. Горшеніної, В.Е. Лотоша [4], С.О. Медведєва, Є.В. Мішеніна, В.С. Міщенка,
А.П. Петрова, М.В. Римара, Ю.А. Рудакова [5], А.О. Сафонова, Д. Тіеде [3].
Поряд з цим, у наукових роботах зазначених авторів, публікаціях інших вчених не
приділено належної уваги адаптації світового досвіду до реалій вітчизняного ведення
лісокористування і переробки деревних відходів з погляду економічних аспектів, як
альтернативного забезпечення розвитку джерел енергії та з урахуванням екологічної
складової, зокрема на деревообробних підприємствах.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення досвіду окремих країн щодо
використання лісових ресурсів і відходів деревини.
Істотний розвиток глибокої переробки в європейських країнах почалося в 60-х рр. і
продовжується до сьогодні. Таким чином, світовий досвід у лісокористуванні може бути
корисний для України.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні, зазвичай використовується
тільки ліквідна частина дерева – ділова деревина і дрова, а інша – сучки, гілки, верхівки,
короткомірні відрізки спалюються. Майже не використовуються пні і коріння, дрібнотоварна
деревина. При цьому на збір та утилізацію цих відходів потрібні додаткові трудові, а
відповідно і грошові витрати.
Основним сировинним джерелом лісового деревного палива є деревина малого діаметра
з молодих дерев та лісосічні відходи головних рубок. Лісове деревне паливо також можна
робити з круглої деревини, яка не знаходить попиту в якості сировини для деревообробної
промисловості у зв’язку з незадовільною якістю, кількістю або місцем розташування.
За кордоном раціональним способом утилізації відходів лісозаготівель (гілкиі крони дерев)
є виробництво органічних добрив, зокрема у країнах Європейського союзу, США і Канаді. Однак
у цих країнах переважає сортиментна заготівля і тому після обрізки гілок, вони залишаються на
лісосіці. З цієї причини найпростішим способом утилізації відходів у вигляді гілок є переробка їх
дробленням і використання як паливо в парових котлах. Також перспективними є енергохімічне
використання відходів, виробництво деревоволокнистих і деревостружкових плит, тарного
картону. Розглянемо на конкретних прикладах використання лісових ресурсів.
Фінляндія є гарним прикладом для ознайомлення. Вона зіткнулася зі схожими
проблемами в лісовій галузі та успішно з ними впоралася щодо екології та раціональності
використання лісових ресурсів.
Лісова промисловість є водночас найбільшим виробником і споживачем деревного палива.
У лісовій промисловості використовується майже 70 % паливної деревини. У Фінляндії існує 30
паперових фабрик, 16 підприємств з виробництва картону і 95 промислових лісопилок. У
переважній більшості паперові, картонні, целюлозні і лісопильні виробництва розташовуються
на одному майданчику, утворюючи інтегроване підприємство лісової галузі, яке дозволяє
ефективно використовувати сировину і енергію. На багатьох підприємствах виробництвом
енергії керує окрема енергетична компанія. У більшості випадків виробник енергії є власником
електростанції, здійснює її експлуатацію, обслуговування і закуповує паливо у підприємства, а
також необхідне додаткове паливо на ринку. Отримана теплова енергія продається
підприємству і районній системі централізованого теплопостачання, а надлишкова
електроенергія продається до електромереж [8].
Круглі лісоматеріали, що застосовуються в лісовій промисловості, закуповуються в
необкорованому вигляді, за винятком мізерного обсягу деревної сировини тропічних порід.
Лише частина використовуваних сировинних матеріалів може бути перероблена у вироби;
інша, відповідно, є побічними продуктами. Тверді побічні продукти складаються з тріски,
кори, тирси та стружки. Варильна тріска і частково тирса використовуються в якості сировини
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на целюлозних підприємствах. Тирса є основною сировиною для заводів з виробництва
деревостружкових і деревоволокнистих плит. Решта тверді побічні продукти застосовуються
для вироблення енергії, головним чином, на підприємствах лісової галузі, а надлишок
продається стороннім організаціям.
Росія володіє четвертою частиною запасів деревини всієї планети. Однак доходи
лісової галузі Російської Федерації в 2-3 рази менше, ніж у Фінляндії, незважаючи на те, що у
Фінляндії щорічно заготовлюється мінімум в 2 рази менше круглого лісу, ніж у Росії. Така
різниця викликана різною структурою виробництва: Фінляндія спеціалізується на виробництві
та експорті виробів глибокої переробки (середня вартість становить 400-500 дол. за м3),
Росія – на експорті необроблених лісоматеріалів (середня вартість 40-50 дол. за м3). Окрім
того, на кожен вивезений 1 м3 деревини на частку відходів (вторинна сировина) припадає
0,19 м3 з якої кускові відходи складають – 42 %, сучки і гілки 37 %, тирса, тріска – 21%. У
готових виробах з деревини використовується до 45-50% деревної маси, а інша частина
перетворюється у відходи або вторинна сировина [4; 5; 6].
Сьогодні активно обговорюються можливості інтенсифікації лісокористування, в т. ч. на
основі «скандинавського методу лісокористування». Застосування цього методу дозволить
збільшити об’єм деревини з 1 га лісової площі в 3-5 разів [6]. Однак при виборі нової моделі
ведення лісового господарства та лісокористування слід враховувати як позитивний, так і
негативний досвід сусідніх країн.
Технології енергетичного використання деревних ресурсів мають значний потенціал
для створення нових робочих місць. Так, в Австрії в даний час діяльність 10 тис. осіб
пов’язана з переробкою відходів деревини. У Швеції діяльність із заготівлі, транспортування
деревини та обслуговування відповідних електростанцій оцінюється в 5500 місць. Гроші,
заплачені споживачами енергії, залишаються в регіоні і сприяють його розвитку, оскільки
зменшується імпорт енергоносіїв [8].
При вивченні досвіду ведення лісового господарства країн Скандинавії слід
враховувати певні особливості лісокористування та охорони лісів у порівнянні з Україною.
Так, у Швеції та Фінляндії ліс знаходиться у приватній власності і власності крупних
компаній, що становить 70-80 % від площі усіх наявних лісів. При цьому дрібні приватні
власники лісу не є вільними у своїх діях щодо вибору моделі лісокористування у власних
лісах, видах виробленої лісопродукції і цін на неї. На внутрішньому ринку лісоматеріалів
Швеції та Фінляндії встановилася монополія великих споживачів – целюлозно- паперових
компаній. Ці компанії за участю держави фактично нав’язують дрібним власникам
малоприбуткові і високовитратні моделі прискореного плантаційного виробництва сировини,
перешкоджають широкому впровадженню більш прогресивних і вигідних моделей
лісокористування на основі неперервних рубок [3].
Тобто, метою діяльності в недержавних лісах є максимізація прибутку. Вся активність
власників лісів спрямована на збільшення власного поточного доходу від наявного лісу, на
шкоду дотриманню навіть наявних м’яких екологічних обмежень. При цьому основний прибуток
від вирощуваної деревної сировини отримують великі споживачі – целюлозно-паперові компанії.
Проте, слід зазначити, що застосовувані в Швеції і Фінляндії моделі лісокористування
передбачають суттєву підтримку дрібних власників з державного бюджету на стадії закладки
лісових культур та проведення перших (агротехнічних і лісівничих) доглядів за ними. За
оцінкою скандинавських вчених, застосовувані моделі лісокористування є нежиттєздатними у
вітчизняних умовах, де відповідна підтримка з бюджету є відсутньою. Незважаючи на таку
підтримку, дрібні власники лісу несуть значні витрати (грошові або у вигляді власної
безкоштовної праці) на вирощування лісових плантацій.
Слід зазначити, що державними органами Швеції та Фінляндії здійснюються певні кроки
з відновлення екосистем лісу, проте ця активність здійснюється тільки в державних лісах.
Наприклад, коштів, які щорічно виділяються в Швеції на викуп цінних лісів у приватних
власників, вистачає приблизно на 10...15 тис. га. При цьому середній розмір території, що
охороняється не перевищує 1 тис. га [8].
Протягом останніх п’ятнадцяти років відбулося удосконалення лісового законодавства
Фінляндії, котре формує сприятливі умови для розвитку діяльності у сфері лісового
господарства. Про це свідчить, насамперед, те, що Національна лісова програма Фінляндії є
частиною програми уряду країни. Держава надає також фінансову допомогу довгостроковим
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інвестиціям у лісове господарство, серед яких – будівництво лісових доріг, здійснення
меліорації, лісорозведення та використання деревини як джерела біоенергії.
Цікавим є приклад Австрії. Так, у лісах цієї країни є достатня кількість невикористовуваних
ресурсів, але їх освоєння з різних причин не здійснюється. З метою сприяння мобілізації великих
обсягів заготівлі (паливної) деревної продукції в австрійських лісах Федеральне міністерство
сільського господарства, лісового господарства, управління навколишнім середовищем та
водними ресурсами (BMLFUW) доручило Австрійському енергетичному агентству здійснення
проекту «klima: aktiv energieholz». Проект повинен сприяти заготівлі запасів деревини, наявних в
лісах Австрії, і прискорити випуск на ринок додаткових обсягів паливної деревини. Програма
здійснювалася з 2005 по 2008 рр. (BMLFUW 2006) [7].
Австрійські підприємці – виробники лісової продукції (BOKU) здійснюють постачання
значної частини лісової тріски для котелень і ТЕЦ, що працюють на біомасі. Між ними існує
співробітництво у вигляді кооперативів, що постачають котельні паливом і здійснюють їх
експлуатацію. Проте, масштаб діяльності цих організацій є відносно вузьким, і на
сьогоднішній день в Австрії немає широкомасштабних систем лісозаготівель і виробництва
деревної тріски, які застосовуються у Фінляндії [1].
BOKU випробував три технології пакетування відходів лісозаготівель в гірських
районах. Результати цих випробувань були невтішними. Продуктивність виявилася нижче
очікуваного рівня, а собівартість тріски – істотно вищою (близько 16-23 євро / м3), ніж
собівартість для існуючих систем виробництва тріски [7].
У 2006 р. BOKU повідомив про результати подальших польових випробувань з
виробництва деревної тріски з лісосічних відходів, що включали 3 різних виробничих методи,
у всіх була задіяна спеціальна вантажівка з подрібнювачем. Собівартість коливалася в
межах від 12,5 євро / м3 для листяних порід дерев (метод 1) до 8,7 і 6,2 євро / м3 для хвойних
порід (відповідно, метод 3 і метод 2). Заготівля відходів деревини хвойних порід є значно
дешевшою, тому що не вимагає додаткового транспортування. Завдяки застосовуваним
системам заготівлі деревини (трелювання дерев), відходи вивозяться з ділянки на подальшу
переробку. Найбільш низька собівартість досягається за рахунок застосування спеціальної
вантажівки з подрібнювачем, якою оснащений навантажувач з щелепним механізованим
захватом (метод 2) [2].
Таблиця 1
Опис випробувань систем виробництва деревної тріски, проведених BOKU
Варіант і опис відходів
Метод 1: відходи валки лісу твердолистяних
порід (крони, гілки, обрізки деревини та
деревина низької якості)
Метод 2: відходи валки хвойного лісу (крони,
гілки та обрізки деревини)
Метод 3: відходи валки хвойного лісу (крони,
гілки та обрізки деревини)

Опис системи виробництва деревної тріски
Подрібнення лісосічних відходів пересувною
рубальної машиною в контейнеровоз з роллерним
контейнером з гачковим автоматом підйому.
Попередня транспортування лісосічних відходів
вантажівкою для ділових лісоматеріалів, подача
тріски із спеціальної вантажівки з подрібнювачем в
контейнеровоз, котрий оснащений вантажним
краном з щелепним захопленням.
Аналогічно варіанту 2, але з використанням
контейнеровоза без щелепного навантажувача

Джерело: [2]

Вітчизняний і зарубіжний досвід реалізації програм з інтенсифікації лісозаготівель та
лісового господарства встановлює пряму залежність ефективності використання та
відтворення лісових ресурсів від ступеня розвитку дорожньої мережі постійно діючих
автомобільних доріг. Наукові дослідження та світова практика показують, що лісові ресурси є
доступними, а ведення лісового господарства успішним, якщо щільність дорожньої мережі в
лісовому масиві становить не менше 10 м на 1 га лісової площі. Тоді в лісовому кварталі з
розмірами сторін 1000х1000 м по одній із сторін повинна бути прокладена дорога
протяжністю 1000 м. Вважається, що лісова дорога – це вигідне вкладення капіталу, який
приносить прибуток протягом тривалого періоду часу. Держава сприяє будівництву і
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стимулює приватних власників лісу, компенсуючи від 20 до 40 % витрат на будівництво
нових доріг і 40-60 % витрат на ремонт існуючих лісових шляхів.
Висновки з проведеного дослідження. В даний час, коли потреба в деревині
постійно зростає, особливої важливості набуває її комплексне використання. Задоволення
потреби економіки країни в деревині у найближчі роки буде здійснюватися за рахунок
економного і найбільш повного використання, за рахунок збільшення обсягів заготівлі лісу. У
зв’язку з цим головним напрямком розвитку лісового комплексу є поліпшення використання
всієї заготовленої деревної маси. Для цього необхідно подальше вдосконалення структури
виробництва лісової і деревообробної промисловості, розвиток виробництва технологічної
тріски, деревних плит, фанери, тарного картону і інших замінників ділової деревини.
Світовий досвід переконує, що оскільки лісосічні відходи та залишкові лісоматеріали
підлягають утилізації в якості побічної продукції заготовки ділових лісоматеріалів при рубках
головного користування, інтеграція поставок круглих лісоматеріалів і деревної тріски стала
оптимальним рішенням для компаній лісової галузі, які контролюють сировинні ресурси
лісосічних відходів. Понад 50% деревного палива використовується на інтегрованих
підприємствах лісової промисловості, куди входить і лісопильний завод. Застосування вище
вказаних переваг у вітчизняну практику лісового господарства сприятиме підвищенню
ефективності ведення цієї галузі.
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Свинтух М.Б. СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ
Мета. Метою статті є узагальнення досвіду окремих країн щодо використання лісових ресурсів і
відходів деревини.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою проведеного дослідження є
положення економічної теорії, сталого розвитку, економіки природокористування, економіки
лісокористування. Для досягнення поставленої мети застосовувалися такі методичні засоби і
прийоми: методи аналізу та синтезу (для виявлення проблем взаємозв’язку використання потенціалу
біомаси із факторами впливу на її відтворення, дослідженні суті поняття “відходи деревини”);
монографічний – для вивчення світового досвіду формування раціонального використання відходів
деревини, системного підходу (при обґрунтуванні застосування інструментів регулювання
лісокористування); наукової абстракції (при дослідженні можливостей забезпечення процесів
раціонального використання відходів деревини); графічний (для наочного зображення окремих
організаційних процесів).
Результати. Висвітлено діяльність лісового господарства в окремих країнах світу. Встановлено
закономірність забезпечення ефективності використання відходів деревини у місцях заготівлі,
виявлено і систематизовано її види для подальшого використання. Сформульовано методичний підхід
до оцінки ефекту від використання відходів деревини для виробництва палива під час переробки
щодо гармонізації економічних та екологічних інтересів в сфері лісокористування у європейських
країнах.
Наукова новизна. Обґрунтовано заходи з удосконалення механізму регулювання процесів
використання відходів деревини, що, на відміну від наявного, передбачало їх комплексне
використання в місцях заготівлі деревини так на місцевих енергетичних потужностях для виробництва
енергії.
Практична значущість. Прикладне значення одержаних результатів є підґрунтям для
вирішення практичних проблем комплексного управління відходами лісового господарства. Адаптація
світового досвіду у лісове господарство України забезпечить вдосконалення еколого-економічного
механізму розвитку природоохоронних територій та формування на цій основі ефективної політики
природокористування відповідно до національних інтересів країни, що сприятиме підвищенню
економічної ефективності й обґрунтованості рішень, пов’язаних з пріоритетними напрямами
природоресурсної політики в умовах трансформації вітчизняної економіки.
Ключові слова: світовий досвід, Фінляндія, Швеція, Австрія, лісокористування, лісове
господарство, відходи деревини, лісозаготівля, ефективне використання ресурсів.
Svyntukh M.B. WORLD EXPERIENCE OF USING WOOD WASTE
Purpose. The aim of the article is summarize the experience of individual countries regarding the use
of forest resources and wood waste.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the provision
of economic theory, sustainable development, environmental economics and economics of forest
management. The following methodical means and techniques were used to achieve the purpose: analysis
and synthesis (for the identify problems of the relationship of the use of biomass potential with the factors of
influence on its reproduction, the study the essence of the concept “waste wood”); monographic – to study
the experience of formation of the rational use of waste wood, systematic approach (for substantiation the
use of instruments for regulating forest management); scientific abstraction (in the study of the opportunities
for ensuring the processes of the rational use of waste wood); graphical (for a visual representation of
individual organizational processes).
Findings. It has been highlighted the forestry activity in selected countries of the world. The regularity
of ensuring the efficient use of waste wood in the places of logging has been established; identified and
systematized its types for future use. It has been formulated the methodological approach to assess the
effect from using waste wood for fuel production during processing on the harmonization of economic and
environmental interests in the field of forest management in European countries.
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Originality. It has been substantiated measures for improving the mechanism of regulation the
processes of using waste wood as opposed to actual, envisaged their integrated use in the places of logging
as on local energy capacities for energy production.
Practical value. Applied meaning of the obtained results is the basis for solving practical problems of
integrated waste management of forestry. Adaptation world experience in forestry of Ukraine will ensure the
improvement of ecological and economic mechanism of protected areas development and the formation the
effective environmental management policy on this basis according to the national interests of the country. It
will increase the economic efficiency and feasibility of decisions related to the priority areas of natural
resource policy in terms of transformation of the domestic economy.
Key words: world experience, Finland, Sweden, Austria, forest management, forestry, wood waste,
logging, efficient use of resources.
Свинтух М.Б. МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ
Цель. Целью статьи является обобщение опыта отдельных стран по использованию лесных
ресурсов и отходов древесины.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой проведенного
исследования являются положения экономической теории, устойчивого развития, экономики
природопользования, экономики лесопользования. Для достижения поставленной цели применялись
следующие методические средства и приемы: методы анализа и синтеза (для выявления проблем
взаимосвязи использования потенциала биомассы с факторами влияния на ее воспроизводство,
исследовании сущности понятия “отходы древесины”); монографический – для изучения мирового
опыта формирования рационального использования отходов древесины, системного подхода (при
обосновании применения инструментов регулирования лесопользования); научной абстракции (при
исследовании возможностей обеспечения процессов рационального использования отходов
древесины); графический (для наглядного изображения отдельных организационных процессов).
Результаты. Отражена деятельность лесного хозяйства в отдельных странах мира.
Установлена закономерность обеспечения эффективности использования отходов древесины в
местах заготовки, выявлены и систематизированы ее виды для дальнейшего использования.
Сформулирован методический подход к оценке эффекта от использования отходов древесины для
производства топлива при переработке по гармонизации экономических и экологических интересов в
сфере лесопользования в европейских странах.
Научная новизна. Обоснованы мероприятия по совершенствованию механизма регулирования
процессов использования отходов древесины, что, в отличие от имеющегося, предусматривает их
комплексное использование в местах заготовки древесины, так и на местных энергетических
мощностях для производства энергии.
Практическая значимость. Прикладное значение полученных результатов является основой
для решения практических проблем комплексного управления отходами лесного хозяйства.
Адаптация мирового опыта в лесное хозяйство Украины обеспечит совершенствование эколого –
экономического механизма развития природоохранных территорий и формирование на этой основе
эффективной политики природопользования в соответствии с национальными интересами страны,
что будет способствовать повышению экономической эффективности и обоснованности решений,
связанных с приоритетными направлениями природоресурсной политики в условиях трансформации
отечественной экономики.
Ключевые слова: мировой опыт, Финляндия, Швеция, Австрия лесопользование, лесное
хозяйство, отходы древесины, лесозаготовка, эффективное использование ресурсов.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УДК 338.242
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д.е.н. проф. кафедри менеджменту та управління проектами,
Чекулаєва О.Д.,
асистент кафедри економіки підприємства,
Одеська державна академія будівництва і архітектури

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Розвиток будівельної галузі відображає рівень економічного
становища країни. Від якісного макроекономічного впливу і тісноти взаємозв’язків учасників
будівельної інфраструктури залежить розв’язання проблем забезпеченості населення країни
житлом, об’єктами соціального, культурного, оздоровчого та іншого призначення. Тому
дедалі зростає необхідність інституційних змін у контексті інноваційного розвитку будівельної
сфери економіки в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні аспекти розвитку
національної економіки розглянуті в роботах таких науковців, як І. Запатріна, О. Кучеренко,
О. Собкевич, О. Шевченко та інших. Розв’язання проблем інфраструктурного забезпечення в
умовах становлення ринкової економіки започатковано в роботах А. Мазаракі, О. Амоші. Як
інноваційний шлях розвитку економіки і, зокрема, будівельної сфери, у наукових працях
І. Брижань, С. Ілляшенка, С. Соколенка запропоновано створення кластерів, або
кластеризація. Зміцнення галузевого потенціалу та державного регулювання секторів
господарського комплексу, зокрема будівництва, знайшли відображення у працях
І. Бережної, В. Лишиленка, Ю. Панібратова, І. Радіонової, В. Семенова тощо. Невирішеною
раніше частиною загальної проблеми економічного розвитку будівельної сфери національної
економіки України є регулювання інституційних змін, особливо в умовах розвитку і
нарощення її інноваційного потенціалу.
Постановка завдання. Головною метою роботи є дослідити і запропонувати таку
модель взаємодії інституцій різних рівнів, що призведе до ефективного інноваційного
розвитку будівельної сфери економіки країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформація національних моделей
економічного розвитку, державна регуляторна політика в забезпеченні відтворювальних
процесів, державно-приватне партнерство у формуванні конкурентоспроможності
національної економіки в умовах глобалізації стали ключовою проблемою сьогодення, що
потребує поетапного розв’язання [1, c. 24]. При цьому найслабкішим місцем виявляється
структурна розбалансованість будівельного комплексу. Його деформованість, високий рівень
енерго- та капіталоємності будівельного виробництва успадковані від попередньої
адміністративної системи.
За роки проведення реформ істотно поглибилася диспропорція у розвитку будівельної
індустрії за регіонами. Застаріла і вузькоспеціалізована економічна база будівництва на
більшості територій держави не відповідає сучасним темпам розвитку галузі в її
індустріальних центрах і не використовує весь наявний потенціал.
Будівельна сфера національної економіки має певні першкоди розвитку: при
недостатній платоспроможності внутрішнього ринку значний вплив на ситуацію мають
зовнішні фактори – залежність від кон’юнктури міжнародного ринку, нестабільне постачання,
відсутність динаміки цін на енергоносії та інші фактори, що негативно впливають на
ефективність діяльності будівельних підприємств.
Складність вирішення зазначених питань склалася через відсутність інформаційнокомунікаційної складової розвитку будівельної сфери економіки, формальну безпеку та якість
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продукції національного виробника, обмеженість інноваційного розвитку будівництва в
Україні, наявність проблем природокористування і відведення територій під забудову тощо.
Звідси постає потреба у створенні ефективного механізму адаптації існуючих
організаційних структур будівельної галузі до сучасних вимог розвитку потенційних
прогресивних партнерів країни. Отже, необхідно підвищення ефективності державного
стимулювання розвитку будівельної сфери на основі більш повного використання її
наукового, інтелектуального, економічного, трудового, та іншого потенціалу.
Разом з тим, науково-інтелектуальний потенціал національного господарства мало
інтегрований у виробничу і невиробничу сферу, відсутній механізм впровадження науководослідних і дослідно-конструкторських розробок у практичну діяльність окремих підприємств.
Тому імовірніше розпочати впровадження інновацій у будівельну сферу економічної
діяльності, яка здатна акумулювати інвестиційні ресурси, а також спроможна до
інституційних перетворень завдяки наявній інфраструктурі і нагальній потребі у
стимулюванні розвитку [2, c. 116]. Інституційні зміни повинні спрямовуватись на створення
ефективної інноваційної системи взаємодії установ, підприємств та організацій у будівельній
сфері, зокрема, у вигляді кластерів [3, c. 268]. Для їх створення необхідно узгодження дій
державних інститутів з суб’єктами будівельної інфраструктури, а саме підприємствами
будівельної галузі, вищими навчальними закладами, проектними інститутами, банками і
фінансовими установами, консалтинговими службами тощо, з метою стиму лювання
інноваційного та економічного розвитку галузі.
На сьогодні в Україні розроблені проекти нормативно-правових актів з формування
засад державної політики у сфері кластеризації, але і досі вони залишаються не
затвердженими, а існуюча модель взаємозв'язків у будівельній сфері не відповідає
нормативній категорії кластеру, про яку йдеться у Державній стратегії регіонального розвитку
[4]. Наявними є низка проблем, що стримують створення та розвиток будівельних кластерів
та потребують термінового рішення. Створення кластерів будівельного виробництва
можливо лише за умови активізації державної політики у сфері кластеризації та створення
сприятливого макроекономічного, інформаційного та правового середовища. Необхідно
побудувати надійну інформаційну платформу для розвитку кластерів, здійснювати ретельний
аналіз та коригування кластерної політики на кожній стадії кластерного процесу, об’єднувати
зусилля держави, приватного сектору і громадських організацій щодо сприяння розвитку
кластерів в Україні [5].
Стимулювання реалізації кластерних ініціатив потребує створення нової інституційної
фінансової структури – спеціального Державного фонду регіонального розвитку.
Інноваційний потенціал фонду повною мірою слід використати для цільової фінансової
підтримки проектів, що ґрунтуються на застосуванні переваг регіонального та
міжрегіонального співробітництва.
Мобілізацію наявних на місцевому рівні матеріальних, фінансових і людських ресурсів
повинні створювати агенції або фонди регіонального розвитку, що широко зарекомендували
себе у світі як інститути, діяльність яких спрямована на віднайдення механізму оптимального
поєднання державних, регіональних та місцевих ініціатив з інтересами приватного сектору в
межах окремої території на основі узгодження пріоритетів загальнонаціонального та
регіонального розвитку, децентралізації та залучення громадськості до вирішення нагальних
проблем економічного розвитку.
Європейський досвід свідчить: налагоджена діяльність агенцій регіонального розвитку,
їх тісна взаємодія з усіма рівнями регіональної влади, громадськістю, представниками
підприємницького середовища, бізнес-структур сприяє досягненню синергитичного ефекту,
адже дозволяє цілісно врахувати потреби та можливості галузей національної економіки [6,
c.166-172].
Інструментом підвищення ефективності використання потенціалу будівельної сфери
актуальним може бути створення кластеру, що має об’єднувати зусилля усіх елементів
будівельної інфраструктури, включаючи суб’єкти ринкового і державного регулювання й
також фінансового забезпечення і науково-інтелектуального розвитку [7]. Інституційну
модель взаємодії учасників будівельного кластеру можна представити у вигляді шахової
матриці (табл. 1).
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Буді-вельні підприємства

Об’єднання активів в рамках
договорних взаємовідносин

Участь у венчурному
фінансуванні, пільгове
кредитування

Проведення науково-дослідних
та проектно-дослідницьких
робіт, трансфер технологій

Розробка нових будматеріалів,
машин та будівельне
проектування за новими
технологіями

Проведення моніторингу
інноваційних будівельних
проектів, проведення тендерів

Об’єднання фінансового
потенціалу з метою ініціації
масштабних будівельних проектів

Участь у венчурному
фінансуванні, пільгове
кредитування

Ініціація механізму видачі
будівельного кредиту;
фінансове забезпечення

Об’єднання капіталу, знань,
досвіду

Проведення моніторингу
інноваційних будівельних
проектів, проведення тендерів

Інформаційне забезпечення Сприяння у пошуках інвесторів
трансферу технологій, сприяння
та способах реалізації
міжнародному співробітництву
продукції
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Кінцевий
споживач

х

Інвестування, розвиток малого,
середнього бізнесу,
поліпшення житлових умов та
умов праці.

9

Ознайомлення з новинами на Участь у іпотечному кредитуванні,
будівельному ринку, маркетингові пільгові позики на придбання
дослідження
об’єктів з ноу-хау

Фінансування державних
програм, пільгове
оподаткування при виконанні
інноваційних проектів

Контролюючі
органи
8

Надання податкових і митних
Надання податкових пільг при
Фінансування державних
пільг за участь у інноваційному
фінансуванні і кредитуванні
програм, надання податкових і
розвитку будівництва
інноваційних будівельних проектів
митних пільг

Облрада

Виконання програми
Розробка містобудівних схем,
реконструкції і територіального
схеми функціонального
розвитку регіону
зоннінгу територій; тощо

Мінрегіон

Створення умов для
інвестиційного розвитку регіону

7

Створення єдиної регіональної
відкритої бази інвестиційноінноваційних контрактів у
будівництві

6

Розробка концепції і програми
Оцінка відповідності,
Сприяння інноваційному розвитку Реалізація програми реконструкції
реконструкції і територіального стандартизація, нормування та
будівництва в регіоні
і територіального розвитку регіону
розвитку регіону
експертиза проектів, установ

Консалтингові
служби
5
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Інформаційне забезпечення
трансферу технологій, сприяння
міжнародному співробітництву

Таблиця 1
Інституційна модель взаємодії учасників будівельного кластеру

Ініціація механізму видачі
Виконання замовлень розробки
Сприяння у пошуках інвесторів та
будівельного кредиту; фінансове нових будматеріалів,машин та
способах реалізації продукції
забезпечення
будівельне проектування

Банки,
ВНЗи,
Учасники Будівельні
проектні фінансові
моделі
підпр-ва
інститути установи
3
4

ВНЗи, проектні інститути

2

Банки, фінансові установи

1

Консалтингові служби

Контролюючі органи

Облрада

Мінрегіон

1

Інвестування, розвиток малого,
середнього бізнесу, поліпшення
житлових умов та умов праці.

Фінансування державних програм,
пільгове оподаткування при
виконанні інноваційних проектів

Розробка містобудівних схем,
схеми функціонального зонінгу
територій; тощо

Оцінка відповідності,
стандартизація, нормування та
експертиза проектів, установ

2

Розробка концепції і програми
Фінансування державних програм, Виконання програми реконструкції
реконструкції і територіального
надання податкових і митних пільг і територіального розвитку регіону
розвитку регіону

3

Джерело : розробка авторів

Кінцевий споживач

х

Надання податкових і митних пільг
за участь у інноваційному розвитку
будівництва

Створення єдиної регіональної
відкритої бази інвестиційноінноваційних контрактів у
будівництві

5

119

Ознайомлення з новинами на
будівельному ринку, маркетингові
дослідження

Створення умов для
Реалізація програми реконструкції
інвестиційного розвитку регіону і територіального розвитку регіону

4

Участь у іпотечному кредитуванні,
Надання податкових пільг при
пільгові позики на придбання об’єктів
фінансуванні і кредитуванні
з ноу-хау
інноваційних будівельних проектів

Сприяння інноваційному розвитку
будівництва в регіоні

Агенція фонду регіонального розвитку

8

х

9

Розвиток підприємниць-кого сектору,
Надання податкових і митних пільг
Захист прав споживачів,
створення товариств власників житла,
за умов придбання інноваційних
забезпечення земельнорозширення соціальної
об’єктів будівництва
господарського балансу територій
інфраструктури

продовження табл. 1

Надання податкових і митних пільг за
умов придбання інноваційних об’єктів
будівництва

Основне призначення – виявлення потреби в об’єктах соціальної інфраструктури, здійснення функцій
замовника-інвестора будівництва, проведення моніторингу будівельних інновацій, створення умов та
мотивації запровадження новин у будівельне виробництво, забезпечення прозорості тендерного відбору
інноваційних будівельних проектів, фінансове забезпечення будівництва пріоритетних об’єктів,
проведення ревізії інвестиційних будівельних контрактів

7

Захист прав споживачів,
забезпечення земельногосподарського балансу територій

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6

х

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2014[23]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Інвестиційно-інноваційному розвитку, об’єднанню активів в межах договірних
взаємовідносин суб’єктів будівельної сфери сприятиме співпраця будівельних підприємств,
таких як виробники будівельних матеріалів, виконавці будівельних робіт, розробники
будівельних машин та обладнання тощо.
Стати учасниками будівельного кластеру пропонується таким інституціям, як ВНЗ,
проектні інститути, виставкові комплекси, консалтингові служби, тренінгові центри. Завдяки
залученню інтелектуальних та науково-технічних активів вказаних організацій в
кластерізацію будівельного виробництва, пошириться розробка нових будматеріалів,
будівельних машин та обладнання, проектів за новими технологіями і світовими
стандартами будівельного виробництва. Співпраця освітніх структур з підприємсницьким
сектором забезпечить сумісне проведення науково-дослідних та проектно-дослідницьких
робіт, забезпечить обмін досвідом і трансфер технологій у процес будівництва і споживання.
Водночас провідне місце у інвестиційно-інноваційному забезпеченні розвитку
будівництва належить комерційним банкам і фінансовим установам, що здатні приймати
участь у венчурному фінансуванні проектів галузевого мезокластеру, надавати кредити і
позики за пільговими умовами виробникам і споживачам новітніх технологій, стимулюючи
запровадження будівельних інновацій у всі сфери життедіяльності суспільства. Об’єднання
фінансового потенціалу декількох кредитних установ призведе до ініціації і реалізації
масштабних будівельних інноваційних проектів [8].
Слід враховувати, що процес інвестиційного забезпечення інноваційних будівельних
проектів як правило уповільнюється завдяки складності вибору між оферентами, що
претендують на фінансові ресурси. Тому інституції всіх рівнів повинні створити єдину
систему тендерного відбору і делегувати обов’язки щодо проведення конкурсів на
консалтингові служби, які завдяки своїй інформаційній обізнаності здатні об’єднати досвід і
можливості будівельних підприємств, ВНЗів, проектних організацій та кредитних установ.
Запропонована модель інституційних взаємозв’язків у будівельній сфері національного
господарства потребує відповідного кадрового забезпечення, зокрема: створення
ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого
самоврядування; розроблення демократичного і прозорого порядку відбору пріоритетних
проектів для забудови територій; залучення молоді та досвідчених фахівців до роботи за
новоствореною моделлю будівельного кластеру.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, державне регулювання
економічного розвитку сфери будівництва сприятиме нагромадженню довгострокових
факторів розвитку – становлення нових і витіснення старих видів виробництва будівельних
матеріалів, накопичення капіталу і стимулювання продуктивних інвестицій, заохочення
інноваційного розвитку. Нагальним для інноваційного розвитку сфери будівництва є
збалансований взаємозв’язок інституцій всіх рівнів відповідно до сучасних світових
стандартів. Співпраця суб’єктів будівельної сфери стане приводом для створення якісно
нових форм організації і управління, здатних скерувати будівельну сферу на шлях
інноваційного розвитку. Впровадження запропонованої у статті інституційної моделі
взаємодії учасників будівельної сфери сприятиме створенню кластерів будівельного
виробництва, особливо на територіях пріоритетного економічного розвитку.
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БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Мета. Мета статті – дослідити і запропонувати таку модель взаємодії інституцій різних рівнів, що
призведе до ефективного інноваційного розвитку будівельної сфери економіки країни.
Методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу даного дослідження становлять
загальнонаукові та спеціальні економічні методи пізнання явищ і процесів. Методичною основою
даного дослідження є загальнонауковий діалектичний метод пізнання, при якому об`єкт дослідження
вивчається як динамічна система в процесі свого розвитку. Системний підхід використано при
запровадженні пропозиції щодо формування кластеру будівельного виробництва. Абстрактно-логічні
методи дослідження застосовані для теоретичного узагальнення та формулювання висновків,
монографічні – при вивченні передового досвіду державного регулювання інноваційного розвитку.
Також дослідження базується на нормативно-правових і господарських документах, розробках
науково-дослідних установ та вчених-економістів.
Результати. В процесі проведеного дослідження виконано узагальнення методологічних основ
макроекономічного регулювання інституційних змін в будівельній галузі у напрямку її інноваційного
розвитку. З’ясовано основні першопричини необхідності стимулювання інноваційного розвитку
будівельної сфери національної економіки. Здійснено аналіз впливу взаємодії інституцій державного
та ринкового регулювання на розвиток кластерів будівельного виробництва. Доведено, що будівельна
сфера не може функціонувати, как саморегульована система, тобто існують об’єктивні причини для
створення об’єднань, які здатні стимулювати інноваційний розвиток. Запропоновано створення
Державного фонду регіонального розвитку, який об’єднає інституції сфери будівництва у інноваційноспрямовану модель розвитку.
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Наукова новизна. Розкрито роль і місце держави в регулюванні інноваційного розвитку
будівництва. Запропоновано модель взаємодії інституцій різних рівнів, яка призведе до ефективного
інноваційного розвитку будівельної сфери національної економіки.
Практична значущість. Запропоновано до запровадження створення Державного фонду та
агенцій фонду регіонального розвитку, які повинні виконувати функціі замовника-інвестора
інноваційних будівельних проектів, новітнього будівельного обладнання, передових будівельних
матеріалів. Розглянуто матрицю взаємодії учасників будівельної сфери за участю нових інституційних
структур.
Ключові слова: економічний розвиток, інституційні зміни, будівельна сфера, інноваційний
розвиток.
Semenov V.F., Chekulaeva O.D. INSTITUTIONAL REFORMS AND INNOVATION DEVELOPMENT
OF BUILDING SPHERE OF NATIONAL ECONOMY
Purpose. The purpose of the article – to study the interaction of government agencies with market
mechanisms to influence the construction sector of Ukraine, to propose a model of interaction between
institutions of different levels that will enhance the innovative development of the construction sector of the
economy.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of this study represent general
scientific methods and knowledge of special economic phenomena and processes. Methodical bases of this
study is dialectical method of cognition, in which the object of the research study as a dynamic system in the
process of development. The systems approach used in implementing the proposals for the formation of
cluster building process. Logical methods used for theoretical generalizations and conclusions, monographs
– the study of government regulation of innovation development. Also, the study is based on the legal
regulatory and economic instruments, development of research institutions and academic economists.
Findings. In the course of the research done generalization methodological foundations of
macroeconomic regulation of institutional reforms in the building industry in the innovative development. It
was found necessary to stimulate the root causes of major innovation of the building sector of the national
economy. The analysis of the impact of the interaction of the state institutions and market regulation of the
development cluster of building. It is proved that the building industry can not function as a self-regulatory
system, that there is any objective reasons to making associations that can stimulate innovation
development. A creation of the State Regional Development Fund, which will bring together institutions in the
sphere of building innovation-oriented development model.
Originality. Proposed the role and place of state regulating in the innovative development of building.
Offered the model of interaction between institutions at different levels, which would lead to effective
development of innovation the building sector of the national economy.
Practical value. An introduction to the State Fund and the Fund for Regional Development Agencies,
which should serve as an investor innovative building projects, the modern construction equipment, the
advanced building materials. We propose the interaction of participants the model building sector with new
institutional structures.
Key words: еconomic development, institutional reforms, the building sector, innovation development.
Семенов В.Ф., Чекулаевa О.Д. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Цель. Цель статьи – исследовать и предложить такую модель взаимодействия институтов
различных уровней, которая приведет к эффективному инновационному развитию строительной
сферы экономики страны.
Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу данного исследования
составляют общенаучные и специальные экономические методы познания явлений и процессов.
Методической основой данного исследования является общенаучный диалектический метод
познания, при котором объект исследования изучается как динамическая система в процессе своего
развития. Системный подход использован при внедрении предложения по формированию кластера
строительного производства. Абстрактно-логические методы исследования применены для
теоретического обобщения и формулирования выводов, монографические – при изучении передового
опыта государственного регулирования инновационного развития. Также исследование базируется на
нормативно-правовых и хозяйственных документах, разработках научно-исследовательских
учреждений и ученых-экономистов.
Результаты. В процессе проведенного исследования выполнено обобщение методологических
основ макроэкономического регулирования институциональных изменений в строительной отрасли в
направлении ее инновационного развития. Выяснены основные первопричины необходимости
стимулирования инновационного развития строительной сферы национальной экономики.
Осуществлен анализ влияния взаимодействия институтов государственного и рыночного
регулирования на развитие кластеров строительного производства. Доказано, что строительная
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сфера не может функционировать, как саморегулирующаяся система, то есть существуют
объективные причины для создания объединений, которые способны стимулировать инновационное
развитие. Предложено создание Государственного фонда регионального развития, который
объединит институты сферы строительства в инновационно-направленную модель развития.
Научная новизна. Раскрыта роль и место государства в регулировании инновационного
развития строительства. Предложена модель взаимодействия институтов различных уровней,
которая приведет к эффективному инновационному развитию строительной сферы национальной
экономики.
Практическая значимость. Предложено к внедрению создание Государственного фонда и
агентств фонда регионального развития, которые должны выполнять функции заказчика-инвестора
инновационных строительных проектов, нового строительного оборудования, передовых
строительных материалов. Рассмотрена матрица взаимодействия участников строительной сферы с
участием новых институциональных структур.
Ключевые слова: экономическое развитие, институциональные изменения, строительная
сфера, инновационное развитие.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ
Постановка проблемы. Как показывает мировой опыт, стабильный экономический
рост может быть достигнут только на инновационной основе при активном использовании
современных научно-технических достижений. Лишь в этом случае реализуемы шансы на
высокое качество роста, ресурсосбережение, эффективность производства, выпуск
конкурентоспособной на внутренних и мировых рынках продукции. Однако количество
отечественных инновационно активных предприятий невелико и даже падает. И
неудивительно, что в странах СНГ создается мало образцов новой техники с
использованием лицензий, патентов и других средств правовой защиты объектов
интеллектуальной собственности. Необходимо к тому же отметить, что многие из этих
объектов не находят применения в производстве, морально стареют и обесцениваются. В
этой связи особую значимость приобретает проблема сравнительного анализа
инновационной активности в схожих региональных системах в Казахстане и Украине.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические
аспекты развития в Казахстане адекватного требованиям индустриально-инновационного
развития региональной инновационной политики, в части необходимости развития
региональной инновационной системы рассматривались в публикациях российских ученых
С. Ясина [1], Л. Гохберга [2], казахстанских ученых У. Баймуратова [3], М. Кенжегузина [4],
Ф. Днишева [5], А. Таубаева [6], однако непосредственно сравнительного анализа
инновационной деятельности региональных систем не проводилось.
Без надежной региональной инновационной системы, стабильных источников и
действенных финансово-инвестиционных стимулов инновационные проекты и программы на
уровне регионов останутся на уровне «бумажных прожектов». По большому счету, в
современном Казахстане до сих пор отсутствует, как таковая, региональная инновационная
стратегия и тактика, не говоря уже о финансовой стороне инновационной политики. Настало
время для разработки и реализации долгосрочной научно-обоснованной региональной
инновационной политики и эффективного финансового механизма ее реализации, так как
существующая система финансирования внутренних и инвестиционных (капитальных)
затрат
научно-инновационной
деятельности
не
удовлетворяет
приоритетам
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Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития
Казахстана [7].
Постановка задачи. Цель исследования региональной составляющей инновационной
деятельности заключается в проведении сравнительного анализа количественных и
качественных параметров инновационной активности схожих по структуре экономики
регионов Украины и Казахстана для разработки адекватной приоритетам индустриальноинновационного развития стран механизмов стимулирования инновации.
Изложение основного материала исследования. Для анализа инновационной
активности в региональной среде была выбрана Карагандинская область Казахстан и
Донецкая область Украина, являющиеся
ярко-выраженными промышленными центрами Казахстана и Украины (области
концентрируют до 20% промышленного производства своих стран) и имеют схожую
структуру экономики и промышленности (доминирование черной металлургии,
горнодобывающей промышленности, перспективы в развитии машиностроения). Исходя из
этого проведен анализ и оценка основных тенденций и особенностей инновационной
деятельности по каждому из регионов в отдельности.
Карагандинская область. В период с 2005 по 2011 годы доля Карагандинской области в
структуре производства инновационной продукции в Республике Казахстан существенно
изменилась, во многом благодаря заметному снижению производства продукции
инновационного характера в Карагандинской области и росту аналогичного производства в
других областях страны (рисунок 1) [8-12].

Рис. 1. Структура производства инновационной продукции в Республике
Казахстан за 2005, 2011 годы, %.
Источник: разработано на основе [8-12].
Если в 2005 году Карагандинская область концентрировала почти 50% всего выпуска
инновационной продукции страны и соответственно занимала 1 место по данному
показателю, то уже к 2008 году её доля снизилась до 15%, а к 2011 году до 6,1% [12-16].

124

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Таким образом, на данный момент Карагандинская область занимает 6 место по
выпуску продукции инновационного характера, существенно отставая от значений
Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, близких по промышленной
направленности экономики. Павлодарская и Восточно-Казахстанская области занимают в
настоящее время 1 и 2 места. Карагандинская область в 2011 году по объемам
производства инновационной продукции находится в группе с Актюбинской и ЮжноКазахстанской областью. При значительном росте производства в других областях
Республики за исследуемый период, объем инновационной продукции в Карагандинском
регионе сократился почти в 4 раза, с 56 млрд. тенге в 2005 до 14,4 млрд. тенге в 2011 году,
что произошло за счет спада производства инновационной продукции в отрасли
металлургии (рис. 2).

Рис. 2. Производство инновационной продукции в регионах Республики
Казахстан за 2005, 2008, 2011 годы, тыс. тенге.
Источник: авторская разработка

Многократное сокращение производства инновационной продукции привело к тому, что
ее доля в валовом региональном продукте и в объеме промышленного производства
Карагандинской области за исследуемый период значительно сократилась (рис. 3).
Следует заметить, что подобная ситуация наблюдается и в целом по Казахстану. За
аналогичный период доля инновационной продукции в ВВП Казахстана снизилась с 1,27%
до 0,86%, но данное снижение проходит не столь сильными темпами и в отличие от
Карагандинской области, с 2009 года по Республике наблюдается рост значения данного
показателя (с 2009 года показатель вырос на 0,35 пункта) [12-16].
Несмотря на отрицательные тенденции в производстве инновационной продукции и
снижении ее доли в ВРП области можно выделить и некоторые положительные стороны,
заключающиеся в диверсификации номенклатуры выпускаемой инновационной продукции
(табл. 1).
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Доля инновационной продукции в ВРП области

10,87%

Доля инновационной продукции в объеме
промышленной продукции области

8,20%
8,27%
6,49%
4,52%

3,32%

1,74%

1,78%
1,44%

2005

2006

2007

1,13%

0,95%

0,80%

2008

2009

2010

1,09%
0,60%
2011

Рис. 3. Доля инновационной продукции в ВРП и объеме промышленной
продукции Карагандинской области с 2005 по 2011 годы.
Источник: авторская разработка
Таблица 1
Основные направления производства инновационной продукции области в 2005
и 2011 годах.
Производство,
млн. тенге

Доля от общего
объема, %

Всего
Производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов
для них
Производство чугуна, стали и ферросплавов
Холодная штамповка и гибка
Переработка отходов и лома черных металлов
Прочее
2011

56 239,00

100%

102,3
50660,7
155,7
211,1
5 109,20

0,18%
90,08%
0,28%
0,38%
9,08%

Всего
Производство нетканых изделий, за исключением одежды
Производство продуктов питания
Производство продукции коксовых печей
Производство пластмасс в первичной форме
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных
изделий из обожженной глины
Производство цемента, включая клинкеры
Производство чугуна, стали и ферросплавов
Производство меди
Производство радиаторов и котлов центрального отопления
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Производство прочих видов электропровода и кабеля
Прочее
Источник: составлено по [13]

14 897,70
223,8
331
3847,7
575,1

100%
2%
2,2%
26%
4%

105,9
3855,3
1036,8
2585,3
190,5
623,3
1252,5
601,50

1%
26%
7%
17%
1%
4%
8%
4%

Направление
2005
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Если в 2005 году промышленность региона производила инновационную продукцию в
16 направлениях, производство 4 из которых относилось к крупным (т.е. на сумму
производства, превышающую 100 млн. тенге), то к 2011 году их количество увеличилось до
24 направлений и 11 единиц, соответственно. Если в 2005 году в структуре инновационной
продукции доминировало производство чугуна, стали и ферросплавов (90%), то в 2011 году
наибольший удельный вес был 26% и зафиксирован в двух отраслях.
Причем расширилась не только номенклатура, но и список отраслей выпускающих
инновационную продукцию. Так, если в 2005 году большинство продуктовых позиций свыше 100
млн. тенге приходилось на отрасли черной и цветной металлургии и металлообработки
(системообразующие корпорации), то в 2011 году этот список был расширен за счет пищевой,
текстильной, химической, строительной отраслей и отрасли приборостроения. Это привело и к
изменению структуры инновационной продукции по отраслевому признаку с выделением на
первые места, кроме металлургии, строительной и химической отраслей [12-16].
Также, следует отметить многократное увеличение объема предоставляемых
инновационных услуг. За 2008-2011 годы наблюдается значительный рост оказания
подобных услуг (за исключением некоторого спада в 2011 году) в результате в период с
2005 по 2011 год объем инновационных услуг повысился более чем в 7 раз, составив
суммы свыше 2 млрд. тенге (рис. 4).

2 505,90
2086,8
1 603,60
1 272,70

460
270,6
2005

385,5
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Рис. 4. Динамика предоставления услуг инновационного характера за 2005-2011
год, млн. тенге.
Источник: авторская разработка
Расширение круга предприятий – инноваторов отразилось на показателе их
инновационной активности.
На протяжении анализируемого периода уровень
инновационной активности предприятий Карагандинской области показывает стабильный
рост и превышает среднее значение по стране в целом, в 2011 году составил 7,2% против
4,2% в 2004 году (рис. 5).
Но в Республике позиции Карагандинской области ухудшились: если в 2004 году
область занимала первое место по данному показателю, то к 2011 году она занимает 6
место по инновационной активности, пропуская вперед ряд нефтегазовых регионов и
Восточно-Казахстанскую область. При этом следует отметить, что по количеству активных
предприятий область стоит на втором месте после города Алматы (72 предприятия против
142 в г. Алматы). Более скромное 6 место в относительном рейтинге связано с тем, что
общее число промышленных предприятий в ряде областей (например, Жамбылской)
меньше, тем самым процент инновационно-активных выше.
Очевидно, что инновационная активность предприятий Карагандинской области в
анализируемом периоде охватила средний и малый бизнес и вовлекла широкий круг отраслей в
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инновации, что увеличило показатель инновационной активности, но на показателе объема
существенно не сказалось, что и снизило долю области в Республике [8-16].

Рис. 5. Инновационная активность предприятий Карагандинской области за 20042011 году
Источник: авторская разработка
Проанализируем один из главных документов, обуславливающих развитие
инновационной деятельности в Казахстане – Программу формированного индустриальноинновационного развития Казахстана (ПФИИР).
Поскольку Программа форсированного индустриально-инновационного развития
являлась за рассматриваемый период одним из главных инструментов государственной
поддержки инновационного развития, целесообразно оценить её роль в этом процессе.
Оценка степени инновационности проектов Карагандинской области, реализуемых в
рамках Программа форсированного индустриально-инновационного развития, может быть
проведена с точки зрения новизны используемых технологий и новизны конечного продукта
либо услуги.
По уровню используемой технологии, из 56 проектов, реализуемых в рамках ПФИИР на
территории Карагандинской области, большая часть вводимых производств основана на
трансферте технологий (табл. 2) [17].
Оригинальные, патентованные технологии используются только в четырех проектах,
таких как: производство поверочных газовых смесей для настройки приборов газового
контроля от РГП «Каз ИнМетр»; строительство 2 очереди теплотехнического комплекса с
попутным получением металлургического кокса из угля на ТОО «Евромет», создание
пилотной установки по выработке электроэнергии с использованием метана от дегазации
шахты им. В.И. Ленина при участии УД АО «Арселор Миттал Темиртау» и строительство
третьей очереди Карагандинского фармацевтического комплекса ТОО «Карагандинский
фармацевтический комплекс».
По отраслевому признаку, производство новых видов продукции затрагивает в
основном строительную отрасль, отрасли металлообработки, машиностроения, химическую
отрасль и энергетику.
По позиции «продукция новая для СНГ» из 56 проектов можно выделить только один, а
именно производство лекарственных препаратов «Арглобин» и «Салсоколлин» на ТОО
«Карагандинский фармацевтический комплекс».
В целом можно отметить, что ПФИИР на данный момент ориентирована в основном на
трансферт технологий, и слабо поддерживает реализацию отечественных научных
разработок.
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Таблица 2
Классификация проектов реализуемых в рамках ПФИИР по уровню их
инновационности (по состоянию на 05.08. 2012 г.).
Уровень используемых технологий
Оригинальная патентованная
Трансферт технологий
(уникальная)
4
43
Степень новизны продукции (услуги)**

Адаптация технологий*
9

Новая для
мировой
экономики
44
0
11
1
0
*Адаптированная технология – стандартная либо приобретенная за рубежом технология,
измененная согласно техническим требованиям и особенностям конечного производства либо
приобретенная технология, во внедрении которой применяли активное участие региональные
инжиниринговые компании.
**Классификация новизны продукции основана на следующих позициях:
Модифицированный продукция – стандартная продукция, видоизмененная с целью приобретения
новых свойств и качественных характеристик.
Продукция новая для Казахстана, т.е. впервые выпускающаяся на территории Республики, в
большинстве случаев продукция, замещающая импорт;
Продукция новая для стран СНГ, т.е. производство, не имеющее аналогов на территории стран
ближнего зарубежья;
Продукция новая для мировой экономики, т.е. абсолютная инновация, не имеющая аналогов в мире.
Источник: составлено на основе [17]
Стандартная
продукция

Модифицированная
продукция

Новая для
Казахстана

Новая для
СНГ

Донецкая область. Рассматривая основные тенденции развития инновационной
составляющей экономики Донецкой области, можно выделить следующую ситуацию. За
период с 2005 по 2011 годы инновационная активность предприятий Донецкой области
уступает средним по стране значением и, начиная с 2007 года, держится на приблизительно
стабильном уровне в пределах от 9,6% до 10,6% (рис. 6) [18-20].
Украина
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Рис. 6. Инновационная активность предприятий Донецкой области и в целом по
Украине за 2005-2011 годы, %
Источник: авторская разработка
В свою очередь, следует отметить рост удельного веса предприятий, внедривших
инновации (рис. 7).
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Рис. 7. Удельный вес предприятий, внедривших инновации в свою
деятельность, %
Источник: авторская разработка
За исследуемый период процент предприятий, внедривших инновации в свою
деятельность увеличился на 2,8 пункта, составив в 2011 году 9,5%.
По характеру внедрения инноваций превалирует освоение новых видов продукции, по
данному направлению предприятиям региона в 2011 году было освоено 143 наименования
продукции [18-20]. Удельный вес новых видов продукции классифицируется как новый
только для предприятия, к инновационным продуктам, новым для рынка можно отнести
только 12 наименований, т.е. не более 8% от общего объема (рис. 8).
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Рис. 8. Количество освоенных новых видов продукции и внедренных новых
технологических процессов предприятиями Донецкой области за период с 2005 по
2011 годы, ед.
Источник: авторская разработка
Кроме этого предприятиями области было внедрено в свои производства 79 новых
технологических процессов. За исследуемый период динамика по обоим типам инновации
не имеет четкой тенденции, но в целом, сравнивая значения только 2005 и 2011 годов,
можно отметить, что по обоим направления наблюдается некоторый спад активности.
Перейдем к анализу затрат на инновационную деятельность за анализируемый
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период (рис. 9).
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Рис. 9. Затраты на инновационную деятельность Донецкого региона за 2005-2011
годы, млн. USD.
Источник: авторская разработка
В 2011 году затраты на инновационную деятельность составили более 300 млн. USD,
что равно 15% от затрат в целом по Украине. За исследуемый период объемы затрат на
инновационную деятельность не имеют четкой тенденции, текущие затраты намного
превышают значения 2009-2010 гг., но уступают затратам по данному виду деятельности
2007 и 2008 годов.
По отраслевому признаку, 33% всех затрат пришлось на металлургический комплекс,
за ним с незначительным отставанием идет отрасль производства и распределения
электроэнергии (32,3%), машиностроение (16,3%), угольная промышленность (10,3%). В
целом по области больше всего средств затрачено на приобретение машин, оборудования и
программного обеспечения - 83%. Удельный вес расходов на исследования и разработки
достаточно низок и составляет 6,6% [18-20].
Основным источником финансирования инновационной деятельности были и остаются
собственные средства предприятий. В 2011 году их удельный вес в целом по области
составил 71%, при этом предприятия угольной, металлургической, химической
промышленности финансировали инновационную деятельность исключительно за счет
собственных средств, в машиностроении их удельный вес составил почти 100%. На кредиты
банков в целом приходилось около 29% всех затрат, а в электроэнергетике доля этого
источника достигла 88%. Сумма бюджетных средств, использованных для финансирования
инновационной деятельности незначительна и составляет 0,2% всех затрат.
За исследуемый период объем реализованной инновационной продукции значительно
вырос (на 50%) и составил в 2011 году 640 млн. USD. Удельный вес инновационной
продукции, реализованной предприятиями области в 2011 году, составил 2,1% общего
объема реализации всей промышленной продукции региона и 11,9% реализации
инновационной продукции в Украине. Свыше половины (54%) областного объема
реализованной инновационной продукции обеспечили предприятия металлургии, 29% –
машиностроения, 14% – пищевой промышленности [18-20].
Анализ таких показателей, как доля инновационной продукции в объеме
промышленной продукции Донецкой области и к ее ВРП показывает схожие с
Карагандинской областью результаты (рис. 10).
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Рис. 10. Доля инновационной продукции в ВРП и объеме промышленной
продукции Донецкой области с 2005 по 2011 годы.
Источник: авторская разработка
За последние годы наблюдается снижение данных индикаторов. При этом в отличие от
Карагандинской области, снижение доли инновационной продукции происходит не
равномерно. Начиная с 2005 по 2008 годы, доля инновационной продукции в промышленном
производстве снизилась на 1,2 пункта, а в 2009 году повысилась до 5,9%, значительно
снизившись в 2010-2011 годах. Ситуация в Донецкой области также является отражением
тенденции по снижению доли инновационной продукции в целом по Украине.
Выводы из данного исследования. Карагандинская и Донецкая области являются
ярко-выраженными промышленными регионами с сильными позициями в металлургии и
добывающей промышленности. При этом Донецкая область имеет более сильные (в
сравнении с Карагандинской областью) позиции в отраслях, традиционно имеющих более
высокий технологический уровень, машиностроении и химической промышленности. Также в
Донецкой области наблюдается более высокий уровень инновационной активности
предприятий. В свою очередь анализируемые регионы за исследуемый период разделяют
тенденции снижения ряда ключевых качественных показателей, таких как доля
инновационной продукции в промышленном производстве, в ВРП области, при увеличении
количества внедряемых новых технологий. Основным финансовым источником внедрения
инноваций для предприятий как Карагандинской, так и Донецкой областей являются
собственные средства предприятия. При этом в Карагандинской области наблюдается
более высокое влияние средств государственного бюджета, что в основном связано с
реализацией различных отраслевых Программ, в первую очередь ПФИИР. В свою очередь,
анализ инновационной составляющей данной программы выявил, что оригинальные,
патентованные технологии используются только в четырех проектах, а программа в целом
ориентирована на трансферт технологий, и слабо поддерживает реализацию отечественных
научных разработок и принципов вовлечение региональной научной среды в
производственную деятельность.
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Давлетбаева Н.Б. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ
Цель исследования. Цель исследования региональной составляющей инновационной
деятельности заключается в проведении сравнительного анализа количественных и качественных
параметров инновационной активности схожих по структуре экономики регионов Украины и
Казахстана для разработки адекватной приоритетам индустриально-инновационного развития стран
механизмов стимулирования инновации.
Методика исследования. В процессе исследования использована система общенаучных,
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экономических и статистических методов. В частности общенаучный метод применен при
определении условий проведения сравнительного анализа количественных и качественных
параметров инновационной активности схожих по структуре экономики регионов Украины и
Казахстана. При проведении сравнительного анализа инновационной активности в региональных
системах Казахстана и Украины использованы методы экономико-статистического анализа с
применением графиков и диаграм.
Результаты. Получены результаты проведенного сравнительного анализа инновационной
активности в региональных системах Казахстана и Украины на современном этапе. Установлено, что
Карагандинская и Донецкая области являются ярко-выраженными промышленными регионами с
сильными позициями в металлургии и добывающей промышленности. Определено, что Донецкая
область имеет более сильные (в сравнении с Карагандинской областью) позиции в отраслях,
традиционно имеющих более высокий технологический уровень, машиностроении и химической
промышленности. Выявлен более высокий уровень инновационной активности предприятий Донецкой
области.
Научная новизна. Установлено, что используемая инновационная программа в целом
ориентирована на трансферт технологий и слабо поддерживает реализацию отечественных научных
разработок и принципов вовлечение региональной научной среды в производственную деятельность.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования возможны для применения
при разработке адекватной приоритетам индустриально-инновационного развития исследуемых
стран механизмов стимулирования инновации.
Ключевые слова: Карагандинская и Донецкая области, инновационная активность
региональных систем, производство инновационной продукции, инновационная инфраструктура
региона.
Davletbaieva N.B. COMPARATIVE ANALYSIS OF INNOVATION ACTIVITY IN THE REGIONAL
SYSTEMS OF KAZAKHSTAN AND UKRAINE
Purpose. The purpose of the study of the regional component innovation activity is to conduct a
comparative analysis of quantitative and qualitative parameters of innovation activity similar in economic
structure of Ukraine and Kazakhstan to develop adequate priorities for industrial and innovative development
of mechanisms to stimulate innovations.
Methodology of the study. The system of general and scientific, economical and statistical
methods was used in the process of the research. In particular, scientific methods were applied in
determining the conditions of comparative analysis of quantitative and qualitative parameters of innovation
activity similar in economic structure of Ukraine and Kazakhstan. The methods of economic and statistical
analysis with applying graphs and diagrams were used in comparative analysis of innovation activity in the
regional systems of Kazakhstan and Ukraine.
Findings. Results of the comparative analysis of innovative activity in the regional systems of
Kazakhstan and Ukraine at the present stage have been obtained. It has been established that Karaganda
and Donetsk region are highly visible industrial regions with strong positions in metallurgy and mining
industry. It has been determined that the Donetsk region has stronger (compared to Karaganda region)
positions in industries that traditionally have a higher level of technology, engineering and chemical
industries. The higher level of innovation activity of enterprises in Donetsk region has been identified.
Originality. It has been established that used innovative program as a whole is focused on the
transfer of technologies and support so weak implementation of the domestic scientific research and
principles for the involvement of regional scientific environment in the industrial activity.
Practical value. The obtained results of the study are possible for use in the development of
adequate to the priorities of industrial and innovative development of studied countries mechanisms to
stimulate of innovation.
Key words: Karaganda and Donetsk regions, innovation activity, regional systems, the production of
innovative products, innovative infrastructure of the region.
Давлетбаева Н.Б. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В РЕГІОНАЛЬНИХ
СИСТЕМАХ КАЗАХСТАНУ І УКРАЇНИ
Мета дослідження. Мета дослідження регіональної складової інноваційної діяльності полягає у
проведенні порівняльного аналізу кількісних і якісних параметрів інноваційної активності схожих за
структурою економіки регіонів України та Казахстану для розробки адекватної пріоритетам
індустріально -інноваційного розвитку країн механізмів стимулювання інновації.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано систему загальнонаукових ,
економічних і статистичних методів. Зокрема загальнонаукових метод застосований при визначенні
умов проведення порівняльного аналізу кількісних і якісних параметрів інноваційної активності схожих
за структурою економіки регіонів України та Казахстану. При проведенні порівняльного аналізу
інноваційної активності в регіональних системах Казахстану та України використані методи економіко -
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статистичного аналізу із застосуванням графіків і діаграм.
Результати. Отримано результати проведеного порівняльного аналізу інноваційної активності в
регіональних системах Казахстану та України на сучасному етапі. Встановлено, що Карагандинська та
Донецька області є яскраво - вираженими промисловими регіонами з сильними позиціями в металургії
та добувної промисловості. Визначено, що Донецька область має більш сильні (у порівнянні з
Карагандинською областю) позиції в галузях, які традиційно мають більш високий технологічний
рівень, машинобудуванні та хімічній промисловості. Виявлено більш високий рівень інноваційної
активності підприємств Донецької області.
Наукова новизна. Встановлено, що використовувана інноваційна програма в цілому
орієнтована на трансферт технологій і слабо підтримує реалізацію вітчизняних наукових розробок і
принципів залучення регіональної наукового середовища у виробничу діяльність.
Практична значущість. Отримані результати дослідження можливі для застосування при
розробці адекватної пріоритетам індустріально -інноваційного розвитку досліджуваних країн
механізмів стимулювання інновації .
Ключові слова: Карагандинська та Донецька області, інноваційна активність регіональних
систем, виробництво інноваційної продукції, інноваційна інфраструктура регіону.
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РІВНІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ:
ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ
Постановка проблеми. Проблема розвитку та підвищення ефективності
функціонування вітчизняних підприємств є і буде залишатися однією з найбільш гострих. Її
вирішення повинно здійснюватися в різних напрямах та на різних рівнях на основі комплексу
обґрунтованих та раціональних засобів. На нашу думку, пріоритетним завданням у даному
векторі є подолання несприятливого інвестиційного клімату, що склався в реальній сфері
економіки України, і, відповідно підвищення інвестиційної привабливості конкретних
підприємств тієї чи іншої галузі.
Підвищення інвестиційної привабливості підприємств необхідне для того, щоб на етапі
стабілізації промислового виробництва забезпечити підприємства необхідними ресурсами
для активної їх реструктуризації й на цій основі наростити обсяги конкурентної продукції.
Підвищувати динаміку виробництва протягом тривалого часу на сьогоднішньому
виробничому потенціалі неможливо через невідповідність його техніко-технологічного рівня
вимогам сучасної ринкової конкуренції.
Для збільшення притоку інвестиційних ресурсів з усіх джерел фінансування за рахунок
пожвавлення інвестиційної активності різноманітних господарюючих суб’єктів необхідно
удосконалити весь організаційно-економічний механізм інвестування, у тому числі методичне
обґрунтування оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Потенційним інвесторам та
іншим учасникам інвестиційного процесу потрібна об’єктивна й комплексна інформація про
інвестиційну привабливість підприємств в Україні. Це потребує проведення ґрунтовних
досліджень у напрямі визначення факторів, показників інвестиційної привабливості
підприємств, а також формування пропозицій щодо її підвищення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інвестиційної привабливості
підприємств є об’єктом досліджень широкого кола науковців, серед яких можна виділити:
Андраш О.А [1], Брюховецьку Н.Ю. [2], Жихор О.Б. [3], Катан Л.І. [4], Мельник О.Г. [5],
Юр’єва О.Г. [6] та інші. Проте, більшість з них основну увагу приділяють сутності та оцінці
інвестиційної привабливості, однак необхідним є чітко окреслити рівні її формування,
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оскільки саме від цього залежить ефективність виявлення факторів і резервів підвищення
інвестиційної привабливості й удосконаленню механізму інвестування загалом.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження рівнів інвестиційної привабливості
підприємства з метою виявлення усіх факторів впливу на її формування, пошуку резервів її
підвищення.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах інвестиції виступають
важливим елементом розвитку як національної економіки, так і економіки в цілому.
Залучення інвестицій забезпечує науково-технологічний прогрес, стрімке економічне
зростання, збільшення показників господарської діяльності країни, регіону, підприємства
тощо.
Забезпечення сталого економічного розвитку країни є неможливим без модернізації
засобів виробництва, впровадження сучасних технологій та нової техніки. Для цього
необхідні значні інвестиції, яких на сьогодні вкрай не вистачає насамперед через низьку
інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств. У напрямку до євроінтеграції Україні
потрібно пожвавлювати інвестиційний процес. Для цього важливу роль відіграє політика
держави щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємств різних форм власності.
На підставі узагальнення трактувань категорії “інвестиційна привабливість
підприємства” вітчизняними та зарубіжними науковцями можна стверджувати, що у
літературі та нормативно-правовій базі існує чимало поглядів на розуміння цього поняття, які
зазвичай не розкривають сутності категорії, не конкретизують змістові параметри, а лише
окреслюють певні вузькі елементи. Така багатоваріантність у тлумаченні інвестиційної
привабливості підприємства надалі ускладнює її діагностику, оскільки різне змістове
наповнення категорії зумовлює різні підходи до її оцінювання та ідентифікування.
Інвестиційна привабливість підприємства повинна формуватися на декількох рівнях –
держави, регіону, галузі та безпосередньо самого підприємства. В. М. Хобта та А. В. Мєшков
слушно стверджують, що з точки зору впливу на інвестиційну привабливість важко
встановити який з рівнів є домінантним, а який – менш важливим. При цьому науковці
зауважують, що при важливості того чи іншого розділу аналізу для формування підсумкових
висновків оцінки інвестиційної привабливості, вони є певною мірою рівнозначними.
Свідченням на користь цього висновку є той факт, що, наприклад, висока інвестиційна
привабливість держави, регіону та галузі може бути перекрита незадовільною діяльністю
потенційного реципієнта. В той же час підприємство із задовільними фінансовими
показниками не буде вважатися привабливим, якщо воно знаходиться в країні з
нестабільною економікою. Отже, лише оптимальне поєднання високого рівня усіх чотирьох
головних напрямків формування інвестиційної привабливості підприємства свідчить про її
задовільний стан [7, с. 15].
Виявлення рівнів інвестиційної привабливості підприємства значною мірою полегшує
виявлення факторів і резервів її підвищення. Підвищенню інвестиційної привабливості можна
сприяти з двох боків. Перша – з боку держави та міжнародних організацій. Це сприяння
спрямоване на зміну показників, які характеризують привабливість держави, регіонів та
галузей. Друга – з боку підприємства, яке прямо впливати може лише на власну
привабливість.
Отже, формування та підвищення інвестиційної привабливості підприємства
визначається на державному, регіональному і галузевому рівнях, на рівні конкретного
підприємства. Для адекватної оцінки рівня інвестиційної привабливості конкретного
підприємства необхідно враховувати всі елементи, що впливають на той чи інший рівень.
Так, на державний рівень формування інвестиційної привабливості підприємства мають
вплив політико-правове, економічне та соціально-культурне середовище. Характеризуючи ці
елементи, варто зазначити, що стабільність політичної ситуації впливає на стабільність
економічного життя, робить країну привабливою для інвестицій, а політична нестабільність
призводить до відтоку капіталу, “розумової” еліти за кордон.
В цілому інвестиційну привабливість української держави на даний час можна
визначити як низько задовільну. Про це свідчить і той факт, що у різноманітних світових
рейтингах вона займає місце у середині другої сотні. Низьке місце Україна займає і у
порівнянні із більшістю країн з перехідною економікою. За показником “інноваційна
спроможність” Україна змістилася вниз на 16 позицій, оскільки вітчизняні підприємства
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більшою мірою використовують іноземні технології шляхом отримання ліцензій, ніж власні
розробки та дослідження [8].
Отже, можна зробити висновок про низьку ефективність державної політики в напряму
підвищення інвестиційної привабливості України загалом. Наступним рівнем визначення
інвестиційної привабливості є привабливість регіону. Її можна оцінити за допомогою
відповідного індексу, на який впливають жорсткі фактори (природні, трудові ресурси,
інноваційний потенціал, географічне розташування, споживчий сегмент, бізнес-сегмент,
інфраструктура) та м’які фактори (діловий клімат, правила та процедури, відкритість влади,
діловий оптимізм, успішний досвід).
Щодо інвестиційної привабливості галузей економіки України, то тут слід відзначити, що
світова фінансово-економічна криза значно погіршила її показники, оскільки, починаючи з
2008 року, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України різко знизився. На рис. 1
відображено динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України протягом 2005-2013
років.
12000

млн. дол. США

10911,1
10000
7868,1

8354,7

8708

8000
5634,6 5986
6000

6473,1

6013,1
5677,3

4000
2000
0
2 005р. 2 006р. 2 007р. 2 008р. 2 009р. 2 010р. 2 011р. 2 012р. 2 013р.

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України
Джерело: складено автором на основі [9]

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у 2013 році на
підприємствах промисловості зосереджено 31,4% загального обсягу інвестицій (у т. ч. на
підприємствах переробної промисловості – 25,7%, добувної промисловості і розроблення
кар’єрів – 2,9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2,6%)
[10].
Варто зазначити, що для інвестора привабливими є ті галузі, в яких велика швидкість
обороту капіталу, і, відповідно, можна отримати велику віддачу на вкладений капітал, маючи
невисокий рівень рентабельності продукції. У свою ж чергу, галузі в яких повільно
обертається капітал, повинні мати високий рівень рентабельності продукції для того, щоб
мати змогу забезпечити необхідну норму доходу на авансований капітал.
Серед елементів, що суттєво впливають на інвестиційну привабливість на рівні
окремого підприємства, поряд із фінансовими показниками особливо слід відмітити значення
форми власності, до якої відносяться підприємства, що формують характерні риси діяльності
підприємства на ринку. Найбільш розвинутими як у світовій, так і в українській економіці є
акціонерні товариства, переваги яких призвели до формування окремої групи показників
інвестиційної привабливості – групи потенціалу акцій, що базується на співвідношенні
особливо важливих параметрів для інвестора – обсягу отриманого прибутку, частки
дивідендів, що сплачується з нього, а також вартості статутного фонду потенційного
підприємства-реципієнта. Також важливим є стиль управління, особистість керівників (топменеджменту), що здійснюють управління підприємством і які мають дуже великий вплив на
формування його привабливості. Особливістю цього фактору, як і попереднього, є важкість
кількісного вимірювання його впливу на потенційну ефективність капіталовкладення на
відміну від фінансових показників [11, с.125].
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Підсумовуючи усе наведене вище, необхідно відмітити, що тільки поєднання зусиль
держави і окремих підприємств на різних щаблях формування інвестиційної привабливості
дозволить українській економіці перебороти низку наявних проблем та здійснити залучення
необхідного обсягу коштів для ефективного проведення реформ та прибуткової діяльності
суб'єктів господарювання. Активізація інвестиційних процесів в Україні можлива за умов
розробки відповідних механізмів управління інвестиційною привабливістю суб'єктів
господарювання, що можливе при врахуванні усіх факторів, що впливають на її рівень як
ззовні, тобто з боку держави, регіону та галузі, так і зсередини, з боку самого підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Результати дослідження дали змогу
сформувати такі висновки:
1. У літературі та на практиці спостерігається значне різноманіття поглядів на сутність
інвестиційної привабливості підприємства, що зумовлює відмінні підходи до її діагностики,
тому важливим є уточнення змістового наповнення цієї категорії та виокремлення
особливостей її розуміння з позиції реальних та фінансових інвесторів, які мають різні цілі
при вкладанні коштів у підприємство.
2. Інвестиційну привабливість підприємства доцільно розглядати як комплексну
характеристику підприємства, яка дає підстави для перемоги у конкурентній боротьбі за
інвестиційні ресурси на ринку на засадах врахування інтересів інвесторів.
3. Інвестиційна привабливість підприємства повинна формуватися на декількох щаблях
– рівні держави, регіону, галузі та безпосередньо самого підприємства. На державний рівень
формування інвестиційної привабливості підприємства мають вплив політико-правове,
економічне та соціально-культурне середовище. На інвестиційну привабливість регіону
впливають економічна розвиненість, інвестиційна структура, демографічна структура,
наявність специфічних ризиків. Інвестиційна привабливість галузей економіки залежить від
розміру та потенціалу ринку, конкуренції, перепон входження в галузь та її залишення,
відносин із постачальниками, технологічних та соціальних факторів.
6. Формування та удосконалення механізму підвищення інвестиційної привабливості
слід здійснювати в таких напрямках:
- на рівні держави слід провести реформу нормативно-правового забезпечення;
вдосконалити бюджетно-податкову, грошово-кредитну та амортизаційну політику,
стимулювати розвиток сектору науки та інновацій; розвивати матеріально-технічну базу
галузі шляхом лізингу;
- на рівні регіону необхідно створити умови для залучення інвестицій в певний регіон,
здійснювати асигнування та дотації з місцевих бюджетів для розвитку галузі. Також було б
доцільним розробити Інтернет ресурс з даними про інвестиційну привабливість підприємств
та проводити належне інформування зацікавлених суб`єктів.
- на рівні підприємства слід провести технічне переозброєння шляхом оптимізації
структури
перерозподілу
внутрішніх
ресурсів,
підвищити
кваліфікацію
кадрів,
використовувати сучасні інформаційні технології для оцінки інвестиційної привабливості,
впроваджувати мотиваційний механізм розвитку підприємства.
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Олійничук В.М. РІВНІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ФАКТОРИ
ВПЛИВУ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ
Мета. Метою статті є дослідження рівнів інвестиційної привабливості підприємства з метою
виявлення усіх факторів впливу на її формування, пошуку резервів її підвищення.
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано діалектичний метод та
порівняльний метод пізнання при визначенні проблем підвищення інвестиційної привабливості та
окресленні реальної картини іноземного інвестування в Україну. Використання методів теоретичного
узагальнення дали змогу окреслити у статті напрямки удосконалення механізму інвестування. Названі
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методи дослідження використовувались у роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що забезпечило
повноту, всебічність та об’єктивність дослідження, достовірність отриманих наукових результатів.
Результати. Результатами дослідження є окреслення та характеристика рівнів формування
інвестиційної привабливості, а саме: рівні держави, регіону, галузі та безпосередньо самого
підприємства.
Наукова новизна полягає у обґрунтуванні напрямків формування та удосконалення механізму
підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Зокрема, для досягнення цих завдань та
покращення інвестиційного клімату в країні необхідно здійснити ряд заходів на кожному з рівнів: на
рівні держави слід провести реформу нормативно-правового забезпечення та вдосконалити
бюджетно-податкову, грошово-кредитну та амортизаційну політику; на рівні регіону необхідно
створити умови для залучення інвестицій в певний регіон, здійснювати асигнування та дотації з
місцевих бюджетів для розвитку галузі; на рівні підприємства слід провести технічне переозброєння
шляхом оптимізації структури перерозподілу внутрішніх ресурсів й підвищити кваліфікацію кадрів.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у визначенні шляхів
покращення та підвищення інвестиційної привабливості підприємств, зміст яких полягає у виявленні
рівнів інвестиційної привабливості підприємства та визначення факторів впливу на кожному з них, що
дасть змогу усунути негативні тенденції та віднайти можливі резерви підвищення інвестиційної
привабливості на усіх рівнях її формування. Такі заходи для зростання інвестиційної привабливості
можна застосовувати у двох напрямках: з боку держави та міжнародних організацій. Це сприяння
спрямоване на зміну показників, які характеризують привабливість держави, регіонів та галузей.
Другий – з боку підприємства, яке прямо впливати може лише на власну привабливість. Для
адекватної оцінки рівня інвестиційної привабливості конкретного підприємства необхідно враховувати
всі елементи, що впливають на той чи інший рівень.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, рівні інвестиційної привабливості, фактори
впливу, інвестиційна спроможність, інвестор, інвестиційний клімат.
Oliinychuk V.M. THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS: FACTORS INFLUENCING AND
RESERVES INCREASE
Purpose. The aim of the paper is to investigate the levels of investment attractiveness in order to
identify all the factors influencing its formation, finding stocks to improve it.
Methodology of research. The study used the dialectical method and comparative method of
knowledge in defining problems and increase the investment attractiveness of defining the real picture of
foreign investment in Ukraine. Use of theoretical generalization enabled in Article outline directions improving
the mechanism of investing. The above methods were used in the work in the relationship and
interdependence, which ensured the completeness, comprehensiveness and objectivity of the study, the
reliability of scientific results.
Results. The results of the study is to outline the formation and characterization of levels of
investment attractiveness, namely the level of the state, region, industry and direct the enterprise.
Scientific novelty lies in the rationale trends shaping and improving the mechanism to increase the
investment attractiveness of enterprises. In particular, to achieve these goals and improve the investment
climate in the country need to take a number of measures for each of the levels: at the level of the state
should be to reform the regulatory and legal framework and improve the fiscal, monetary and depreciation
policy; at the regional level is necessary to create conditions for attracting investment in a region, make
appropriations and subsidies from local budgets for the development of the sector; at the enterprise level
should be a retooling by optimizing the structure of reallocation of internal resources and enhance the
competencies of staff.
The practical significance of the results of research is to determine ways to improve and
increase the investment attractiveness of, the content of which is to identify the level of investment
attractiveness and determining factors of influence on each of them that will help eliminate the negative
trends and to find all possible reserves to increase the investment attractiveness at all levels of its formation.
Such measures to increase investment attractiveness can be used in two ways: by the state and
international organizations. This promotion is aimed at changing the parameters that characterize the
attractiveness of the state, regions and industries. The second - from the company that can directly influence
only on their own attractiveness. For adequate evaluation of investment attractiveness of a particular
company must consider all the elements that influence a particular level.
Key words: investment, investment, investment attractiveness, influence, investment value, the
investor, the investment climate.
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Олейничук В.М. УРОВНИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ
Цель. Целью статьи является исследование уровней инвестиционной привлекательности
предприятия с целью выявления всех факторов влияния на ее формирование , поиска резервов ее
повышения .
Методика исследования. В процессе исследования применены диалектический метод и
сравнительный метод познания при определении проблем повышения инвестиционной
привлекательности и обрисовке реальной картины иностранного инвестирования в Украине.
Использование методов теоретического обобщения позволили выделить в статье направления
совершенствования механизма инвестирования. Названные методы исследования использовались в
работе во взаимосвязи и взаимозависимости, что обеспечило полноту, всесторонность и
объективность исследования, достоверность полученных научных результатов.
Результаты. Результатами исследования являются определение и характеристика уровней
формирования инвестиционной привлекательности, а именно: уровне государства, региона, отрасли
и непосредственно самого предприятия.
Научная новизна заключается в обосновании направлений формирования и
совершенствования механизма повышения инвестиционной привлекательности предприятий. В
частности, для достижения этих целей и улучшения инвестиционного климата в стране необходимо
осуществить ряд действий на каждом из уровней: на уровне государства следует провести реформу
нормативно-правового обеспечения и усовершенствовать бюджетно-налоговую, денежно-кредитную
и амортизационную политику; на уровне региона необходимо создать условия для привлечения
инвестиций в определенный регион, осуществлять ассигнования и дотации из местных бюджетов для
развития отрасли; на уровне предприятия следует провести техническое перевооружение путем
оптимизации структуры перераспределения внутренних ресурсов и повысить квалификацию кадров .
Практическое значение полученных результатов исследования заключается в определении
путей улучшения и повышения инвестиционной привлекательности предприятий, содержание
которых заключается в выявлении уровней инвестиционной привлекательности предприятия и
определения факторов влияния на каждом из них, что позволит устранить негативные тенденции и
найти возможные резервы повышения инвестиционной привлекательности на всех уровнях ее
формирования. Такие меры для роста инвестиционной привлекательности можно применять в двух
направлениях: со стороны государства и международных организаций. Это содействие направлено
на изменение показателей, характеризующих привлекательность государства, регионов и отраслей.
Второй – со стороны предприятия, прямо влиять может только на собственную привлекательность.
Для адекватной оценки уровня инвестиционной привлекательности конкретного предприятия
необходимо учитывать все элементы, влияющие на тот или иной уровень.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, уровни инвестиционной
привлекательности, факторы влияния, инвестиционная возможность, инвестор, инвестиционный
климат.

142

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
УДК 657.2
Cмерічевський С.Ф.,
д.е.н., професор,
Діденко О.П.,
Запорізький національний технічний університет

РОЗПРОДАЖ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ:
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Для сучасного періоду розвитку економіки України
характерним є укрупнення торговельного бізнесу, що підтверджується збільшенням
середньої торговельної площі магазинів та просуванням на ринок нових торговельних
форматів, які забезпечують максимальний асортимент товарів, високий рівень
обслуговування, мають широкі можливості впливу на виробників і постачальників товарів. За
такої ситуації діяльність торгівельних підприємств має бути спрямована на отримання
переваг над конкурентами. Це зумовлює необхідність переходу від традиційного до якісно
нового підходу до процесу управління продажем товару, який ґрунтується на використанні
концепції маркетингу. Лише такий підхід в умовах сьогодення сприятиме забезпеченню
задоволення потреб ринку, прискоренню товарообороту та збільшенню прибутковості
торговельного підприємства.
У боротьбі за залучення нових і збереження вже набутих клієнтів торговельні
підприємства йдуть на поступки, які виявляються у різноманітних преференціях для покупців,
зокрема, у розпродажі товарів. Даний вид преференцій покупцям, як свідчить практика,
залишається найбільш перспективною формою організації торговельної діяльності та
вимагає відпрацювання механізму формування обліково-інформаційного забезпечення
управління продажем товару та результативністю діяльності торговельних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні питання обліку операцій із
продажу товарів на підприємствах роздрібної торгівлі досліджували як вітчизняні науковці,
такі як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Н. М. Грабова, В. П. Завгородній,
С. В. Івахненков, Л. Н. Котенко, Н. В. Манжос, І. Д. Хмелевський, Н. В. Білова, В. В. Сопко,
Н. М. Ткаченко, так і зарубіжні – І. В. Аверчев, В. В. Бурцев, Р. Додж, В. Е. Керімов,
Н. А. Новоселова,
Я. В. Соколов,
А. Прайснер,
М. Ф. Ван Бреда,
Дж. К. Робертсон,
Ч. Т. Хорнгрен. Визнаючи значний внесок цих вчених, слід зазначити, що сучасні ринкові
відносини ставлять нові завдання щодо вирішення проблем обліку операцій із продажу
товарів, тоді як існуючим дослідженням характерний більш класичний підхід до розкриття
цього питання. Тож, перед бухгалтерами продовжують постійно виникають різного роду
питання в даній сфері, і особливо це стосується правильності відображення в обліку
операцій з розпродажу товару.
Постановка завдання. Мета статті полягає в уточненні сутності поняття «розпродаж
товарів», розгляді специфіки обліку операцій з розпродажу товарів у роздрібній торгівлі та
розробці методичного інструментарію формування інформаційних ресурсів для прийняття
управлінських рішень щодо продажу товарів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розпродажі та знижки - добре перевірені
маркетингові заходи. Однак із початком дії нових правил визначення звичайної ціни за ст. 39
ПКУ продовжують поставати питання щодо правильності їх відображення в податковому
обліку.
Поняття «розпродаж» та «знижка» згідно ч.ч. 4, 5 Закону України «Про захист прав
споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII дозволено вживати лише за дотриманням умов,
поданих на рис. 1. [4].
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Слід підкреслити, що статтею 190 ГКУ та с. 7 Закону України «Про ціни і
ціноутворення» за суб’єктами господарювання закріплено право здійснення торговельних
операцій за вільними цінами на всі види товару, за винятком тих, на які встановлено
державні ціни [2; 3]. Отже, якщо на певний вид товарів немає обмежень, встановлених
державою у вигляді граничного рівня ціни, (або граничного рівня торгової націнки), то вільні
ціни встановлюються торгівельним підприємством самостійно.

Рис.1. Умови вживання понять «розпродаж» та «знижки»
Джерело : [4]

Причинами, через які торговельні підприємства вдаються до розпродажу товарів, слід
визнати наступні:
− зміна кон'юнктури ринку (зниження попиту на товар, зниження цін на аналогічний
товар конкуруючими підприємствами);
− пошкодження товару або зниження його споживчих якостей;
− потреба у реалізації товару в короткі терміни (наприклад, наближення дати закінчення
термінів придатності або реалізації товарів, настання терміну погашення кредиторської
заборгованості, ліквідації підприємства);
− збільшення витрат на зберігання товарів, у зв'язку з чим підприємству вигідніше
продати такі товари, ніж мати додаткові витрати;
− проведення рекламних заходів з метою просування товарів на споживчому ринку та
ін. [8].
Отже, під розпродажем товарів варто розуміти маркетингову діяльність, яка зазвичай
здійснюється в конкретний проміжок часу, в конкретній споживчій сфері і заохочує прямий
відгук покупців за допомогою додаткових вигод, що для продавця виявляється в уцінці
товару чи зниженні цін.
Порівняльна характеристика сутності, нормативних актів регулювання та результатів
уцінки і знижки наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Відмінні риси уцінки та знижки ціни товарів
Причина
зниження ціни

Сутність

Зниження ціни продажу в
результаті
зниження
торговельної націнки
Зниження ціни продажу в
Уцінка
результаті
переоцінки
балансової вартості товару
Джерело : [8]
Знижка

Нормативна база

Результат

Відсутні стандарти щодо
класифікації та обліку
знижок
Положення №149/300 від
15.12.99 р.

Зниження вартості товару
за рахунок суми націнки
Зниження вартості товару
за рахунок скорочення
доходу від реалізації

Уцінка та зниження ціни товару в бухгалтерському обліку передбачено Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства
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фінансів України від 20.10.99 р. № 246. Згідно з п. 25 П(С)БО 9, якщо на дату балансу ціна
запасів знизилася або вони зіпсовані, застаріли або іншим способом втратили первісно
очікувану економічну вигоду - запаси відображуються за чистою вартістю реалізації. При
цьому чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з
очікуваної ціни продажу передбачуваних витрат на завершення виробництва і збут. Різниця
між первинною вартістю запасів та їх чистою вартістю реалізації і буде сумою зниження ціни.
Якщо первісна вартість товарних запасів перевищує їх чисту вартість реалізації, то сума
перевищення списується на витрати звітного періоду [6].
Порядок уцінки та зниження ціни окремих груп товарів додатково регламентований
Положенням про порядок зниження ціни і реалізації залежалої продукції з групи товарів
широкого споживання і продукції виробничо-технічного призначення, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 15.12.99 р. № 149/300. Відповідно до цього документа
зниження ціни товарів на підприємстві передбачено за рішенням керівника підприємства за
наявності:
− товарів, що залежалися (не реалізовані більше ніж 3 місяці і не мали попиту);
− товарів, що частково втратили свою первісну якість;
− надлишків товарно-матеріальних цінностей, які більше ніж 3 місяці не можуть бути
використані у виробництві продукції, оскільки її виготовлення є недоцільним через
відсутність попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [8].
Для обґрунтування продажу товарів за результатами уцінки на підприємстві до початку
розпродажу товарів має бути виданий наказ, який регламентуватиме порядок і умови
продажу товарів за зниженими цінами.
Виходячи з причини, через яку провадиться розпродаж товарів, керівництво
підприємства має створити комісію для проведення інвентаризації товарів, ціни на які
повинні бути знижені. До початку проведення безпосередньої уцінки товарів комісія
попередньо розглядає складені раніше переліки товарів, що підлягають розпродажу. Розмір
уцінки товарів визначає комісія на підставі експертних оцінок з урахуванням ступеня втрати
їхніх споживчих властивостей, насиченості ринку такими товарами. Товари, які раніше були
уцінені, але не реалізовані, можуть уцінюватися повторно до рівня цін можливої реалізації.
Цей перелік передається на розгляд керівнику. Після прийняття ним рішення про проведення
переоцінки комісія розпочинає свою роботу.
Усю інформацію щодо уцінки відображують в описі-акті. Опис-акт складають на
підприємствах роздрібної торгівлі - у кожному відділенні (секції) магазину чи в іншій торговій
одиниці у двох примірниках і підписують члени комісії, які проводили уцінку, а також
матеріально відповідальні особи. Якщо деякі товари уцінюються повторно, то в описах-актах
зазначають ціну після першої та другої уцінок [1].
Уцінка товарів, що залежалися, з відображенням у бухгалтерському обліку провадиться
винятково на дату складання опису-акта або на дату балансу (складання фінансової
звітності) і тільки у межах залишків таких товарів на складі на одну із зазначених дат. При
цьому чисту вартість реалізації визначають за кожною одиницею товарів за вирахуванням з
очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на збут, а суму уцінки списують на витрати
звітного періоду наступним записом:
Д-т 946 «Втрати від знецінення запасів»
К-т 281 «Товари на складі».
Проте, як відмічалось раніше, підприємство може проводити розпродаж і за допомогою
введення системи знижок, з точки зору бухгалтерського обліку це будуть знижки, які
надаються в момент реалізації товарів.
У підприємствах роздрібної торгівлі під час реалізації товарів зі знижками їх розмір
окремо фіксується в касових чеках і щоденному звіті. У зазначених документах також окремо
виділяють вартість проданих товарів у роздрібних цінах без обліку наданих знижок та
фактичний виторг від реалізації товарів з урахуванням знижок. Тож, дохід згідно п. 8 П(С)БО
15 [7] відображається в сумі фактично отриманої компенсації (виторгу в касу).
Оскільки при передачі товарів у роздрібну торгову мережу в бухгалтерському обліку
була відображена торгова націнка, то при їх реалізації цих товарів повинна бути списана така
сама торгова націнка, що забезпечить обчислення правильної суми собівартості
реалізованих товарів і залишку торгової націнки. Ніяких перерахунків і коригувань у зв’язку з
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наданням знижки проводити не потрібно. Таким чином, розрахунки потрібно робити у
відповідності згідно з п. 16 П(С)БО 9 без обліку наданих знижок.
З метою деталізації інформації з розпродажу товару вважаємо доречним до рахунку
702 «Дохід від реалізації товарів» ввести рахунки третього порядку:
702.1 «Дохід від реалізації товарів»;
702.2 «Дохід від реалізації уцінених товарів»;
702.3 «Дохід від реалізації товарів зі знижками»;
702.4 «Дохід від реалізації товарів за дисконтними картками».
Тож, облікове відображення розпродажу товарів має набувати наступного вигляду
(рис. 2).
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Примітка:

1

- відображено торгову націнку;

2

- зменшено торгову націнку на суму знижки;

3 - реалізовано під час розпродажу товар зі знижкою;
4 - списано суму торгової націнки по реалізованому товару;

5

- відображено собівартість реалізованого товару за цінами продажу;

6 - визначено фінансовий результат.
Рис. 2. Облікове відображення розпродажу товарів
Джерело : авторське бачення

Запровадження на практиці поданих пропозицій дозволить виділити з усього доходу
торговельного підприємства дохід від реалізації уціненого товару, товарів зі знижками,
товарів за дисконтним картками, здійснити поглиблений аналіз продажу та доцільності
застосування тих чи інших маркетингових інструментів для стимулювання збуту, що
сприятиме в свою чергу прийняттю більш ефективних управлінських рішень щодо
розпродажу та забезпечить правильність відображення операцій з розпродажу у
податковому обліку.
Так, за умови оголошення торговельним підприємством розпродажу у податковому
обліку згідно з пп. 153.2.1, 153.2.3 ПКУ дохід від продажу товарів (виконання робіт, надання
послуг) пов'язаним особам, неплатникам податку на прибуток (у тому числі фізособам та
нерезидентам) або нестандартним його платникам визначається відповідно до договірних
цін, але не нижче звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого
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продажу, якщо договірна ціна на ці товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 %
від звичайної ціни на них. Отже, при обчисленні об’єкта оподаткування дохід від продажу
товарів (робіт, послуг) визначається із договірної ціни товарів, але не меншої за звичайну
ціну, що діяли на дату продажу, оскільки покупці товарів - фізичні особи не є платниками
податку на прибуток [5].
Під звичайною ціною при цьому згідно п.п. 14.1.71 ПКУ розуміється ціна товарів (робіт,
послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Серед числа
методів, передбачених ст. 39 ПКУ для визначення звичайної ціни, на нашу думку, найбільш
доцільно використовувати метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу),
оскільки він передбачає застосовування ціни, яка визначається за ціною на ідентичні (а за їх
відсутності - однорідні) товари, реалізовані (придбані) не пов’язаній із продавцем (покупцем)
особі за звичайних умов діяльності.
Під ідентичними товарами при цьому розуміють товари, що мають однакові характерні
для них основні ознаки (пп. 14.1.80 ПКУ). Зокрема до останніх зараховано: фізичні
характеристики, якість і репутація на ринку, країна виробництва (походження), виробник [5].
А однорідними (подібними) вважають товари, що не є ідентичними, але мають схожі
характеристики та складаються зі схожих компонентів, у результаті чого виконують однакові
функції порівняно з товарами, які оцінюються та вважаються комерційно взаємозамінними.
Під час визначення однорідності товарів враховують наступні характеристики (рис. 3).

Рис. 3. Характеристики однорідності товару
Джерело : [5]

Тож для визначення звичайної ціни товару згідно з методом порівняльної
неконтрольованої ціни (аналогів продажу) використовують інформацію про укладені на
момент продажу такого товару договори з ідентичними (однорідними) товарами (у
порівнянних умовах на відповідному ринку товарів).
Слід наголосити, що згідно п. 39.13 ПКУ, для товарів, раніше ввезених на митну
територію України в митному режимі імпорту або реімпорту, звичайною ціною продажу
(поставки) на митній території України вважають ринкову ціну, але не нижче митної вартості
товарів, з якої були сплачені податки та збори під час їх митного оформлення. Це свідчить
проте, що під час продажу імпортних товарів дохід має визначатись, виходячи з їхньої
договірної вартості, але не нижче за митну вартість [5].
Одночасно з визнанням доходу мають відображатися витрати, що сформували
собівартість реалізованих акційних товарів (п. 138.4 ПКУ), проте слід підкреслити, без будьяких урізань (навіть якщо ціна реалізації нижча за ціну придбання), оскільки чинним
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законодавством не передбачено жодних підстав для коригування податкових витрат (у
частині їхньої собівартості).
Щодо ПДВ, то слід зазначити, що будь-який продаж (розпродаж) зазвичай підлягає
оподаткуванню. Базу оподаткування ПДВ під час продажу товарів визначають за абз. 1
п. 188.1 ПКУ, виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів, але не нижче звичайних
цін (не нижче митної вартості – у раз розпродажу імпортного товару) [5].
Коригування податкового кредиту під час розпродажу товару не здійснюється, оскільки
така операція гарно вписується у визначення «господарська діяльність» із пп. 14.1.36 ПКУ,
отже, жодних підстав для коригування податкового кредиту не має.
Висновки з проведеного дослідження. Відображення в бухгалтерському обліку
операцій з розпродажу товарів є важливою інформацією для успішного маркетингу
торговельного підприємства. Розглядаючи маркетинг як методологію ринкової діяльності, що
визначає стратегію й тактику підприємств в умовах конкуренції, слід зазначити, що ключовим
завданням підприємств торгівлі на сучасному етапі стає орієнтація на споживача. Це
означає, що будь-яке управлінське рішення щодо того, які види знижок вводити і за яких
умов їх надавати, має ґрунтуватися на підставі обліково-інформаційного забезпечення.
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Смерічевський С.Ф., Діденко О.П. РОЗПРОДАЖ ТОВАРІВ У РОЗРІБНІЙ ТОРГІВЛІ:
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Мета полягає в уточненні сутності поняття «розпродаж товарів», розгляді специфіки обліку
операцій з розпродажу товарів у роздрібній торгівлі та розробці методичного інструментарію
формування інформаційних ресурсів для прийняття управлінських рішень щодо продажу товарів.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: аналітикомонографічний – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при дослідженні
законодавчих чи інших нормативно-правових актів з питань регулювання обліку розпродажу;
порівняльний метод – при визначенні відмінних рис між уцінкою та торговельними знижками,
абстрактно-логічний метод - для узагальнення теоретичних положень, встановлення причиннонаслідкових зв’язків і формування висновків та пропозицій.
Результати. Уточнено сутність поняття «розпродаж товарів», як маркетингову діяльність
торговельного підприємства, яка здійснюється в конкретний проміжок часу, в конкретній споживчій
сфері і заохочує прямий відгук покупців за допомогою додаткових вигод у вигляді уцінки товару чи
торговельних знижок.
Розглянуто специфіку фінансового та податкового обліку операцій з розпродажу товарів у
роздрібній торгівлі. Розроблено методичний інструментарій формування інформаційних ресурсів для
прийняття управлінських рішень щодо продажу товарів шляхом забезпечення підвищення
аналітичності, оперативності та точності облікових даних щодо розпродажу товарів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методичного інструментарію
формування інформаційних ресурсів для прийняття управлінських рішень щодо продажу товарів
шляхом забезпечення підвищення аналітичності, оперативності та точності облікових даних щодо
розпродажу товарів.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі
пропозицій та методичних рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання в
процесі обліку розпродажу товарів у роздрібній торгівлі та прийняття управлінських рішень щодо
доцільності його проведення.
Ключові слова: розпродаж товарів, уцінка, торговельна знижка, цінова політика.
Smerichevskiі S.F., Didenko O.P. SALE OF GOODS IN RETAIL TRADE: ACCOUNTING ASPECT
Purpose consists in clarification of essence of concept «sale of commodities», consideration of
specific of account of operations, from the sale of commodities in a retail business and development of
methodical tool of forming of informative resources for acceptance of administrative decisions in relation to
the sale of commodities.
Methodology of research. For achievement of the put purpose it is used in the article: analytic
monographic – at the study of literature sources; system analytical method – at research of legislative or
other normatively legal acts on questions adjusting of account of sale; comparative method – at
determination of distinguishing features between decline of cost and point-of-sale discounts, abstractly
logical method - for generalization of theoretical positions, establishing causal investigation connections,
forming of conclusions and suggestions.
Findings. Essence of concept «sale of commodities» is specified, as marketing activity of point-ofsale enterprise, which is carried out in the concrete interval of time, in a concrete consumer sphere
encourages the direct review of buyers by additional benefits as decline of cost of commodity or point-of-sale
discounts.
The specific of financial and tax account of operations is considered from the sale of commodities in a
retail business. The methodical tool of forming of informative resources is developed for acceptance of
administrative decisions in relation to the sale of commodities by providing of increase of analytical,
operationability and exactness of registration information, in relation to the sale of commodities.
Originality got results consists in development of methodical tool of forming of informative resources
for acceptance of administrative decisions in relation to the sale of commodities by providing of increase of
analytical, operationability and exactness of registration information, in relation to the sale of commodities.
Practical consists in that the substantive provisions of this research in form suggestions and
methodical recommendations can be used the subjects of ménage in the process of account of sale of
commodities in a retail business and acceptance of administrative decisions in relation to the sale of
commodities.
Key words: sale of commodities, decline of cost, point-of-sale discount, price policy.
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Смеричевский С.Ф., Диденко О.П. РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ:
УЧЕТНЫЙ АСПЕКТ
Цель состоит в детализации сущности понятия «распродажа товаров», рассмотрении
специфики учета операций по распродаже товаров в розничной торговле и разработке методического
инструментария формирования информационных ресурсов для принятия управленческих решений в
сфере продаж товаров.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы:
аналитико-монографический – при изучении литературных источников; системно-аналитический
метод – при исследовании законодательных или других нормативно правовых актов по вопросам
регулирования учета распродаж; сравнительный метод – при определении отличительных черт
между уценкой и торговыми скидками, абстрактно-логический метод - для обобщения теоретических
положений, установления причинно-следственных связей, формирования выводов и предложений.
Результаты. Уточнена сущность понятия «распродажа товаров», как инструмента
маркетинговой деятельности торгового предприятия, который применяется в конкретный промежуток
времени, в конкретной потребительской сфере с целью поощрения покупателей в виде уценки товара
или торговых скидок.
Рассмотрена специфика финансового и налогового учета операций по распродаже товаров в
розничной торговле. Разработан методический инструментарий формирования информационных
ресурсов для принятия управленческих решений по продажам товаров путем обеспечения
повышения аналитики, оперативности и точности учетных данных по распродаже товаров.
Научная новизна полученных результатов состоит в разработке методического
инструментария формирования информационных ресурсов необходимых для принятия
управленческих решений по продаже товаров путем обеспечения повышения качества аналитики,
оперативности и точности учетных данных по распродаже товаров.
Практическая значимость состоит в том, что основные положения данного исследования в
форме предложений и методических рекомендаций могут быть использованы субъектами
предпринимательства в процессе учета распродажи товаров в розничной торговле и принятия
управленческих решений относительно целесообразности ее проведения.
Ключевые слова: распродажа товаров, уценка, торговая скидка, ценовая политика.
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ БРАКОМ ВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Входження України в євроспільноту призводить до глобальної
конкуренції як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках збуту. Тому забезпечення високої
якості продукції нині поставлено в ряд пріоритетних економічних завдань як держави, так і
кожного суб’єкта господарювання зокрема. Підґрунтям управління якістю продукції
загальновизнано обліково-інформаційне забезпечення обліку витрат на якість та браку у
виробництві.
Зважаючи на вищевикладене, проблема розробки організаційно-методичного підходу
до відображення браку у системі бухгалтерського обліку та операцій з управління якістю
продукції набуває все більшої актуальності. Адже, якщо відображення браку у складі запасів
підприємства є більш-менш регламентованою, то ідентифікація та облікове відображення
операцій з управління витратами, пов’язаними з браком, дотепер залишаються поза увагою
вчених та практиків, незважаючи на те, що інформація про брак у виробництві відіграє
суттєву роль при оцінці ефективності господарської діяльності виробничого підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Враховуючи напрацювання вітчизняних
вчених, таких, як: Бутинець Ф., Слюсарчук Л., Шведова Н., Баширов А., Наринський А.,
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Онищук С., Лень В., Морозова-Герасимович Н., Зимовець Г., Бугаєва А., Фоміна М. та ін., можна
констатувати той факт, що проблема правильності відображення в обліку браку у виробництві є
досить актуальною, оскільки дотепер у нормативних актах та інструктивних матеріалах дане
питання належним чином неузгоджене, неконкретизоване і детально не розглядається.
Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні організаційнометодичного підходу до обліку браку у виробництві як підґрунтя обліково-інформаційного
забезпечення управління якістю продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для обліку та узагальнення інформації
про втрати від браку у виробництві продукції (робіт, послуг) згідно Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій (далі Інструкція 291) призначено рахунок 24
«Брак у виробництві», за дебетом якого відображаються втрати через виявлений зовнішній
та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення
браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання
гарантійних майстерень; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення витрат на брак,
та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення
втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за
зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від
постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак
продукції [3, с. 15]. Слід підкреслити, що в Інструкції 291 чітко наголошується, що на рахунку
24 відображаються витрати, пов’язані з браком, тож, оскільки мова йде про витрати,
доцільно звернутись до П(С)БО 16 «Витрати».
В П(С)БО 16 «Витрати» зазначено, що до складу інших прямих витрат включаються
втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин
продукції (виробів, вузлів), зменшеної на її справедливу вартість та витрати на виправлення
такого технічно неминучого браку [2, с. 82]. Проте, оскільки брак у виробництві за
класифікаційними ознаками поділяється на кілька видів, облік кожного з яких має свою
специфіку, то існує нагальна потреба при організації обліку браку враховувати його
класифікацію, яка і має стати основою при побудові аналітичного обліку (рис. 1).
Як свідчить практика, переважна частка витрат, пов’язаних з браком виникає внаслідок
технічного неминучого браку. Згідно з п. 412 Методичних рекомендацій з формування
собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Міністерства
промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373 (далі Методрекомендації № 373),
технічно неминучим браком вважається брак, зумовлений специфікою та рівнем розвитку
технології й організації виробництва, що передбачений технічною або технологічною
документацією та виникає в межах установлених такою документацією норм [5].
Поділ технічно-неминучого браку на поправний та непоправний вимагає зупинитись на
вивченні специфіки їх відображення в обліку.
У випадку якщо технічно-неминучий брак є поправним, то на рахунку 24 «Брак у
виробництві» витрати, що сформували собівартість самих виробів та напівфабрикатів, які
піддалися виправленню, не відображають (вони мають відображатись на рахунку 23
«Виробництво» у складі виробничої собівартості продукції, що випускається), а на рахунку 24
«Брак у виробництві» у такому разі слід обліковувати лише витрати на виправлення такого
браку [1].
При цьому, згідно з п. 413 Методрекомендацій № 373, собівартість поправного браку
(тобто витрати на виправлення браку) включає (рис. 2).
Собівартість поправного технічно-неминучого браку списується (за вирахуванням сум,
що відносяться на зменшення втрат від браку) з рахунка 24 «Брак у виробництві» до складу
виробничої собівартості продукції [1].
В податковому обліку поправний технічно-неминучий брак згідно п. 138.7 ПКУ
відображається лише у межах витрат на виправлення такого браку за умов, якщо:
− вартість забракованої з технологічних причин продукції не перевищує встановлених
нормативів таких витрат;
− забракована продукція після здійснення витрат на виправлення реалізується [7].
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за причинами виникнення

Технічно неминучий (нормативний) - зумовлений специфікою або
рівнем розвитку технології та організації виробництва, передбачений
технічною або технологічною документацією, виникає в межах
встановлених такою документацією норм, не залежить від вини
працівників

за характером дефектів

Непередбачений - що не планується заздалегідь, а виникає внаслідок
вини працівників підприємства чи інших факторів (наприклад, неточної
роботи устаткування, гарантійний строк експлуатації якого закінчився і
норми браку щодо якого не переглянуто), а також з вини постачальників
матеріалів/ напівфабрикатів або внаслідок форс-мажорних обставин

Поправний - браковані вироби, напівфабрикати, деталі, вузли та роботи
після усунення недоліків можуть використовуватися за прямим
призначенням та їх виправлення технічно можливе й економічно
доцільне

Непоправний - браковані вироби, напівфабрикати, деталі, вузли та
роботи не можуть використовуватися за прямим призначенням та їх
виправлення технічно неможливе й економічно недоцільне
Брак з вини працівників чи інших факторів (неточної роботи
устаткування, гарантійний строк експлуатації якого закінчився та норми
браку щодо якого не переглянуто)

за винними
особами

Брак у виробництві

Міжнародний науково-виробничий журнал

Брак з вини постачальників матеріалів/напівфабрикатів або внаслідок
форс-мажорних обставин

за місцем
виявлення

Внутрішній - виявлений на підприємстві до відправлення продукції
споживачам
Зовнішній – виявлений споживачем у процесі складання, монтажу або під
час експлуатації виробу та пред’явлено для відшкодування збитків

Рис. 1. Класифікація браку у виробництві
Джерело: [6, с. 34]
витрати на
сировину та
матеріали,
витрачені на
усунення дефектів
продукції

витрати на заробітну плату
працівників,
нараховану за
операції з
виправлення
браку

відрахування на
соціальне
страхування

частина витрат на утримання та
експлуатацію
устаткування
й
відповідну частку загальновиробничих витрат (витрати, перелічені в п.15 П(С)БО 16, з
урахуванням розподілу, передбаченого п. 16

Собівартість поправного технічно-неминучого браку

Рис. 2. Собівартість поправного технічно-неминучого браку
Джерело: [5]
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ПДВ по поправному технічно-неминучому браку не коригується, оскільки бракована
продукція після її виправлення продовжує брати участь в оподатковуваних господарських
операціях у межах господарської діяльності (ст. 198 ПКУ).
Якщо технічно-неминучий брак є непоправним, втрати від нього (собівартість браку)
відображається на рахунку 24 «Брак у виробництві» в межах нормативу. У разі, якщо від
браку отримано відходи, які можуть бути використані в господарській діяльності
підприємства чи використані у процесі виробництва іншої продукції або здані як
вторсировина переробному підприємству, або ж реалізовані покупцю, то «поворотна»
частина браку згідно п. 329 Методрекомендацій № 373 оцінюється за ціною можливого
використання (якщо підприємство планує використовувати відходи у подальшому
виробництві) чи за справедливою вартістю (якщо підприємство планує відходи
реалізовувати) [5].
Сума втрат, що залишилися від непоправного технічно-неминучого браку, включається
до складу виробничої собівартості продукції у складі інших прямих витрат (п. 14 П(С)БО 16).
При цьому втрати від браку мають включатися до собівартості того виду продукції, за яким
виявлено брак. У випадку якщо на підприємстві втрати від браку не виділено в окрему статтю
калькуляції, то їх слід віднести до складу загальновиробничих витрат з подальшим
розподілом, передбаченим п. 16 П(С)БО 16.
В податковому обліку втрати від непоправного технічно-неминучого браку відносяться
на витрати лише в межах відповідних норм втрат (пп. 138.10.1 щодо втрат внаслідок
псування матеріальних цінностей, п. 140.3 ст. 140 ПКУ щодо втрат у межах норм природного
збитку чи технічних (виробничих) втрат). Фактична вартість остаточно забракованої
продукції, що перевищує допустимі норми технічно неминучого браку, в податковому обліку
не включається до витрат платника податку. Отже, понаднормові суми втрат від браку не
потрапляють до податкових витрат, оскільки їх вважають такими, що не використані в
господарській діяльності.
Водночас витрати на ліквідацію (розборку чи утилізацію) такого остаточного
нормативного технічно-неминучого браку визнаються податковими витратами.
ПДВ за товари/послуги, використані для виготовлення остаточно забракованої
продукції (у межах норм), не коригується, оскільки це нормальний етап виробництва, тобто
здійснюється в межах господарської діяльності.
Щодо поправного непередбаченого браку, то слід зазначити, що, згідно п. 413
Методрекомендацій № 373, витрати, що сформували собівартість самої бракованої продукції, на
рахунку 24 «Брак у виробництві» не відображають, а враховують тільки витрати на виправлення
браку. Водночас втрати від непоправного непередбаченого браку, який визнано непоправним
відображають на рахунку 24. При цьому втрати від браку зменшуються на суму відшкодувань
винними особами та на суму відшкодувань постачальниками (якщо такі порушення доведено), а
також на вартість отриманих відходів від забракованих виробів. Суму втрат від поправного та
непоправного непередбаченого браку, що залишилася, згідно п. 11 П(С)БО 16, відносять на
собівартість реалізованої продукції у межах установлених норм та нормативів (якщо винуватця
не встановлено) чи до інших витрат операційної діяльності (якщо винуватця встановлено, проте
через вимоги КЗпП [4] сума не підлягає відшкодуванню).
Податковий облік втрат від непередбачуваного браку має певну специфіку. Слід
нагадати, що непередбачений брак – брак, який не планується заздалегідь, а виникає
внаслідок
вини
працівників
підприємства
чи
з
вини
постачальників
матеріалів/напівфабрикатів, тобто виникає з причин суб’єктивного характеру.
Відмінною рисою втрат від браку з причин суб’єктивного характеру є те, що вони
виникають за участі людського фактору. Тож, чітко можна стверджувати, що порядок
облікового відображення в податковому обліку втрат від браку з причин суб’єктивного
характеру залежить від причини виникнення та можливості встановлення винних осіб.
Втрати від непередбаченого браку в податковому обліку не включаються до витрат,
оскільки вони класифікуються, як не пов’язані з господарською діяльністю платника податків.
Водночас, згідно з п.п. 136.1.5 ПКУ, не потрапляють до складу доходів підприємства і
компенсація шкоди винуватцями браку. Крім того, така компенсація не є об’єктом обкладення
ПДВ, оскільки не є оплатою поставлених товарів/послуг [8].
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У разі, якщо за результатами розбирання виробів з непередбаченим браком
підприємство може отримати відходи, які можуть бути використані в подальшому у
виробничій діяльності або реалізовані, то згідно п.п. 135.4.1 ПКУ отримані доходи мають бути
включені до доходів у періоді переходу до покупця права власності на ці відходи. Одночасно
з визнанням такого доходу підприємство може претендувати на право включення вартості
цих відходів, за якою вони раніше були визнані активом, до складу податкових витрат як
прямих матеріальних витрат відповідно до п. 138.8 ПКУ.
За умови реалізації відходів від непередбаченого браку в податковому обліку мають
бути відображені податкові зобов’язання, виходячи з договірної (контрактної) вартості, але
не нижче звичайної ціни (п. 188.1 ПКУ).
У разі утилізації браку право на податковий кредит з ПДВ не виникає, оскільки такі
витрати не пов’язані з господарською діяльністю. Вартість утилізації згідно з п.14 П(С)БО 16
«Витрати» включають до складу інших витрат операційної діяльності.
Тож, враховуючи вищевикладене, вважаємо що аналітичний облік на рахунку 24 «Брак
у виробництві» має вестись не за видами виробництва, як передбачено Інструкцією 291, а у
розрізі класифікації витрат, пов’язаних з браком (рис. 3).
Аналітичні розрізи
Х.Х.Х.Х
Х.Х.Х

Х.Х

Х

24
Брак у виробництві
Брак за причинами виникнення
Брак за характером дефектів
Брак за винними особами
Брак за місцем виникнення

Рис. 3. Аналітичний облік браку у виробництві
Джерело : запропоновано авторами

Ведення обліку у запропонованих аналітичних розрізах дозволить сформувати
комплексне обліково-інформаційне забезпечення для управління браком у виробництві та
вжиття відповідних заходів щодо підвищення якості продукції підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження
приходимо до висновку, що нормативне регулювання обліку браку у виробництві дотепер
залишається неузгодженим та неконкретизованим, тож підприємства відображають втрати
від браку та витрати, пов’язані з браком на різноманітних рахунках. Це, в свою чергу, не дає
можливості визначити фактично понесені витрати, пов’язані з браком і, як наслідок,
унеможливлює здійснення економічного аналізу впливу даних витрат на обсяги реалізації
продукції, розширення ринків збуту, на рівень задоволення потреб споживачів, на фінансові
результати тощо. З метою підвищення аналітичності, оперативності та точності облікових
даних щодо втрат від браку, доведено необхідність:
по-перше, з метою гармонізації чинних нормативних актів з питання регулювання обліку
браку у виробництві доповнити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» в
частині:
- п. 4 доповнити термінами «брак», «виправний брак», «невиправний (остаточний)
брак», «нормативний брак», «понаднормативний брак»;
- п. 5 критерії визнання витрат доповнити критеріями визнання витрат, пов’язаних з
браком;
по-друге, аналітичний облік на рахунку 24 «Брак у виробництві» вести не за видами
виробництва, як передбачено Інструкцією 291, а у розрізі класифікації витрат, пов’язаних з
браком.
Запровадження на практиці поданих пропозицій дозволить гармонізувати порядок
ведення податкового та фінансового обліку витрат, пов’язаних з браком і таким чином
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підвищити якість обліково-інформаційного забезпечення управління якістю продукції, так
необхідного в умовах жорсткої конкуренції.
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Левченко Н.М., Козачок І.В. ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
БРАКОМ ВИРОБНИЦТВА
Мета полягає в обґрунтуванні організаційно-методичного підходу до обліку браку у виробництві
як підґрунтя обліково-інформаційного забезпечення управління якістю продукції.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: аналітикомонографічний – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при дослідженні
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законодавчих чи інших нормативно-правових актів з питань регулювання обліку браку у виробництві;
порівняльний метод – при визначенні відмінностей трактування поняття «брак у виробництві»;
абстрактно-логічний метод - для узагальнення теоретичних положень, встановлення причиннонаслідкових зв’язків і формування висновків та пропозицій.
Результати. Досліджено протиріччя чинних нормативних актів з питань регулювання порядку
обліку браку у виробництві. Розглянуто класифікацію браку у виробництві, як об’єкта обліку. Дано
оцінку досконалості методики фінансового та податкового обліку браку. З метою підвищення
аналітичності, оперативності та точності облікових даних щодо втрат від браку, доведено необхідність
з метою гармонізації чинних нормативних актів з питання регулювання обліку браку у виробництві
внести доповнення до П(С)БО 16 «Витрати» та удосконалити методику аналітичного обліку браку у
виробництві (передбачену Інструкцією № 291) шляхом розробки схеми аналітичного обліку браку у
виробництві у розрізі класифікації витрат, пов’язаних з браком.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці шляхів гармонізації нормативних
актів з обліку браку та розробці схеми аналітичного обліку браку у виробництві у розрізі класифікації
витрат, пов’язаних з браком.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі
пропозицій та методичних рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання в
процесі обліку браку та прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості продукції.
Ключові слова: брак, технічно неминучий брак, непередбачений брак, виправний брак,
непоправний брак.
Levchenko N.M., Kozachok I.V. REGISTRATION-INFORMATIVE PROVIDING OF MANAGEMENT
SHORTAGE OF PRODUCTION
Purpose consists in a ground organizationally methodical to going near the account of shortage in a
production as ground registration-informative providing of management quality of products.
Methodology of research. For achievement of the put purpose it is used in the article: analytical
monographic – at the study of literary sources; system analytical method – at research of legislative or other
normatively legal acts on questions adjusting of account of shortage in a production; comparative method –
at determination of differences of interpretation of concept «shortage in a production»; abstractly logical
method - for generalization of theoretical positions, establishing causal investigation connections and the
formation of conclusions and proposals.
Findings. Investigational contradiction of operating normative acts is on questions adjusting of order
of account of shortage in a production. Classification of shortage is considered in a production, as to the
object of account. The estimation of perfection of method of financial and tax account of shortage is given.
With the purpose of increase of analytical, operationability and exactness of registration information, in
relation to losses from a shortage, a necessity is well-proven with the purpose of harmonization of operating
normative acts through question of adjusting of account of shortage in a production to bring in addition in
P(R)RK 16 «Charges» and to perfect the method of the analytical accounting of shortage in a production
(foreseen Instruction №291) by development of chart of the analytical accounting of shortage in a production
in the cut of classification of charges, related to the shortage.
Originality of the got results consists in development of ways of harmonization of normative acts from
the account of shortage and development of chart of the analytical accounting of shortage in a production in
the cut of classification of charges, related to the shortage.
Practical meaningfulness consists in that the substantive provisions of this research in form
suggestions and methodical recommendations can be used the subjects of ménage in the process of
account of shortage and acceptance of administrative decisions in relation to upgrading products.
Key words: marriage, technically inevitable marriage, unforeseen marriage, rework, incorrigible
marriage.
Левченко Н.М., Козачок И.В. УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
БРАКОМ ПРОИЗВОДСТВА
Цель cостоит в обосновании организационно-методического подхода построения учета брака в
производстве как основания учетно-информационного обеспечения управления качеством продукции.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы:
аналитико-монографический - при изучении литературных источников; системно-аналитический
метод - при исследовании законодательных или иных нормативно-правовых актов по вопросам
регулирования учета брака в производстве; сравнительный метод - при определении различий
трактовки понятия «брак в производстве»; абстрактно-логический метод - для обобщения
теоретических положений, установления причинно-следственных связей и формирование выводов и
предложений.
Результаты. Исследовано противоречие действующих нормативных актов по вопросам
регулирования порядка учета брака в производстве. Рассмотрена классификация брака в
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производстве, как объекта учета. Дана оценка совершенства методики финансового и налогового
учета брака в производстве. С целью повышения аналитической, оперативности и точности учетных
данных, относительно потерь от брака, доказана необходимость с целью гармонизации действующих
нормативных актов по вопросу регулирования учета брака в производстве внести дополнение в
П(С)БУ 16 «Расходы» и усовершенствовать методику аналитического учета брака (предусмотренную
Инструкцией № 291) путем разработки схемы аналитического учета брака в производстве в разрезе
классификации расходов, связанных с браком.
Научная новизна полученных результатов состоит в разработке путей гармонизации
нормативных актов по учету брака и разработке схемы аналитического учета брака в производстве в
разрезе классификации расходов, связанных с браком.
Практическая значимость состоит в том, что основные положения данного исследования в
форме предложений и методических рекомендаций могут быть использованы субъектами
хозяйствования в процессе учета брака и принятия управленческих решений по повышению качества
продукции.
Ключевые слова: брак, технически неизбежный брак, непредвиденный брак, исправимый брак,
неисправимый брак.
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ІНТЕГРАЛЬНЕ СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Постановка проблеми. В період загальноекономічної та соціально-політичної кризи
банківські установи працюють у складних умовах. Це, відповідно, впливає на надійність і
принципи роботи. Тому від стабільності та надійності роботи банківських установ значною
мірою залежить швидкий вихід із економічної кризи й ефективність реформ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практика застосування багатовимірного
статистичного оцінювання та методики комплексного аналізу діяльності банківських установ
знайшла відображення у наукових працях вітчизняних вчених: В. Вітлінського [1; 2],
А. Головача, О. Доценко, А. Єріної [4], В. Захожая, Н. Камашевої, Г. Карчевої, В. Кочеткова,
А. Незнамової, К. Раєвського, Л. Свистун-Золотаренко, А. Сидорової та інших.
Віддаючи належне внеску попередників у дослідження цієї наукової проблеми,
зазначимо, що надзвичайно високий динамізм, притаманний банківському сектору,
призводить до постійних змін як у механізмі функціонування банківських установ, так і
формах їх взаємодії з іншими суб’єктами економічних відносин. А це, відповідно, вимагає
подальших наукових досліджень в напрямі удосконалення існуючої методології оцінювання
надійності банківських установ з урахуванням сучасних реалій.
Постановка завдання. Обґрунтування напрямів удосконалення існуючої методології
оцінювання надійності банківських установ з урахуванням сучасних реалій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Насамперед зазначимо, що із наявністю
певних суб’єктивних аспектів у побудові рейтингових методик виникає низка суперечливих
моментів. Зокрема, на думку В.В. Вітлінського, до недоліків існуючих підходів можна
віднести:
− непрозорість більшості рейтингових методик оцінки банківської діяльності, відсутність
чітких критеріїв використання їх на практиці;
− викривлення економічного сенсу деяких показників (що є вихідним матеріалом для
обчислення рейтингів) через недосконалість існуючої системи обліку та моніторингу;
− орієнтація розробників рейтингових методик на лінійні моделі взаємозв’язку
показників без обґрунтування умов, у яких допускається їх застосування;
− обмеженість і неповнота інформаційної бази. Деякі рейтингові методики
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передбачають використання даних аналітичних рахунків бухгалтерського обліку, що
унеможливлює їх використання за сукупністю банків та використання зовнішніми
користувачами;
− у методиках, як правило, ігноруються показники, що характеризують динаміку
функціонування економічної системи, а також слабко формалізовані показники (у зв’язку зі
складністю їх опрацювання) [1, с.188].
Адже, як зазначає О.І. Багатов, рейтинг є комплексною інформацією щодо стану
банківської системи, яка подається в максимально згорнутому вигляді. Він представляє
собою оцінку тих чи інших аспектів діяльності досліджуваної економічної системи за
фіксованою шкалою [7].
Для будь-якого статистичного дослідження проблема інформаційного забезпечення є
першочерговою. Під інформаційним забезпеченням прийнято розуміти сукупність відомостей
про явища та процеси суспільного життя, які зорієнтовані на певних користувачів [2, с. 30].
Для того, щоб рейтинг дійсно задовольняв інформаційні потреби споживачів, він повинен
відповідати таким вимогам:
− статистичні дані про фінансовий стан та результати діяльності банків, на базі яких
визначається рейтинг, мають відповідати вимогам – достовірності, повноти, порівнянності,
доступності, об’єктивності;
− методика рейтингового оцінювання повинна бути науково обґрунтованою,
базуватися на сучасних методологічних підходах та досягненнях економічної науки,
враховувати стан досліджуваного об’єкта та особливості фази економічного циклу;
− визначення банківського рейтингу за певною методикою має бути періодичним, що
забезпечує можливість оцінки адекватності самої методики та напрямку змін у діяльності
банків.
Відповідно, рейтингове оцінювання здійснювалося в три етапи:
− оцінювання ресурсної стійкості банків;
− оцінювання якості активів та ефективності діяльності банків;
− комплексне оцінювання рівня надійності банківських установ як згортка двох
попередніх оцінок.
Вибір способу стандартизації показників базувався на тому, що більшість
запропонованих

( Kі

коефіцієнтів

= K 1 , K 2 ,..., K n

)

неможливо

чітко

поділити

на

стимулятори та дестимулятори, оскільки їх зміна має стимулюючий (дестимулюючий) ефект
до певної межі (критичного значення). А тому в основу інтегрального оцінювання було
покладено бальний підхід

Fij = f ( K ij ) ,

за яким порівняння з нормативними чи

рекомендованими значеннями здійснюється у певному інтервалі значень: оптимальний
(високий) рівень (1 бал); нижче / вище оптимального рівня, але не перетинаючи граничної
межі – (2 бали); вище або нижче критичного рівня – (3 бали):

1, при K Nmin < K ij ≤ K Nmax

Fij = 2, при K Mmin < K ij ≤ K Nmin та K Nmax < K ij ≤ K Mmax ,

min
max
3, при K ij < K M та K ij > K M
де

K ij

– значення

j − го

коефіцієнта і − го елемента сукупності;

нормативне (рекомендоване) значення відповідного коефіцієнта;
нормативне (рекомендоване) значення відповідного коефіцієнта;
max

K Nmin

K Nmax

K Mmin

– мінімальне

– максимальне
– мінімальне

(нижнє) граничне значення відповідного коефіцієнта; K M
– максимальне (верхнє)
граничне значення відповідного коефіцієнта.
Інтегральна оцінка на кожному етапі оцінювання визначається як сума балів за
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відповідною множиною показників:

Gj =

n

∑F

j

. Присвоєння балів за кожним показником

1

відбувається у зворотному порядку – вищому значенню показника з позиції надійності
надається менший бал (1 бал), і навпаки, значенню показника, яке перевищує критичну межу
чи нижче її, надається більший бал (3 бали). Оскільки

F jmin = 1 , а F jmax = 3 , то кількість

балів, яку може набрати банк за рейтингом ресурсної стійкості, становить G j ∈ [12 ; 36 ] , за
рейтингом якості активів та ефективності діяльності –

G j ∈ [10; 30] , за комплексною оцінкою

фінансової стійкості – G j ∈ [22 ; 66 ]. Шкали для визначення рейтингової позиції банків

(R , j = 1, .., 5) подано в табл.1.
j

Таблиця 1
Шкали для визначення рейтингової позиції банків за кількістю набраних балів
Рейтинг ресурсної стійкості
Рейтинг ефективності
банків
діяльності банків
Кількість балів
Рейтинг
Кількість балів
Рейтинг
12 – 16,8
R1
10 – 14,0
R1
16,8 – 21,6
R2
14,0 – 18,0
R2
21,6 – 26,4
R3
18,0 – 22,0
R3
26,4 – 31,2
R4
22,0 – 26,0
R4
31,2 – 36
R5
26,0 – 30,0
R5
Джерело: розраховано автором

Комплексний рейтинг фінансової
стійкості банків
Кількість балів
Рейтинг
22 – 30,8
R1
30,8 – 39,6
R2
39,6 – 48,4
R3
48,4 – 57,2
R4
57,2 – 66
R5

Результати рейтингового оцінювання банків свідчать, що рівень надійності ресурсної
бази банківського сектору України за 2013-2014 роки значно знизився. Найбільш помітні
зміни відбулися в першій і третій рейтингових групах, до яких належить більшість банків.
Серед 10 банків, яким за рівнем ресурсної надійності станом на 01.01.2014 р. був присвоєний
рейтинг R5, найвищий рівень стійкості (R1) на початок року мали лише чотири банки.
У рамках запропонованого підходу до рейтингового оцінювання надійності банків
можна визначити ступінь наближеності кожного з них до теоретично «ідеального» банку,
який має 100-відсоткову надійність (22 бали). Рівень фінансової стійкості j -го банку
визначається за формулою:

Sj
де
max
0

G

G0min

(G
=
(G

max
0

max
0

− Gj )
,
− G0min )

– мінімально можлива кількість балів за рейтинговою методикою (22 бали);

– максимально можлива кількість балів (66 балів);

G

j

– фактична кількість балів,

набраних j-м банком.
Розподіл банків за рівнем надійності свідчить, що жоден банк за 2011-2014 рр. не
потрапив до групи найнадійніших R1 (табл. 2). Це пояснюється тим, що не завжди банк з
достатньо стійкою ресурсною базою ефективно її використовує. Запропонований
диференційований підхід до рейтингового оцінювання рівня надійності забезпечує
різносторонню оцінку фінансового стану банків, дає можливість визначити обрану банком
стратегію, її відповідність ресурсному потенціалу та ефективність реалізації; полегшує
виявлення проблемних зон у діяльності банків. Цей підхід можна використовувати в процесі
прийняття управлінських рішень та при реалізації функції нагляду.
Побудова ефективної системи оцінювання надійності банків вимагає врахування дії всіх
факторів, які прямо чи опосередковано впливають на діяльність банків, їх чіткого
розмежування та оцінювання.
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Таблиця 2
Результати рейтингового оцінювання надійності банківських установ
Рейтинг
стійкості (Ri)

Рівень фінансової
стійкості, %

R1
R2
R3
R4
R5

80 – 100
60 – 80
40 – 60
20 – 40
0 – 20

Кількість банків
01.01.2012
01.01.2013
0
0
4
16
121
99
25
27
0
8
150
150

01.01.2011
0
11
115
13
0
139

Всього
Середня ( S )
СКВ (σs)
Джерело: розраховано автором

01.04.2014
0
14
95
34
2
145

49,2

46,6

46,3

46,9

8,6

7,7

13,4

10,9

Методологічною основою вирішення зазначеного завдання є метод головних
компонент, сутність якого зводиться до визначення на основі множини ознак xi , i = 1, n
максимально інформативних компонент

Fj , j = 1, p :

{x , x , x ,..., x } ⇒ {F , F , F ,..., F }
1

2

3

n

1

2

3

p

Модель головних компонент описує взаємозв’язок між первинними ознаками і
компонентами на основі їх лінійної комбінації:
n

zi = ∑ aij Fj

,

i =1

zi – стандартизовані значення i − ї ознаки з одиничними дисперсіями; аij –
факторне навантаження j − ї компоненти на i − у ознаку.
де

Модель головних компонент побудована за даними 80 банків станом на початок 2011,
2012, 2013 рр. та на 01.04.2011 р. Такий підхід дозволив здійснити аналіз механізму формування
основних компонент впливу на надійність банків на різних фазах фінансової кризи.
За критерієм Кайзера виділено чотири головні компоненти, сумарний вклад яких у
загальну дисперсію становить 85,3 %, що свідчить про високий ступінь факторизації моделі.
Внесок кожної компоненти у загальну дисперсію та їх інтерпретація подані у табл. 3.
Таблиця 3
Головні компоненти надійності банківських установ станом на 01.04.2014 р.
Змінні, які
факторне
навантажує
навантаження
факторна вісь
dostat
0,95
nadiyn
0,97
F1
g_nadiyn
0,90
pokr
0,97
e_zobov
0,91
kip_a
0,70
F2
likv_zob
-0,85
likv_a
-0,95
roa
0,97
F3
reserv
-0,94
npm
0,89
F4
nim
0,60
Всього
х
х
Джерело: розраховано автором

Частка
дисперсії, %

Змістовна
інтерпретація
фактора

4,87

37,5

«ефективність
управління
активами і
пасивами»

2,27

17,4

«ліквідність»

2,18

16,7

«рівень
менеджменту»

1,77

13,6

«доходність»

11,1

85,3

х

Власне
число, λ

Фактор
(Fi)
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Найбільшу частку (37,5 %) має перша компонента (F1) – «ефективність управління
активами і пасивами», що свідчить про визначальний вплив на сучасний рівень надійності
банків якості ресурсної бази та її відповідності напрямам використання. Друга компонента
(F2) пояснює 17,4 % загальної варіації та має щільний зв'язок із показниками ліквідності та
частки кредитно-інвестиційного портфеля в активах, що пояснюється необхідністю
підтримувати рівень ліквідності банків на достатньо високому рівні, враховуючи значну
волатильність складових ресурсної бази. Встановлено щільний зв'язок показників
рентабельності активів (прямий) та частки сформованих резервів (обернений) із третьою
компонентою (F3), внесок якої у загальну дисперсію становить 16,4 %. Ця компонента
характеризує здатність менеджменту банків забезпечувати рентабельність активів при обсязі
сформованих резервів, достатньому для покриття імовірних збитків.
Найменший внесок (13,6 %) компоненти «доходність» (F4) у загальну дисперсію та,
відповідно, у формування рівня надійності пояснюється тим, що в умовах кризи пріоритети
управління зміщуються в бік збереження активів, підтримання ліквідності та
платоспроможності банків, а не отримання доходів. В цілому, модель головних компонент
відтворює багатовимірний характер, а факторні навантаження показують ступінь
взаємозв’язку між виділеними компонентами та їхніми індикаторами.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вище наведене, застосування
комплексного статистичного підходу щодо оцінювання надійності банків можна вважати
загальною теоретико-методологічною основою дослідження банківської діяльності, тому що
його положення й інструментарій орієнтовані не тільки на якісне, але й кількісне дослідження
складних систем.
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Матійчук Л.П. ІНТЕГРАЛЬНЕ СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ
Мета. Обґрунтування напрямів удосконалення існуючої методології оцінювання надійності
банківських установ з урахуванням сучасних реалій.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано систему загальнонаукових,
економіко-статистичних і статистико-математичних методів. Зокрема, економіко-статистичні методи
використані при розробленні методики рейтингового оцінювання надійності банківських установ;
загальнонаукові методи - при розробленні стратегічних і тактичних планів зміцнення банківської
системи; загальнонаукові і статистико-математичні методи використані при обґрунтуванні основних
критеріїв і проведенні комплексної інтегральної оцінки надійності банківських установ.
Результати. Розроблена методика рейтингового оцінювання надійності банківських установ
України на основі диференційованого підходу до побудови інтегрального показника; виявлено головні
компоненти, що формують рівень надійності вітчизняного банківського сектору, та визначено їхній
вплив на фінансовий стан окремої банківських установ.
Визначено стратегічні орієнтири факторного шкалювання банків, що є вагомим аналітичним
підґрунтям прийняття виважених управлінських рішень щодо вибору суб’єктами економічної діяльності
майбутніх банків-контрагентів в умовах підвищених ризиків та невизначеності.
Наукова новизна. Полягає у розробленні та удосконаленні теоретико-методичних засад
оцінювання надійності банків, застосування методів факторного аналізу з виокремленням головних
компонент для виявлення основних чинників впливу на надійність банків, їх класифікації, а також
змістовної економічної інтерпретації.
Практична значущість. Результати дослідження сприяють удосконаленню теоретикометодичних підходів до комплексного статистичного аналізу й оцінювання надійності банків України,
створюють інформаційно-аналітичну базу для зростання ефективності управлінських рішень у
банківській сфері. Банки зможуть значно зменшити власні ризики та посилити свою роль у становленні
ринку фінансових послуг.
Ключові слова: банківські установи, фінансова надійність, інтегральне оцінювання,
статистичний аналіз, рейтинг, надійність.
Matiichuk L.P. INTEGRAL STATISTICAL EVALUATION OF RELIABILITY BANK INSTITUTIONS
Purpose. The purpose of the article is substantiation of improving the existing methodology of
evaluation of reliability bank institutions taking into account modern realities.
Methodology of the study. The system of general and scientific methods, economic and statistical,
statistical and mathematical methods were used in the research processes. In particular, the economic and
statistical methods were used in developing the methodology of ranking evaluation of reliability bank
institutions; general and scientific methods – in developing strategic and tactical plans to strengthen the
banking system; general and scientific, statistical and mathematical methods were used in substantiating the
basic criteria and conducting a comprehensive integrated assessment of reliability bank institutions.
Findings. The technique of ranking evaluation of reliability bank institutions in Ukraine based on the
differentiated approach to the construction of the integral indicator has been elaborated. The main
components that form the reliability of the domestic banking sector have been identified, and their impact on
the financial condition of individual banks has been defined.
It has been determined the strategic guidelines of factor scaling banks that is an important analytical
foundation making informed management decisions regarding the choice of economic agents for future
counterparty banks in conditions of increased risk and uncertainty.
Originality. The scientific novelty of the article lies in the development and improvement of the
theoretical and methodological foundations of reliability assessment of banks, the use of factor analysis of
distinguishing principal components to identify the main factors affecting the reliability of banks, their
classification, as well as meaningful economic interpretation.
Practical value. Results of the research contribute to the improvement of theoretical and
methodological approaches to the complex statistical analysis and evaluation of the reliability banks in
Ukraine create the information and analytical base to increase efficiency of management decisions in the
banking sphere. Banks will be able to reduce significantly their risks and enhance their role in the
development of the financial services.
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Матийчук Л.П. ИНТЕГРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ
БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Цель. Обоснование направлений совершенствования существующей методологии оценки
надежности банковских учреждений с учетом современных реалий.
Методика исследования. В процессе исследования использована система общенаучных,
экономико - статистических и статистико - математических методов. В частности, экономико статистические методы использованы при разработке методики рейтинговой оценки надежности
банковских учреждений; общенаучные методы - при разработке стратегических и тактических планов
укрепления банковской системы; общенаучные и статистико - математические методы использованы
при обосновании основных критериев и проведении комплексной интегральной оценки надежности
банковских учреждений.
Результаты. Разработана методика рейтинговой оценки надежности банковских учреждений
Украины на основе дифференцированного подхода к построению интегрального показателя ;
выявлены основные компоненты, формирующие уровень надежности отечественного банковского
сектора, и определены их влияние на финансовое состояние отдельной банковских учреждений.
Определены стратегические ориентиры факторного шкалирования банков, что является
весомым аналитическим основой принятия правильных управленческих решений по выбору
субъектами экономической деятельности будущих банков- контрагентов в условиях повышенных
рисков и неопределенности.
Научная новизна. Заключается в разработке и совершенствовании теоретико - методических
основ оценки надежности банков, применения методов факторного анализа с выделением главных
компонент для выявления основных факторов влияния на надежность банков, их классификации, а
также содержательной экономической интерпретации.
Практическая значимость. Результаты исследования способствуют совершенствованию
теоретико - методических подходов к комплексному статистическому анализу и оценки надежности
банков Украины, создают информационно - аналитическую базу для роста эффективности
управленческих решений в банковской сфере. Банки смогут значительно уменьшить собственные
риски и усилить свою роль в становлении рынка финансовых услуг.
Ключевые слова: банковские учреждения, финансовая надежность, интегральное оценивания,
статистический анализ, рейтинг, надежность.
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ІНІЦІАТИВНИЙ АУДИТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ МСФЗ
Постановка проблеми. У зв'язку з активізацією євроінтеграційних процесів в Україні,
розвитком міжнародного співробітництва, участю у сфері відносин міжнародного розподілу
та виробничій кооперації, залученням іноземних інвестицій в економіку України, виходом
вітчизняних підприємств на міжнародні ринки капіталу вкрай необхідним є подальше
реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку та трансформації фінансової
звітності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) [5].
Глобалізація та структурні перетворення в економіці України змінили погляди на
фінансову звітність, надаючи їй зовсім інші орієнтири. Нині фінансова звітність є не тільки
надійним інформаційним джерелом – це інструмент контролю, база для генерації
управлінських рішень, основа обґрунтованого вибору економічної стратегії розвитку, підстава
для мінімізації витрат та актуалізації фінансового результату [1, с. 25-28]. Тож, питання
трансформації фінансової звітності до вимог МСФЗ набувають все більшої актуальності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Враховуючи напрацювання вітчизняних
вчених з питань трансформації фінансової звітності до вимог МСФЗ, таких як Бутинець Ф.,
Пархоменко В., Малюга Н., Петрук О., Ткаченко Н., Єфіменко В., Голов С. та ін., можна
констатувати той факт, що проблема правильності здійснення трансформаційного процесу є
досить актуальною, оскільки дотепер у нормативних актах та інструктивних матеріалах дане
питання належним чином неузгоджене і неконкретизоване. Так, зокрема, Голов С.
наголошує, що перехід на МСФЗ в Україні не реалізовано, а лише задекларовано. Для
реалізації переходу на МСФЗ необхідно в першу чергу внести відповідні зміни до чинного
законодавства. Зокрема, вимога Мінфіну щодо застосування уніфікованих форм фінансової
звітності для звітності за МСФЗ унеможливлює складання фінансової звітності за
міжнародними стандартами та дискредитує намір запровадження МСФЗ. Отже існуючу в
Україні систему переходу на МСФЗ не можна вважати ані ефективною, ані результативною
[2]. Тож, вирішення питань трансформації фінансової звітності до вимог МСФЗ логічно
передбачає поглиблення та розширення дослідження в напрямку організаційнометодологічних аспектів.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні теоретичних аспектів
методології ініціативного аудиту трансформації національної звітності у звітність за
вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом усе частіше постає
питання необхідності запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності у практику
вітчизняних підприємств. Це пов’язано з необхідністю формування в Україні сприятливих
умов для участі у міжнародному співробітництві, виходу на міжнародні товарні та фінансові
ринки, співпраці з іноземними інвесторами [5, с. 22-27]. На даному етапі економічного
розвитку України цей крок є своєчасним через сформованість відповідної законодавчої бази,
зокрема внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [11], прийняття НП(С)БО 1 [3], розробки Методичних рекомендацій щодо заповнення
форм фінансової звітності [8] тощо.
Проте повноцінний перехід не декларативного, а практичного характеру потребує в
першу чергу:
− наявності кваліфікованих працівників, обізнаних з методикою складання фінансової
звітності за МСФЗ;
− наявності належної інформаційно-аналітичної бази з питань застосування
міжнародних стандартів, яка б забезпечила вільний доступ суб’єктів господарювання;
− широкого спектру навчальних і роз’яснювальних матеріалів та проведення
навчальних відеоконференцій тощо.
Важливим кроком створення сприятливих умов для впровадження міжнародних
стандартів стало відкриття інформаційного інтернет-ресурсу (http://msfz.minfin.gov.ua), проте
очікуваного результату до тепер не досягнуто.
Отже, нестача достатньої кількості кваліфікованих спеціалістів, що добре знаються на
міжнародних стандартах, суттєво гальмує процес трансформації фінансової звітності за
вимогами МСФЗ. Проте це не єдина проблема, оскільки МСФЗ в усьому світі відомі як
система, заснована на виборі керівництвом методу відображення господарських операцій у
звітності, що може викликати небажання керівництва нести відповідальність за
трансформаційні дії. Перелічені проблеми адаптації фінансової звітності до МСФЗ на рівні
суб’єкта господарювання можна вирішити шляхом використання спеціалізованих
аудиторських послуг, а саме ініціативного аудиту трансформації фінансової звітності у
відповідності до вимог МСФЗ.
Як відомо, існує два методи підготовки фінансової звітності до вимог МСФЗ: метод
конверсії (паралельний облік) та трансформації. Різниця між цими методами полягає в тому,
що процес конверсії (метод паралельного обліку) вимагає або формування бухгалтерських
даних у двох системах фінансової звітності, або конфігурації програмного забезпечення
таким чином, щоб воно дозволяло формувати два види звітності: у форматі МСФЗ і П(С)БО.
Трансформація фінансової звітності, в свою чергу, це процес складання звітності відповідно
до вимог МСФЗ шляхом перегрупування облікової інформації та коригування статей
звітності, підготовленої за правилами П(С)БО. Тобто для трансформації звітності згідно
МСФЗ застосовують вже готову звітність за П(С)БО та аналітичні розшифровки до неї за
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статтями балансу та звіту про прибутки і збитки. Вона проводиться шляхом внесення
відповідних коригувань і додаткових проводок з метою доведення активів, зобов'язань і
капіталу до величини, за якою вони повинні відображатися згідно МСФЗ.
Оскільки єдиної методики проведення трансформації вітчизняної фінансової звітності у
звітність, яка б відповідала МСФЗ в Україні до тепер немає, то у кожному окремому випадку
на неї впливає специфіка фінансово-господарської діяльності, особливості організації
бухгалтерського обліку та облікова політика, наявність тимчасових, фінансових ресурсів та
кваліфікованого в даній області персоналу. Тож, у кожному окремому випадку послідовність
трансформації фінансової звітності до вимог МСФЗ є різною, що вимагає від аудиту на
першому етапі ознайомлення з бізнесом підприємства, змінами в бізнес-процесах, які
відбулись останнім часом та змінами, які відбувались останнім часом в компанії (зміна
керівництва, зміна засновників, їх дольової участі тощо) (рис. 1).
1

Ознайомлення з бізнесом підприємства, оцінка змін, які відбулися в компанії (новий вид
бізнесу, зміна в бізнес процесах)

2

Аналіз застосовуваної облікової політики та стану бухгалтерського обліку на підприємстві

3

Розробка облікової політики та Плану рахунків згідно з МСФЗ та порядку її
ретроспективного застосування до всіх періодів, представлених у першій фінансовій
звітності за МСФЗ

4

Оцінка активів та зобов'язань

5

Підготовка вступного балансу згідно МСФЗ на дату переходу

6

Прийняття рішення щодо застосування добровільних виключень із ретроспективного
підходу

7

Складання коригуючи проводок і декласифікація рахунків трансформованого оборотносальдового балансу відповідно до МСФЗ

8

Підготовка трансформаційних таблиць для складання фінансової звітності відповідно до
МСФЗ

9

Заповнення форм фінансової звітності згідно вимог МСФЗ за поточний та за
порівняльний період

10

Підтвердження фінансової звітності, та її відповідність міжнародним стандартам (IFRS)

Рис. 1. Послідовність здійснення ініціативного аудиту трансформації фінансової
звітності до вимог МСФЗ
Джерело : авторське бачення
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Аналіз застосовуваної облікової політики та стану бухгалтерського обліку на
підприємстві має стати підставою для розробки облікової політики, яка має здійснюватись за
наступними вимогам МСФЗ:
− облікова політика повинна відповідати стандартам, що діють на кінцеву дату звітного
періоду у першій звітності за МСФЗ;
− компанія повинна використовувати обрані політику та методи оцінки для визнання всіх
статей фінансової звітності на дату переходу;
− обрана облікова політика повинна застосовуватися в усіх представлених періодах.
Щодо розробки окремого Плану рахунків, то слід зазначити, що МСФЗ не вимагає
введення підприємствами регламентованого Плану рахунків, але для повноцінного
представлення інформації, для самого процесу трансформації його все ж таки вважаємо
доцільно розробити з тієї причини, що МСФЗ надають підприємствам змогу скласти такий
план рахунків, який буде максимально відповідати специфіці їх діяльності. Проте слід
нагадати, що МСФЗ, наділяючи суб’єктів господарювання такими повноваженнями, залишає
їх обов’язком дотримання розробленим Планом рахунків наступних вимог:
− забезпечувати просту і зручну побудову фінансових звітів;
− бути гнучким, щоб мати можливість розширюватися в майбутньому;
− забезпечувати достатню деталізацію для побудови основних фінансових та
управлінських звітів.
Наступними етапами аудиту трансформації фінансової звітності до вимог МСФЗ є
оцінка активів та зобов’язань, а також складання вступного балансу за МСФЗ, який має:
а) включати всі активи та зобов’язання, визнання яких вимагає МСФЗ (водночас не
включати активи і зобов’язання, визнання яких заборонено МСФЗ). Під час визнання активів і
зобов’язань у вступному балансі за МСФЗ, на відміну від П(С)БО, необхідно врахувати в
балансі:
− основні засоби (наприклад, земельні ділянки), отримані в оренду, та які не
враховуються в українському бухгалтерському балансі;
− активи й зобов’язання пенсійного плану з установленими виплатами;
− резерви по виведенню об’єктів основних засобів з експлуатації;
− умовні зобов’язання;
− резерви по відпустках тощо;
б) представляти всі статті звітності (активи, зобов’язання, капітал) у класифікації та за
оцінкою відповідно до МСФЗ.
Після уточнення оцінки активів і зобов'язань, що представляються за статтями
вступного бухгалтерського балансу, обчислюють відхилення від раніше представлених у
звітності сум. Вони враховуються як складова частина капіталу організації та мають бути
відображені в балансі на дату переходу на МСФЗ за статтею «Нерозподілений прибуток»
або іншій статті групи капіталу, по якій це є допустимим.
МСФЗ вимагають подання всіх статей з їх відповідними порівняльними даними за
минулий період як у самих звітах, так і в примітках. Жодна цифра не може бути
представлена без її супроводу порівняльною інформацією за минулий аналогічний період
(відповідно рік, півріччя або квартал), тож на наступному етапі мають бути прийнятті рішення
щодо застосування добровільних виключень із ретроспективного підходу [4].
В подальшому під час аудиту трансформації фінансової звітності мають бути складанні
коригуючи проводки і декласифікація рахунків трансформованого оборотно-сальдового
балансу, а також проведена підготовка трансформаційних таблиць для складання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
Наступним етапом є заповнення форм фінансової звітності згідно вимог МСФЗ за
поточний та за порівняльний період. При цьому згідно п. 24 та 25 МСФЗ 1 «Перше
застосування МСФЗ» до фінансової звітності в обов’язковому порядку мають подаватись
узгодження, які мають надавати досить детальну інформацію для того, щоб користувачі
мали змогу зрозуміли суттєві коригування в звіті про фінансовий стан і звіті про сукупні
доходи [9]. Серед найбільш важливих показників, які слід додатково розкривати у фінансовій
звітності за МСФЗ, є капітал і чистий прибуток. Що стосується суми капіталу у звітності, то
методичні підходи до її відображення зводяться до уявлення вартості капіталу, обчисленої
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за національними стандартами та МСФЗ на дату першого застосування міжнародних
стандартів. Крім цього, слід привести ці ж відомості на дату останнього складання фінансової
звітності у відповідність правилам національних стандартів.
Сума чистого прибутку компанії представляється на останню дату складання звітності
як за національними стандартами, так і перерахована на цю ж дату за нормами МСФЗ.
Оскільки сума капіталу та чистого прибутку підлягає перерахунку, в додаткових відомостях
до звітності слід надати розшифровки перерахунку цих показників за правилами МСФЗ. Такі
відомості повинні бути представлені до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки
або в самих формах, або в поясненнях до них.
Крім того, у звітності підприємства обов'язково повинні приводити дані за один
попередній звітний період. Вони також мають подавати відомості про свою діяльність за
декілька попередніх років. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 1 ця додаткова інформація може не
відповідати всім правилам МСФЗ і бути сформована тільки за національними стандартами. У
цьому випадку необхідно керуватися наступними установками:
1. Вказати, які відомості, що подані у вигляді додаткової інформації, не відповідають
вимогам МСФЗ, а розраховані за національними стандартами.
2. Подати відомості про зміст корегувань, які слід виконати для приведення у
відповідність до МСФЗ додаткової інформації у фінансовій звітності [10].
У зв'язку з тим, що застосування МСФЗ дає можливість отримати більш достовірні
відомості про роботу компаній будь-яких галузей і сфер діяльності, в МСФЗ (IFRS) 1 даються
наполегливі рекомендації обов'язково оприлюднювати у звітності інформацію, на основі якої
внутрішні і зовнішні користувачі можуть скласти думку про ступінь впливу використання
концепцій і методик МСФЗ на майнове становище компанії, її фінансові результати,
величину фактичних та прогнозованих потоків грошових коштів. Подібні відомості, що
вважаються досить суттєвими, повинні бути представлені в першій річній і першій проміжній
звітності за МСФЗ.
Завершальним етапом трансформації фінансової звітності до вимог МСФЗ є
підтвердження фінансової звітності, та її відповідність міжнародним стандартам (IFRS).
Проте, на думку окремих науковців, якщо на формах фінансової звітності зазначено про її
складання за МСФЗ, то наявність підтвердження її достовірності аудиторським висновком –
зайва вимога, яка передбачає додаткові грошові та трудові витрати. Наявність відмітки
початково підтверджує факт застосування загальноприйнятих принципів та критеріїв при
складанні і поданні звітності за МСФЗ [7, с. 95-10].
Вищевикладене дає підстави стверджувати, що процес трансформації фінансової
звітності до вимог МСФЗ є досить складним та трудомістким. Проте проблеми, пов’язані із
переходом українських підприємств на МСФЗ, не можуть нівелювати тих переваг, які
виникнуть у зв’язку з такими змінами. Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для
суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність, так і для її користувачів є:
− можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
− забезпечення порівнянності показників звітності з іншими суб’єктами господарювання,
незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють
господарську діяльність;
− можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на міжнародні
ринки;
− забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
− надійність та прозорість інформації [12, с. 270].
Висновки з проведеного дослідження. Беручи до уваги викладене, стає зрозумілим,
що сьогодні застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні активно
набирає темпів. Необхідно зазначити, що, на відміну від П(С)БО, які є досить «вузькими» для
прийняття управлінських рішень, МСФЗ спрямовані на відображення реальної і об’єктивної
інформації в повній мірі про поточний фінансовий стан підприємства. Крім того, їхнє
застосування стає більш вигідним для українських підприємств, перш за все, для підвищення
інвестиційної привабливості [6].
Тож, для реального запровадження МСФЗ необхідно: внести відповідні зміни до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; забезпечити фінансову
підтримку процесу переходу на МСФЗ; організувати підготовку спеціалістів з МСФЗ у системі
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вищої освіти та створення належного інформаційного забезпечення трансформаційного
процесу.
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Візіренко С.В., Вовк Є.П. ІНІЦІАТИВНИЙ АУДИТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ МСФЗ
Мета полягає у дослідженні теоретичних аспектів методології ініціативного аудиту
трансформації національної звітності у звітність за вимогами міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: аналітикомонографічний – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при дослідженні
законодавчих чи інших нормативно-правових актів з питань регулювання аудиту трансформації
фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ, логічного моделювання – при побудові схеми
послідовності ініціативного аудиту трансформації фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ;
абстрактно-логічний метод - для узагальнення теоретичних положень, встановлення причиннонаслідкових зв’язків і формування висновків та пропозицій.
Результати. Обгрунтовано переваги застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Визначено основні проблеми, що гальмують процес трансформації фінансової звітності вітчизняних
підприємств за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. Для часткового вирішення
проблем запропоновано використання послуг ініціативного аудиту трансформації фінансової звітності
у відповідності до вимог МСФЗ.
Розглянуто методику та коротко охарактеризовано кожен з етапів ініціативного аудиту
трансформації фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ.
Визначено шляхи прискорення процесу трансформації фінансової звітності у відповідності до
вимог МСФЗ.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретичних аспектів
методології ініціативного аудиту трансформації національної звітності у звітність за вимогами
міжнародних стандартів фінансової звітності шляхом уточнення послідовності етапів аудиту.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі
пропозицій та методичних рекомендацій можуть бути використані аудиторськими компаніями під час
ініціативного аудиту трансформації національної звітності у звітність за вимогами МСФЗ.
Ключові слова: ініціативний аудит, фінансова звітність, трансформація фінансової звітності до
вимог МСФЗ.
Vizirenko S.V., Vovk Ye.P. INITIATIVE AUDIT OF TRANSFORMATION OF FINANCIAL
REPORTING IN ACCORDANCE WITH REQUIREMENTS OF IFRS
Purpose consists
in research of theoretical aspects of methodology of initiative audit of
transformation of the national accounting in accounting after the requirements of international standards of
the financial reporting.
Methodology of research. For achievement of the put purpose it is used in the article: analitikomonographic – at the study of literary sources; system analytical method – at research of legislative or other
normatively legal acts on questions adjusting of audit of transformation of the financial reporting in
accordance with the requirements of IFRS, logical design, – at the construction of chart of sequence of
initiative audit of transformation of the financial reporting in accordance with the requirements of IFRS;
abstractly logical method for generalization of theoretical positions, establishing prichinno-naslidkovikh
connections, forming of conclusions and suggestions.
Findings. Grounded advantages of application of international standards of the financial reporting.
Certainly basic problems which brake the process of transformation of the financial reporting of domestic
enterprises after the requirements of international standards of the financial reporting. For the partial decision
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of problems the use of services of initiative audit of transformation of the financial reporting is offered in
accordance with the requirements of IFRS.
A method is considered and each is shortly described of the stages of initiative audit of transformation
of the financial reporting in accordance with the requirements of IFRS.
Certainly ways of acceleration of process of transformation of the financial reporting are in accordance
with the requirements of IFRS.
Originality got results consists in the improvement of theoretical aspects of methodology of initiative
audit of transformation of the national accounting in accounting after the requirements of international
standards of the financial reporting by clarification of sequence of the stages of audit.
Practical value consists in that the substantive provisions of this research in form suggestions and
methodical recommendations can be used public accountant companies during the initiative audit of
transformation of the national accounting in accounting after the requirements of IFRS.
Key words: an initiative audit, financial reporting, transformation of the financial reporting, is to the
requirements of IFRS.
Визиренко С.В., Вовк Е.П. ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО
Цель состоит в исследовании теоретических аспектов методологии инициативного аудита
трансформации национальной отчетности в отчетность согласно требованиям международных
стандартов финансовой отчетности.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы методы:
аналитико-монографический – при изучении литературных источников; системно-аналитический
метод – при исследовании законодательных и других нормативно-правовых актов по вопросам
регулирования аудита трансформации финансовой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО, логического моделирования – при построении схемы последовательности инициативного
аудита трансформации финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО; абстрактнологический метод для обобщения теоретических положений, установления причинно-следственных
связей, и формирования выводов и предложений.
Результаты. Обоснованно преимущества применения международных стандартов финансовой
отчетности. Определенно основные проблемы, которые тормозят процесс трансформации
финансовой отчетности отечественных предприятий согласно требованиям международных
стандартов финансовой отчетности. Для частичного решения проблем предложено использование
услуг инициативного аудита трансформации финансовой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО.
Рассмотрена методика и коротко охарактеризован каждый из этапов инициативного аудита
трансформации финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Определены пути
ускорения процесса трансформации финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.
Научная новизна полученных результатов состоит в усовершенствовании теоретических
аспектов методологии инициативного аудита трансформации национальной отчетности в отчетность
согласно требованиям МСФО путем уточнения последовательности этапов аудита.
Практическая значимость состоит в том, что основные положения данного исследования в
форме предложений и методических рекомендаций могут быть использованы аудиторскими
компаниями в процессе аудита трансформации национальной отчетности в отчетность согласно
требованиям МСФО.
Ключевые слова: инициативный аудит, финансовая отчетность, трансформация финансовой
отчетности согласно требований МСФО.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ
ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Постановка проблеми. З поглибленням інноваційних процесів і підвищенням рівня
інформатизації суспільства значущість інтелектуальної складової ресурсів суб’єктів
господарювання суттєво зростає. Тож, реформування та економічний підйом вітчизняного
виробництва на сучасному етапі має базуватися на глибоко продуманій, креативній
економічній політиці у сфері використання інтелектуального потенціалу вітчизняної
економіки, спрямованості на створення необхідних умов для стабільного примноження та
розвитку інтелектуальної власності [1, с. 213]. З огляду на це, особливої актуальності
набувають питання підвищення якості обліку нематеріальних активів з метою створення
необхідного обліково-інформаційного забезпечення для ефективного управління об’єктами
права інтелектуальної власності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтелектуальна власність, як об’єкт обліку
є предметом обговорення багатьох науковців і практиків, серед яких варто згадати таких
науковців, як В. М. Антонова, Ф. Ф. Бутинця, В. Б. Гурко, В. А. Кіосакі, П. П. Крайнєва,
А. П. Сергєєва, Г. М. Соловйова, В. В. Сопко, С. В. Шульгу та ін. Визнаючи значний внесок
цих вчених, слід зазначити, що з розвитком інноваційної економіки вимоги щодо досконалості
та повноти обліку об’єктів права інтелектуальної власності суттєво посилюються. Підґрунтям
правильності відображення в обліку об’єктів права інтелектуальної власності має стати
гармонізація чинних правових та фінансових нормативних актів, оскільки подальша їх
неузгодженість та неконкретизованість призводить до неправильної їх ідентифікації та, як
наслідок, допущення помилок у обліку.
Постановка завдання. Мета статті полягає в уточненні сутності поняття
«нематеріальний актив», розгляді специфіки ідентифікації та обліку об’єктів права
інтелектуальної власності, а також пошуку шляхів удосконалення методичного
інструментарію формування обліково-інформаційного забезпечення ефективного управління
нематеріальними активами суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інтелектуальна власність у звичайному
розумінні – це право на результат творчої праці. Право неможливо сприймати на дотик, тому
об’єкти права інтелектуальної власності загальновизнано складовими нематеріальних
активів суб’єктів господарювання.
Враховуючи визначення нематеріальних активів, подані в П(С)БО 8 «Нематеріальні
активи» [7], МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» [6] та Податковому кодексі України (далі ПКУ)
[8], вважаємо, що найбільш повним визначенням нематеріальних активів є визначення,
подане на рис. 1.
Головною умовою визнання об’єкта права інтелектуальної власності нематеріальним
активом, виходячи з рис. 1, є його обов’язкова ідентифікація. Якщо виходити з того, що
ідентифікація (лат. identificatе - ототожнювати) означає встановлення відповідності
реального об'єкта, наданій на нього документації, то ідентифікація об’єкта права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів означає встановлення наявності
та чинності документів, які засвідчують правомірне набуття права авторства, права
власності, а також інших документів, які є підставою для оприбуткування об'єкта
нематеріального активу [3, с. 51]. Отже, від того, наскільки правильно буде ідентифікований
об’єкт інтелектуальної власності, залежить його вартість, облік у відповідних регістрах,
наявність чи відсутність права на амортизацію. Саме тому ідентифікацію об’єктів права
інтелектуальної власності слід визнати базисом, тобто основою організації обліку
нематеріальних активів [4, с. 13].
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Рис. 1. Гармонізація визначення «нематеріальний актив» у чинних нормативних
актах (авторське бачення)
Джерело : [6; 7; 8].

Для чіткої ідентифікації об’єктів права інтелектуальної власності мають бути
встановлені чіткі критерії їх визнання (рис. 2):

є немонетарним активом, що не має фізичного змісту
виникає в результаті договірних чи інших юридичних прав на
нього
має можливість повноцінного самостійного існування
існує можливість достовірного визначення вартості
тривалий термін експлуатації
очікується отримання в майбутньому економічних вигід,
пов'язаних з їх використанням

Рис. 2. Критерії визнання об’єкта права інтелектуальної власності
Джерело : авторське бачення

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності визначено ст. 420 Цивільного кодексу
України (ЦКУ) (рис. 3).
Стаття 155 Господарського кодексу України (далі ГКУ) аналогічно, як і ст. 420 ЦКУ,
об’єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визначає: винаходи та
корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки
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для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення;
комерційна таємниця; комп’ютерні програми; інші об’єкти, передбачені законом [2].

право інтелектуальної власності на літературний, художній та
інший твір (авторське право) (гл.36 ЦКУ)
право інтелектуальної власності на виконання, фонограму,
відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні
права) (гл.37 ЦКУ)

Об’єкти
авторського та
суміжних прав

право інтелектуальної власності на наукове відкриття (гл.38 ЦКУ)

право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок (гл.39 ЦКУ)
право інтелектуальної власності на компонування інтегральної
мікросхеми (гл.40 ЦКУ)

Об’єкти
патентних
правовідносин

право інтелектуальної власності раціоналізаторську пропозицію
(гл.41 ЦКУ)
право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
(гл.42 ЦКУ)
право інтелектуальної власності на комерційне найменування
(гл.43 ЦКУ)

Засоби
індивідуалізації

право інтелектуальної власності на торговельну марку (гл.44 ЦКУ)

право інтелектуальної власності на географічне зазначення (гл.45
ЦКУ)
право інтелектуальної власності на комерційну таємницю (гл.46
ЦКУ)

Географічне
зазначення

Комерційна
таємниця

Рис. 3. Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності
Джерело: [9]

Аналізуючи чинні законодавчі акти, приходимо до висновку, що за технічним чи
творчим рівнем не можна порівнювати винахід чи комерційне (фірмове) найменування чи
літературні твори, тому з метою підвищення якості обліково-інформаційного забезпечення
управління об’єктами права інтелектуальної власності їх доцільно згрупувати в окремі групи:
об’єкти авторського та суміжних прав; об’єкти патентних правовідносин; засоби
індивідуалізації учасників господарської діяльності, товарів і послуг; географічне зазначення,
комерційна таємниця.
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Слід наголосити, що згідно чинного законодавства до нематеріальних активів належать
лише об’єкти права інтелектуальної власності. Проте, якщо ретельно розглянути рахунок 12
«Нематеріальні активи», його субрахунки (табл. 1) та їх зміст, що наведений в Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.99 [5], то маємо
можливість спостерігати, що деякі об’єкти не відповідають критеріям визнання
нематеріальних активів, та не можуть бути віднесені до їх складу. Зокрема, об’єкти права, що
відображаються на субрахунках 121 і 122, на нашу думку, не відповідають критеріям
визнання нематеріальних активів.
Таблиця 1
Субрахунки рахунку 12 «Нематеріальні активи» [5]
Субрахунки
121 «Права користування
природними ресурсами»
122 «Права користування
майном»
123 «Права на комерційні
позначення»
124 «Права на об’єкти
промислової власності»
125 «Авторське право та
суміжні з ним права»
126
127 «Інші нематеріальні
актив»
Джерело : [5]

Види нематеріальних активів
Права користування надрами, іншими ресурсами природного
середовища, геологічною та іншою інформацією про природне
середовище
Права користування земельною ділянкою, будівлею, право на оренду
приміщень тощо
Права на товарні знаки, торговельні марки, фірмові назви тощо
Права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин,
породи тварин, «ноу-хау», комерційні таємниці тощо
Права на літературні і музичні твори, комп'ютерні програми, компіляції
даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі
(програми) організацій мовлення тощо
Виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 372 від
18.03.2011
Права на здійснення діяльності, використання економічних та інших
привілеїв тощо

Зупинимось на розгляді субрахунку 121 «Право користування природними ресурсами».
Так, у п. 1 ст. 324 ЦКУ зазначається: «земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші
природні ресурси, що перебувають у межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу є об’єктами права власності українського народу». Проте «від імені
українського народу право власника здійснюють органи державної влади й органи місцевого
самоврядування в межах, установлених Конституцією України» (п. 2, ст. 324 ЦКУ) [9].
Природні ресурси – матеріальний об’єкт, а право користування ними – лише дозвіл
органів державної влади (ліцензія або рішення органів державної влади), що саме по собі не
може бути використане у виробництві, торгівлі, в адміністративних цілях або для надання в
оренду іншим особам, тому не може бути активом. Проте, щоб одержати такий дозвіл,
необхідно понести певні витрати. Ці витрати у бухгалтерському обліку доцільно відображати
не як матеріальний актив, а як витрати майбутніх періодів на рахунку 39 «Витрати майбутніх
періодів».
Інша справа, коли мова йде про право користування геологічною й іншою інформацією
про природне середовище. Якщо у підприємства виникає потреба у володінні правом
користування інформацією, то дане право може бути визнане об’єктом обліку у випадку,
якщо зазначена інформація має комерційну цінність та доступ до неї обмежений, тобто якщо
інформація є комерційною таємницею. Комерційна таємниця відповідно до діючого
законодавства є об'єктом інтелектуальної власності, тож має бути визнана складовою
нематеріальних активів.
Щодо субрахунку 122 «Право користування майном», то слід наголосити, що право
користування майном (сервітут, або емфітевзис) може бути встановлене щодо земельної
ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого майна й
виникає з моменту державної реєстрації договору про встановлення сервітуту. Право
користування майном аналогічно, як і право користування природними ресурсами, слід
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визнати як сукупність певних витрат, тож в обліку мають відображатись аналогічно, як
витрати майбутніх періодів, тобто на рахунку 39.
Таким чином, вартість придбаного права - не що інше, як сукупність понесених витрат,
від яких очікується отримання доходу в майбутніх періодах. Тож, по логіці ці витрати мають
відображатись на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», а отриманий очікуваний доходу
від придбаних прав - на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів». Нині існуючі субрахунки
121, 122 доцільно трансформувати, а рахунок 12 доповнити субрахунками, які б дозволили
вести облік у розрізі груп об’єктів права інтелектуальної власності, що в свою чергу
дозволить наблизити фінансові нормативні акти (зокрема, Інструкцію № 291, П(С)БО 8 та
МСФЗ 38) до правових (ЦКУ та ГКУ) та забезпечить наближення організації обліку
нематеріальних активів до норм і принципів, визнаних міжнародною спільнотою.
Враховуючи класифікаційні групи об’єктів прав інтелектуальної власності, подані на
рис. 3, вважаємо доцільним з метою гармонізації правового та фінансового законодавства
внести зміни до Інструкції № 291 щодо обліку нематеріальних активів шляхом зміни
субрахунків до рахунку 12 «Нематеріальні активи» (табл. 2).
Таблиця 2
Рекомендовані субрахунки рахунку 12 «Нематеріальні активи»
Субрахунки
121 «Об'єкти
авторського та
суміжного права»
122 «Об’єкти
патентних
правовідносин»
123 «Засоби
індивідуалізації»
124 «Географічне
зазначення»
125 «Комерційна
таємниця»

Види нематеріальних активів
Право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми
для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних)
виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення
тощо)
Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи
тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні
таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо
Право на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові)
найменування тощо
Право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням,
право на використання географічного зазначення, право перешкоджати
неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі
забороняти таке використання
Право на відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та
іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути
віднесені до комерційної таємниці

126 «Інші
Право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв,
нематеріальні
право на використання вигод від скорочення викидів парникових газів тощо
активи»
Джерело : авторське бачення

Отже, підґрунтям досконалості облікового відображення об’єктів права інтелектуальної
власності має стати гармонізація правового та фінансового законодавства, а також
взаємодія наведених елементів системи бухгалтерського обліку.
При цьому основними напрямками гармонізації законодавства мають стати:
− узгодження нормативно-правової бази щодо об’єктів права інтелектуальної власності.
− встановлення єдиних чітких критеріїв ідентифікації об’єктів права інтелектуальної
власності;
− запровадження системного та обґрунтованого підходу у визначенні вартості об’єктів
права інтелектуальної власності;
− забезпечення досконалості процесу організації, ведення та управління об’єктів права
інтелектуальної власності.
Висновки з проведеного дослідження. Застосування на практиці поданих пропозицій
сприятиме розробці комплексної методики облікового відображення об’єктів права
інтелектуальної власності, підвищенню інформативності фінансової звітності та створенню
належного обліково-інформаційного забезпечення ефективного управління нематеріальними
активами суб’єктів господарювання.
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Жадан М.І., Григоренко Ю.О. ГАРМОНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ
ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Мета полягає в уточненні сутності поняття «нематеріальний актив», розгляді специфіки
ідентифікації та обліку об’єктів права інтелектуальної власності, а також пошуку шляхів удосконалення
методичного інструментарію формування обліково-інформаційного забезпечення ефективного
управління нематеріальними активами суб’єктів господарювання.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: системноаналітичний метод – при дослідженні законодавчих чи інших нормативно-правових актів з питань
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обліку об’єктів права інтелектуальної власності; порівняльний метод – при визначенні відмінностей
трактування поняття «нематеріальні активи»; абстрактно-логічний метод - для узагальнення
теоретичних положень, встановлення причинно-наслідкових зв’язків і формування висновків та
пропозицій.
Результати. Дослідження представляє собою теоретичне обґрунтування необхідності
ідентифікації об’єктів інтелектуальної власності та засновану на ньому розробку методичних
рекомендацій з обліку об’єктів права інтелектуальної власності суб’єктів господарювання.
В статті розкрито сутність процесу ідентифікації об’єктів права інтелектуальної власності.
Визначено критерії визнання об’єктів права інтелектуальної власності. Розроблено методичні
рекомендації щодо удосконалення процесу організації обліку об’єктів права інтелектуальної власності,
які сприятимуть розробці комплексної методики облікового відображення об’єктів права
інтелектуальної власності, підвищенню інформативності фінансової звітності, а отже, і створенню
належного обліково-інформаційного забезпечення ефективного управління нематеріальними
активами суб’єктів господарювання.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці напрямків гармонізації правового
та фінансового законодавства шляхом внесення змін до Інструкції № 291 стосовно субрахунків до
рахунку 12 «Нематеріальні активи».
Практична значущість полягає в тому, що застосування на практиці поданих пропозицій
сприятиме розробці комплексної методики облікового відображення об’єктів права інтелектуальної
власності та створенню належного обліково-інформаційного забезпечення ефективного управління
нематеріальними активами суб’єктів господарювання.
Ключові слова: інтелектуальна власність, нематеріальні активи, об’єкти права інтелектуальної
власності.
Zhadan M.I., Hrуhorenko Yu.O. HARMONIZATION OF NORMATIVE ACTS ON QUESTIONS
ACCOUNTING OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY
Purpose consists in clarification of essence of concept «immaterial asset», consideration of specific of
authentication and account of objects of right of intellectual ownership, and also search of ways of
improvement of methodical tool of forming, registration-informative providing of effective management the
immaterial assets of subjects of menage.
Methodology of research. For achievement of the put purpose it is used in the article: system
analytical method – at research of legislative or other normatively legal acts on questions adjusting of
account of objects of right of intellectual ownership; comparative method – at determination of differences of
interpretation of concept «immaterial assets»; abstractly logical method - for generalization of theoretical
positions, establishing causal investigation connections, forming of conclusions and suggestions.
Findings. Research shows by itself the theoretical ground of necessity of authentication of objects of
intellectual property and development of methodical recommendations based on him from the account of
objects of right of intellectual ownership of subjects of menage.
Essence of process of authentication of objects of right of intellectual ownership is exposed in the
article. Certainly criteria of confession of objects of right of intellectual ownership. Methodical
recommendations are developed in relation to the improvement of process of organization of account of
objects intellectual ownership rights, which will be instrumental in development of complex method of
registration reflection of objects of right of intellectual ownership, increase of informing of the financial
reporting, and consequently creation proper registration-informative providing of effective management the
immaterial assets of subjects of menage.
Originality of received results consists in development of ways of harmonization of legal and financial
legislation by making alteration in Instruction № 291 in relation to sub-accounts that are in the account № 12
«Immaterial assets to the account».
Practical consists in that application of the in practice given suggestions will be instrumental in
development of complex method of registration reflection of objects of right of intellectual ownership and
creation of due registration-informative providing of effective management the immaterial assets of subjects
of menage.
Key words: intellectual property, immaterial assets, objects of right of intellectual ownership.
Жадан М.И., Григоренко Ю.О. ГАРМОНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ
УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Цель состоит в детализации сущности понятия «нематериальный актив», рассмотрении
специфики идентификации и учета объектов права интеллектуальной собственности, а также поиске
путей усовершенствования методического инструментария формирования, учетно-информационного
обеспечение эффективного управления нематериальными активами хозяйствующих субъектов.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы:
системно-аналитический метод – при исследовании законодательных и нормативно-правовых актов
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по вопросам учета объектов права интеллектуальной собственности; сравнительный метод – при
определении отличий трактовки понятия «нематериальные активы»; абстрактно-логический метод для обобщения теоретических положений, установления причинно-следственных связей, и
формирование выводов и предложений.
Результаты. Исследование являет собой теоретическое обоснование необходимости
идентификации объектов интеллектуальной собственности и основанную на нем разработку
методических рекомендаций по учету объектов права интеллектуальной собственности субъектов
хозяйствования.
В статье раскрыта сущность процесса идентификации объектов права интеллектуальной
собственности. Определены критерии признания объектов права интеллектуальной собственности.
Разработаны методические рекомендации по усовершенствованию процесса организации учета
объектов права интеллектуальной собственности, которые будут способствовать разработке
комплексной методики учетного отображения объектов права интеллектуальной собственности,
повышению информативности финансовой отчетности, и, следовательно, созданию надлежащего
учетно-информационного обеспечения эффективного управления нематериальными активами
субъектов хозяйствования.
Научная новизна полученных результатов состоит в разработке направлений гармонизации
правового и финансового законодательства путем внесения изменений в Инструкцию № 291
относительно субсчетов к счету 12 «Нематериальные активы».
Практическая значимость состоит в том, что применение на практике поданных предложений
будет способствовать разработке комплексной методики отражения в учете объектов права
интеллектуальной собственности и созданию должного учетно-информационного обеспечения
эффективного управления нематериальными активами субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, нематериальные активы, объекты права
интеллектуальной собственности.
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ОЦІНКА Й ОБЛІК ІННОВАЦІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ ВИПУСКУ ТА ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Поняття «інновації інтелектуального характеру», яке є новим
для нашої країни, має глибокий зміст та історію виникнення. Як об’єкт обліку до інновацій
інтелектуального характеру слід включати насамперед радикальні інновації. Це поняття
увійшло в новітню історію економічної думки через концепцію «довгих інноваційних хвиль»
М. Кондратьєва, що набула подальшого розвитку у працях Й. Шумпетера та К. Фрімена. За
цією теорією проходження чотирьох довгих циклів відбувається через етапи зародження,
освоєння та поширення радикальних інновацій у господарській практиці підприємств. Поява
таких інновацій змінює панівну технологічну парадигму, сприяє виникненню й розвитку нових
галузей матеріального виробництва, залученню в господарський обіг нових ресурсів,
швидкому формуванню нової інфраструктури, внаслідок чого прискорюється суспільний
розвиток. Разом з тим, у вітчизняному законодавстві питання інноваційної політики
розглядаються винятково у контексті політики науки і технологій, а не через призму
інвестиційної діяльності. В зв’язку з тим, вважаємо, що необхідно звернути увагу на такі
питання обліку інтелектуальних інновацій: 1) необхідність в сучасних умовах реалізувати
потребу у виділенні в рамках обліку інтелектуальних інновацій як відокремленого елементу
управління інноваційною діяльністю, а саме процесами впровадження та виробництва
інновацій та їх реалізації; 2) виділити окремі пункти, що стосуються обраної бухгалтерської,
податкової та амортизаційної політики щодо облікових способів відображення інноваційних
процесів в сфері науково-дослідних та конструкторських робіт, якщо вони є об’єктом
управління на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам організації та методології
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обліку інновацій на підприємстві присвячені праці О.С. Бородкіна, В.І. Бачинського,
О.О. Ільченка, О.В. Кантаєвої, М.Д. Корінька, Я.Д. Крупки, О.В. Мінакова, Л.В. Нападовської,
М.С. Пушкаря, І.Й. Яремко й ін. Разом з тим, невирішеними залишаються питання щодо
основних напрямів обліку інноваційних процесів в сучасних ринкових умовах, формування
інформації про витрати інноваційного характеру, методів їхнього групування та джерел
покриття.
Постановка завдання. Метою написання статті є дослідження теоретичних підходів і
на цій основі розроблення науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення методики
й організації обліку інновацій інтелектуального характеру у сфері випуску та збуту продукції
відповідно до сучасних вимог управління.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Регулювання
методології
бухгалтерського обліку в Україні здійснюється на рівні держави. Порядок відображення
об’єктів інновацій інтелектуального характеру відповідає визначення та оцінці
нематеріальних активів за доповненням їх таких критеріальних ознак, як наукова новизна,
рішення якості та підвищення ефективності (ефективного результату), новий винахід, нова
вигода. Нині даний об’єкт не має свого відображення як окремо визначеного рахунка, а
обліковується в структурі нематеріальних активів, облік яких регламентується діючим
Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією про його застосування [1]. Наведена
в цій Інструкції методика є рекомендованою, а, отже, не деталізованою, в якій не зазначено
порядок та спосіб здійснення облікових записів і, в більшості випадків, не враховується
специфіка об’єктів обліку. Порядок відображення господарських операцій з нематеріальними
активами в системі бухгалтерського обліку обумовлюється видом таких операцій і в кожному
конкретному випадку має свої особливості.
Попри однаковий підхід щодо формування в обліку інформації про інновації та
нематеріальні активи, існує низка відмінностей і спільних рис:
1) низка нематеріальних активів, таких як репутація фірми, створення бренда, не
проходять процесів дослідження і розробки, що є характерним для інновацій;
2) нематеріальний актив – це актив придбаний чи створений з метою використання в
діяльності підприємства, який підлягає вартісній оцінці, але необов’язково характеризується
новизною, що є однією з головних ознак інновацій;
3) до нематеріальних активів в процесі операційної діяльності входять такі об’єкти, як
ліцензії, різні договори, преференції тощо, які не можуть бути перепродані чи здані в оренду,
а інновації – це новий продукт фірми, який немає аналогів і може бути реалізований чи
зданий в оренду для отримання додаткових вигод;
4) фірма може одержати економічні вигоди від використання в процесі своєї діяльності
певного виду нематеріального активу (патенти на технологічні рішення, запатентовані
технічні знання), хоча інновації також впроваджуються з метою отримання додаткового
прибутку, зниження витрат, збільшення обсягів випуску продукції, вони є на цьому етапі лише
нематеріальними ресурсами – підвищення інтелектуального рівня кадрів, наукові
дослідження виробничого процесу, робочий персонал дослідної групи. А вже після
патентування переходять в розряд нематеріального активу й обліковуються в цій категорії.
Нововведення пов’язане з новим застосуванням, використанням нової концепції або
ідеї. Визнання її корисності кінцевим споживачем викликає зміну соціально-економічного
середовища. Користь, корисна функція – це відмінність нововведення від відкриття і
винаходу. Відкриття і винахід не мають соціальної або економічної цінності, якщо вони не
стають основою нововведення на ринку.
У зв’язку з наявністю визначених проблем, необхідно обґрунтувати відповідну методику
відображення в бухгалтерському обліку створення інновацій інтелектуального характеру та
внесення пропозицій щодо його удосконалення.
При первісному визнанні нематеріальні активи враховуються за фактичною
(історичною) собівартістю. У ході наступної оцінки нематеріальних активів підприємство
може використати основний або альтернативний методи оцінки. При цьому обраний спосіб
повинен використовуватись для всіх об’єктів, що ставляться до певної групи інновацій
нематеріального характеру.
Склад видатків, які можуть бути віднесені на собівартість нематеріального активу при
його первісній оцінці, залежить від способу придбання нематеріальних активів.
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При придбанні нематеріальних активів в його собівартість включаються купівельна
ціна, імпортні мита, що не відшкодовують податки, а також видатки, пов’язані з підготовкою
активу до експлуатації. Наприклад, якщо підприємство класифікувало власно створену
інформаційну систему як нематеріальний актив, то витрати на її впровадження й
налагодження будуть також включені в собівартість нематеріального активу.
Витрати на просування нового продукту або послуги на ринок, а також адміністративні
витрати не можуть бути віднесені у собівартість нематеріальних активів. Наприклад, якщо
компанія придбала права на використання товарного знаку, то витрати на його просування
на нових ринках за загальноприйнятою методикою не будуть формувати його вартість.
Віднесення витрат на формування первісної вартості нематеріальних активів
припиняється, коли актив доведений до того стану, у якому він готовий до використання
підприємством.
Процес створення нематеріальних активів у відповідності із МСБО 38 «Нематеріальні
активи» ділиться на дві стадії – дослідження й розробки [2].
Під дослідженнями розуміються планові роботи, спрямовані на отримання нових
науково-технічних знань, роботи з вибору сфери застосування отриманих результатів, а
також пошук альтернативних матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів, систем, послуг та
інше.
Витрати, зроблені на стадії досліджень, не капіталізуються, а визнаються як витрати
періоду, у якому вони були здійснені, оскільки на етапі досліджень компанія не може
продемонструвати впевненість в одержанні майбутніх економічних вигід.
Розробки – застосування результатів досліджень при проектуванні виробництва, нових
або істотно поліпшених матеріалів, продукції й т.д. перед початком їхнього комерційного
виробництва. Витрати, що виникають на етапі розробок, як правило, пов’язані із
проектуванням, конструюванням і випробовуванням дослідних зразків продукції, а також
експериментальних зразків, які через масштаби не підходять для комерційного
використання. Перераховані витрати можуть бути включені у вартість створюваного
нематеріального активу з моменту виконання наступних умов:
- створення нематеріального активу технічно здійсненне, компанія планує довести до
кінця етап розробки й володіє необхідними для цього ресурсами;
- створюваний актив може бути використаний компанією або проданий;
- існує обґрунтування того, як компанія одержить економічні вигоди від створеного
активу;
- витрати на створення нематеріальних активів в ході етапу розробки можуть бути
достовірно оцінені.
При дослідженні та розробці інновацій інтелектуального характеру у забезпеченні
виробничого процесу та збуту необхідно враховувати умови визнання та оцінки відповідно до
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [3].
Згідно з П(С)БО 8, інновації, отримані в результаті розробки, слід відображати в
балансі за умов, якщо підприємство має: а) намір, технічну можливість та ресурси для
доведення інноваційного продукту до стану, у якому він придатний для реалізації чи
використання; б) можливість отримання економічних вигод від її збуту чи використання; в)
інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою інновацій [3].
Однак, на нашу думку, ці умови визнання не носять ринковий характер, тому їх варто
доповнити наступними:
– якщо існує можливість отримати економічну вигоду від продажу за інновацію, яку не
можливо ідентифікувати, однак є зацікавлені покупці;
– якщо є можливість виокремлення даного об’єкта з складу неідентифікованих
нематеріальних активів для власного використання у виробничій системі задля отримання
економічних вигод.
– якщо даний актив можна обміняти на інший актив з метою отримання економічних
вигод.
Пункт 17 П(С)БО 8 визначає перелік статей, що формують первісну вартість, а саме
прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо
пов’язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану
придатності для використання за призначенням.
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На нашу думку, потрібно включити до інших витрат, пов’язаних зі створення
нематеріального активу інноваційного характеру, витрати на підвищення кваліфікації
працівників, які задіяні в процесі розробки та дослідження, котрі згідно з п.9 даного
положення не включаються до вартості активу, а списуються на фінансовий результат
звітного періоду. Такий порядок включення цих витрат підтверджує положенням МСФЗ 38
«Нематеріальні активи». Крім того, у первісну вартість слід відносити витрати, пов’язані з
амортизацією основних засобів, знос малоцінних необоротних активів, спеціальних видань,
витрати на службові відрядження, безпосередньо пов’язанні з науково-дослідними роботами.
Багато дослідників не погоджуються з тим, що витрати на маркетинг, дослідження
ринків збуту, страхування ризиків, витрати на вирішення судових конфліктів не включаються
в собівартість.
Витрати на рекламу та просування на ринку не включаються в собівартість створеного
активу, але водночас включені в перелік загального обсягу інноваційних витрат у
статистичному довіднику як складова інноваційного процесу (п.15.16), що є нелогічно.
Відтак, П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» стосується розробки і дослідження інновацій
нематеріального характеру. Якщо підприємство вирішило вдосконалити або створити нові
матеріальні активи – матеріальні запаси, обладнання тощо, тоді оцінка нових продуктів
повинна базуватись або на вимоги П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 7 «Основні засоби».
Отже, оцінку інновацій в бухгалтерському обліку можна проводити у двох напрямках,
тобто враховувати їх матеріальну чи нематеріальну форму.
Для вибору правильного варіанту обліку інновацій інтелектуального характеру
необхідно виділити такі напрями:
– визначення підходів до визнання та відображення в обліку витрат, понесених
замовником при створенні об’єктів нематеріальних активів;
– дослідження питання обліку розрахунків з фізичними особами (працівниками
підприємства), які є розроблювачами (творцями) нематеріальних об’єктів або інших
результатів інтелектуальної праці;
– визначення порядку обліку витрат підприємства на створення (придбання)
нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося.
Важливим етапом оцінки інновацій інтелектуального характеру, що капіталізуються, є
визначення номенклатури калькуляційних статей і визначення собівартості НДДКР
відповідно до чинного законодавства.
Методичними рекомендаціями визначення кошторисної вартості науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) [4] та Методичними рекомендаціями з
бухгалтерського обліку нематеріальних активів [5] наведений перелік калькуляційних статей
виробничої собівартості досліджень та розробки інновацій включає:
– прямі матеріальні витрати, які можуть бути безпосередньо віднесенні до конкретного
об’єкта витрат;
– прямі витрати на оплату праці, які можуть бути безпосередньо віднесенні до
конкретного об’єкта витрат;
– інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесенні до конкретного об’єкта
витрат;
– загальновиробничі витрати (витрати на освітлення, опалення та інше утримання
виробничих приміщень науково-дослідної частини та ін.).
Даний перелік не суперечить вимогам П(С)БО та співпадає з визначенням собівартості
НДДКР у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів.
На нашу думку, у сучасній редакції варто було залишити частину витрат, яка
включалась у «накладні витрати» та списувалися на вартість розробок та досліджень, а
саме: витрати на винахідництво та раціоналізацію; витрати на перепідготовку кадрів, оплата
праці кваліфікованих працівників і спеціалістів, які залучені без звільнення від основної
роботи до підготовки, перепідготовки, та підвищення кваліфікації працівників; витрати на
видання наукових праць, витрат на організацію наукових конференцій, витрати на придбання
книг і періодичних витрат.
Принципові підходи до визнання витрат, понесених замовником при створенні об’єктів
інновації інтелектуального характеру, капітальними чи поточними витратами подано на
рис. 1.
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Розробка
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Рис. 1. Порядок визнання в обліку витрат на створення інтелектуальних
інновацій
Джерело: розробка автора

При створенні інтелектуальних новацій на підприємстві можуть використовуватись такі
первинні документи та регістри для збору та обробки інформації про інноваційну діяльність:
– картки обліку раціоналізаторських пропозицій працівників підприємства;
– тест опитування, який періодично проводиться управлінським апаратом середньої й
нижчої ланки з питань організації, наявності вузьких місць у процесі виробництва й сфері обігу;
– перелік та групування вартості виконання НДДКР нововведень, які перебувають у
розробці.
Впровадження цих первинних документів та регістрів в документообіг підприємства
дозволить:
а) дати достовірну оцінку про інноваційні витрати науково-дослідного та
конструкторського відділу;
б) пошук джерел фінансового забезпечення майбутніх розробок та конструкторських
робіт по запланованих етапах удосконалення інновацій протягом всього життєвого циклу
інновацій на основі експертних оцінок;
в) розробити програму виконання інноваційних кроків в поточному періоді та
інноваційно-інвестиційних проектів стратегічного значення;
г) скласти кошторис інноваційних витрат відповідно до нормативних показників;
д) спрогнозувати майбутні доходи на основі моделювання.
Можливості обліковувати інноваційну діяльність на існуючих рахунках немає, тому
необхідно змінювати та доповнювати інформаційну базу нормативних актів, що регулюють
питання обліку, а саме в сфері доповнення плану рахунків відповідними субрахунками, а в
управлінському обліку – аналітичними рахунками до рахунку 15 «Капітальні інвестиції».
Виділення аналітичних рахунків третього та четвертого порядку до субрахунку 153 розкриють
інформацію про облік інновацій інтелектуального характеру, а окремий субрахунок
«Інноваційна продукція» дасть можливість узагальнювати облікову інформацію щодо
новостворених інновацій (технологічних розробок, винаходів, ноу-хау).
Висновки з проведеного дослідження. Інновації інтелектуального характеру дають
можливість підприємству задовольняти свої інноваційні потреби, суспільні потреби,
використовувати результати досліджень та розробок для власного виробництва,
комерціалізація нової ідеї, розповсюдження технологій, послуг. Виходячи з інноваційної
спрямованості підприємства у створенні певних видів інновацій, необхідно сформувати
обліково-інформаційне забезпечення кожного з етапів інноваційного проекту через: 1)
планування (прогнозування) інноваційних витрат відповідно до конкретних калькуляційних
статей; 2) бюджетування інвестицій та фінансового забезпечення за кожним етапом
створення новацій; 3) створення системи обробки первинної документації та реєстрації
інноваційних витрат; 4) розробка методики оцінки нововведень та визначення їх первинної
вартості; 5) обліково-аналітична обробка даних про впровадження нововведень у
виробництво та збут інноваційної продукції; 6) облікове забезпечення даних про
комерціалізацію знань та об’єктів інтелектуальної власності.
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Мельничук І.В. ОЦІНКА Й ОБЛІК ІННОВАЦІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ
ВИПУСКУ ТА ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
Мета. Розроблення науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення методики й
організації обліку інновацій інтелектуального характеру у сфері випуску та збуту продукції відповідно
до сучасних вимог управління.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано різні методи. Зокрема,
загальнонауковий метод - для формування інформації про інновації інтелектуального характеру;
метод економічної експертизи – для визнання та оцінки інновацій; спеціальні методи – для
формування обліково-інформаційного забезпечення кожного з етапів інноваційного проекту
Результати. Визначено основні засади формування в обліку інформації про інновації
інтелектуального характеру, а саме порядок їх визнання та оцінки, документальне оформлення
інновацій, відображення на рахунках бухгалтерського обліку з метою покращення інформаційного
забезпечення управлінського персоналу про розвиток інноваційної діяльності підприємства.
Запропоновано для кращої організації обліку інновацій інтелектуального характеру первинні
документи та регістри для збору та обробки інформації про інноваційну діяльність:
Наукова новизна. Розроблено пропозиції запровадження методики відокремленого обліку
інтелектуальних інновацій в процесі випуску та збуту продукції відповідно до вимог чинного законодавства,
зокрема запропоновано доповнити робочий план рахунків відповідним субрахунком до рахунку 15
«Капітальні інвестиції», а в управлінському обліку – ще й аналітичними рахунками, що дасть можливість
узагальнювати облікову інформацію щодо новостворених інновацій (винаходів, ноу-хау).
Практична значущість. Впровадження запропонованих первинних документів та регістрів в
документообіг підприємства дозволить: дати достовірну оцінку про інноваційні витрати науководослідного та конструкторського відділу; здійснити пошук джерел фінансового забезпечення майбутніх
розробок та конструкторських робіт по запланованих етапах удосконалення інновацій протягом всього
життєвого циклу інновацій на основі експертних оцінок.
Ключові слова: інновації, нематеріальні активи, оцінка інновацій, методика обліку інновацій,
облік інноваційних витрат, облік інноваційної продукції.
Melnychuk I.V. EVALUATION AND ACCOUNTING INNOVATIONS OF INTELLECTUAL
CHARACTER IN THE PROCESS OF PRODUCTION AND SALE OF PRODUCTS
Purpose. The aim of the article is the development of scientific and practical recommendations for
improving the methodology and the organization of accounting innovation of intellectual nature in the
production and sale of products in accordance with modern requirements of management.
Methodology of the study. Various methods were used in the process of the study. In particular, the
general and scientific method – to create the information about the innovations of intellectual nature; method
of economic expertise – for the recognition and measurement of innovations; special methods – to create
accounting and information support every stage of the innovation project.
Findings. It has been determined the main principles of the formation in accounting the information
about the innovations of intellectual nature, such as the procedure for their recognition and measurement,
documentation of innovations, reflection on accounts in order to improve information provision of
management personnel about innovative development of the enterprise.
It has been proposed the primary documents for better organization of accounting innovations of
intellectual nature and registers for the collection and processing information about innovation activities.
Originality. It has been developed the proposals of introduction methods of separate accounting of
intelligent innovations in the process of production and sales in accordance with requirements of current
legislation. In particular, it has been proposed to complement the work chart of accounts to the appropriate
subaccounts to the account 15 “Capital Investments” and in managerial accounting – and even analytical
accounts that will allow to generalize accounting information regarding the newly created innovations
(inventions, know-how).
Practical value. Implementation of the proposed primary documents and registers into the document
circulation of enterprise will allow to: give reliable estimate about innovative costs of the scientific and
research and design department; fulfill a search for sources of financial support for future development and
design works on planned stages of improving innovations throughout the life cycle innovations on the basis
of expert assessments.
Key words: innovations, intangible assets, evaluation of innovations, method of accounting
innovations, accounting of innovation expenditures, accounting of innovative products.
Мельничук И.В. ОЦЕНКА И УЧЕТ ИННОВАЦИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В
ПРОЦЕССЕ ВЫПУСКА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ
Цель. Разработка научно -практических рекомендаций по совершенствованию методики и
организации учета инноваций интеллектуального характера в сфере выпуска и сбыта продукции в
соответствии с современными требованиями управления .
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Методика исследования. В процессе исследования использованы различные методы. В
частности, общенаучный метод - для формирования информации об инновациях интеллектуального
характера; метод экономической экспертизы - признания и оценки инноваций; специальные методы для формирования учетно - информационного обеспечения каждого из этапов инновационного
проекта
Результаты. Определены основные принципы формирования в учете информации об
инновациях интеллектуального характера, а именно порядок их признания и оценки, документальное
оформление инноваций , отражения на счетах бухгалтерского учета с целью улучшения
информационного обеспечения управленческого персонала о развитии инновационной деятельности
предприятия.
Предложено для лучшей организации учета инноваций интеллектуального характера
первичные документы и регистры для сбора и обработки информации об инновационной
деятельности.
Научная новизна. Разработаны предложения внедрения методики обособленного учета
интеллектуальных инноваций в процессе выпуска и сбыта продукции в соответствии с требованиями
действующего законодательства, в частности предложено дополнить рабочий план счетов
соответствующим субсчетом к счету 15 « Капитальные инвестиции», а в управленческом учете - еще
и аналитическим счетам, что даст возможность обобщать учетную информацию по вновь инноваций
(изобретений, ноу - хау).
Практическая значимость. Внедрение предложенных первичных документов и регистров в
документооборот предприятия позволит: дать достоверную оценку о инновационные затраты научно исследовательского и конструкторского отдела; осуществить поиск источников финансового
обеспечения будущих разработок и конструкторских работ по запланированным этапах
усовершенствования инноваций на протяжении всего жизненного цикла инноваций на основе
экспертных оценок.
Ключевые слова: инновации, нематериальные активы, оценка инноваций, методика учета
инноваций, учет инновационных затрат, учет инновационной продукции.

УДК 657.471
Мужевич Н.В.,
викладач1 кафедри обліку у виробничій сфері
Тернопільський національний економічний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Постановка проблеми. Сьогоденні реформи бухгалтерського обліку в Україні
пов’язані із зближенням національних П(С)БО до МСФЗ. У національні форми звітності
вносяться зміни та все менше уваги приділяється питанням удосконалення первинного та
зведеного бухгалтерського обліку як фундаментальних джерел інформації, на основі яких
визначається фінансовий результат діяльності та складається фінансова звітність.
Господарська діяльність будівельних організацій характеризується значними виробничими
витратами, питому частину яких становлять матеріальні витрати, витрати на оплату праці та
пов’язані з нею відрахування, витрати з експлуатації будівельної техніки, інші витрати та
загальновиробничі витрати. У собівартості будівельно-монтажних робіт, в залежності від етапу
будівництва об’єктів та природніх чинників, частка витрат з експлуатації будівельної техніки
коливається в межах 7–18%. Як свідчить практика, облік таких витрат підприємства
відображають по-різному: одні – у складі прямих, а інші – у складі загальновиробничих витрат.
Це зумовлює актуальність теми дослідження та її практичну цінність для будівельних
підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань обліку витрат в
будівництві проводила низка вчених, таких як Бондар В.П., Дмитренко А.В., Ільяшенко В.А.,
Задорожний З-М.В., Крупка Я.Д., Литвин Б.М., Павелко О.В., Пушкар М. С., Юхновська Ю.О.
1
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та ін.
Вивченню сутності та структури витрат з експлуатації будівельної техніки присвячено
низку наукових праць З.-М. Задорожного. Запропонована ним структура витрат складається з
дванадцяти пунктів [1, с. 163] та найбільш точно відображає витрати, пов’язані саме з
експлуатацією будівельної техніки.
У праці О.В. Павелко [5, с. 112] розглянуто відображення витрат з експлуатації
будівельної техніки у вітчизняних та міжнародних нормативно-правових документах, зокрема
віднесення їх до певних статей калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт.
В.А. Іляшенко, Ю.О. Юхновська [2, с. 112] пропонують номенклатуру статей витрат на
виробництво в будівництві, засновану на дотриманні єдності класифікаційних ознак, що
більш повно враховуватиме особливості будівельного виробництва в сучасних умовах.
Однак, незважаючи на вагомі наукові дослідження та отримані вченими-економістами
результати, сутність та проблеми обліку витрат з експлуатації будівельної техніки
залишаються малодослідженими та потребують розгляду.
Постановка завдання. Витрати з експлуатації будівельної техніки є складовою
собівартості будівельно-монтажних робіт, проте в нормативних документах, які історично
змінювалися, є певні неузгодження. В працях вчених-економістів, займаються дослідженням
витрат в будівництві, значна увага приділяється обліку матеріальних витрат та витрат на
оплату праці, однак облік витрат з експлуатації будівельної техніки розглядається
поверхнево. Тому, метою дослідження є проведення історичного аналізу нормативних
документів, які регулюють облік витрат з експлуатації будівельної техніки і обґрунтування
пропозицій щодо їх удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Методика та організація обліку в
будівництві визначається низкою чинників, чільне місце серед яких належить організаційним
та технологічним особливостям будівельної галузі. Даний вплив пояснюється характером
кінцевої продукції, специфічними умовами праці, специфікою застосовуваної техніки,
технології, організації виробництва, управління і матеріально-технічного забезпечення.
Значення будівельної техніки в їхній діяльності неможливо недооцінювати, адже, після
затвердження проектно-кошторисної документації, починаючи з підготовчого етапу
спорудження об’єкта будівництва, її використання виступає вагомим чинником у виробництві
продукції. Крім того, окремі види будівельних робіт взагалі неможливо здійснювати без
допомоги будівельних машин та механізмів від початку аж до завершення будівництва.
Згідно Методичних рекомендацій №573 [3], у собівартості будівельно-монтажних робіт
є стаття «Інші прямі витрати» до складу якої входять витрати, пов’язані з експлуатацією
будівельних машин і механізмів (п.3.1 даних рекомендацій), тобто витрати на утримання та
експлуатацію об’єктів основних засобів, які відображаються за первісною вартістю на
субрахунках бухгалтерського обліку: машини та обладнання, транспортні засоби.
Історично склалося так, що відповідно до основних положень з планування і обліку
собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених в 1955 р. Держпланом СРСР,
Держбудом СРСР, Міністерством фінансів СРСР і ЦСУ СРСР, ця стаття називалась «Витрати з
експлуатації машин і механізмів», згідно із такими ж Положеннями, введеними в дію з 1.01.1985
р. – «Витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів». Постановою Кабінету Міністрів
України № 186 від 9.02.1996 р. затверджено Типове положення з планування, обліку та
калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт, в якому теж окремою калькуляційною
статтею була «Експлуатація будівельних машин і механізмів» [1, с. 161].
Необхідно зазначити, що в усіх трьох нормативних документах витрати на утримання й
експлуатацію будівельної техніки відносилися до прямих витрат, тобто до витрат, які
безпосередньо пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і включалися у
собівартість відповідних об’єктів обліку за прямою ознакою [1, с. 161].
Досить вдало у Методичних рекомендаціях з формування собівартості будівельномонтажних робіт, затверджених наказом Державного комітету України з будівництва та
архітектури 16.02.2004 року № 30 (не діє) [4] подано групування витрат за статтями
калькулювання та наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від
31.12.2010 р. № 573 була затверджена нова редакція Методичних рекомендацій з
формування собівартості будівельно-монтажних робіт, в якій такі витрати відображено дещо
по-іншому (табл. 1).
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Таблиця 1
Класифікація витрат за способом віднесення вартості витрат до собівартості
будівельно-монтажних робіт
Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені
Державним комітетом України з будівництва та архітектури від 16.02.2004 р. № 30 [4]
Рекомендовані статті калькулювання
Прямі
Непрямі
Прямі матеріальні витрати
Загальновиробничі витрати
Прямі витрати на оплату праці
Експлуатація будівельних машин та механізмів
Відрахування на соціальні заходи
Інші прямі витрати
Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31.12.2010 р. № 573[3]
Рекомендовані статті калькулювання
Прямі
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Витрати, пов’язані з експлуатацією будівельних машин та механізмів
Інші прямі витрати
Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Інші виробничі витрати
Загальновиробничі (непрямі) витрати
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати
Джерело: складено автором на основі нормативних документів

Як бачимо, в новій редакції Методичних рекомендацій статті «Експлуатація
будівельних машин та механізмів» та «Відрахування на соціальні заходи» ввійшли у статтю
«Інші прямі витрати».
Доходимо висновку, що у нормативних документах, що втратили чинність та у діючих
Методичних рекомендаціях №573, витрати з експлуатації будівельної техніки
рекомендується відображати у складі прямих витрат.
Хоча Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт №
573 мають лише рекомендаційний характер (як і попередні), проте, як свідчить практика, є
важливими для практикуючих бухгалтерів, особливо в частині визначення собівартості
будівельної продукції, робіт, послуг та включення витрат до відповідних статей калькулювання.
Додаток 4 Методичних рекомендацій №573 містить перелік витрат, пов’язаних з
експлуатацією будівельних машин і механізмів. Вважаємо, що даний перелік включає
витрати як на утримання, так і експлуатацію будівельної техніки, що й зумовило
практикуючих бухгалтерів облік таких витрат вести у складі загальновиробничих. Для того,
щоб визначити якою є ця стаття витрат, слід розмежувати поняття «витрати на утримання
будівельної техніки» та «витрати з експлуатації будівельної техніки» (рис. 1).
Вважаємо, що витрати, пов’язані з експлуатацією, доцільно відображати в обліку як
прямі. Так, до витрат з експлуатації відносять вартість паливно-мастильних матеріалів,
заробітну плату та відрахування на неї працівників, зайнятих експлуатацією техніки,
амортизаційні відрахування, запчастини, інші витрати, пов’язані з експлуатацією об’єкта
будівельних машин та механізмів.
До витрат на утримання, на нашу думку, слід відносити технічне обслуговування та
технічний огляд, амортизацію гаражів, виробничих підрозділів, будівель ремонтних
майстерень, заробітну плату начальників та працівників таких структурних підрозділів,
службові відрядження працівників, зайнятих проведенням ремонтів, технічним оглядом та
обслуговуванням, податки, збори та інші передбачені законодавством відрахування, інші
витрати, пов’язані з утриманням техніки. Такі витрати неможливо віднести до конкретної
одиниці будівельної техніки, тому необхідно розподіляти відповідно до обраної
підприємством бази розподілу.

187

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2014[23]
Міжнародний науково-виробничий журнал

1. Основна, додаткова заробітна плата, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові
виплати робітникам (включаючи нештатних), які зайняті керуванням, обслуговуванням,
проведенням ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування власних і
орендованих будівельних машин і механізмів, нараховані згідно з формами і
системами оплати праці, що застосовуються в будівельній організації

3. Витрати на перебазування будівельною організацією будівельних машин і механізмів,
а також на утримання й ремонт рейкової та безрейкової колії.

4. Сума орендної плати (лізингового платежу) у разі оперативної оренди (оперативного
лізингу) будівельних машин і механізмів та сума винагороди орендодавцю
(лізингодавцю) за користування будівельними машинами і механізмами.

5. Вартість послуг, наданих управліннями механізації або іншими спеціалізованими
організаціями під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи
перебазування будівельних машин з об'єкта на об'єкт.

6. Витрати на переміщення будівельними машинами матеріалів і будівельних
конструкцій у межах будівельного майданчика.

7. Інші витрати, пов'язані з експлуатацією та
утриманням будівельної техніки (крім витрат на експлуатацію машин і механізмів, які
використовуються на роботах, що не належать до будівельно-монтажних, а також
витрат на експлуатацію машин, переданих в оренду стороннім організаціям).

8. Сума амортизаційних відрахувань (лізинговий платіж), нарахована протягом строку
корисного використання об'єкта із застосуванням одного з методів нарахування
амортизації, що застосовуються в бухгалтерському обліку відповідно до умов,
установлених ПБО 7 «Основні засоби», від вартості будівельних машин і механізмів,
устаткування виробничих підрозділів, ремонтних майстерень, гаражів тощо, які
обслуговують будівельні техніку.
9. Витрати на службові відрядження працівників, зайнятих керуванням,
обслуговуванням,
проведенням ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування власних і
орендованих будівельних машин і механізмів.
10. Податки, збори та інші передбачені законодавством відрахування, пов'язані з
експлуатацією будівельних машин і механізмів (податок з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин; земельний податок (на ділянку, яку використовує
дільниця механізації); збір за забруднення навколишнього природного середовища;
плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів в органах
комунальний податок;;Держгірпромнагляду
плата за технічний огляд
тощо)транспортних засобів у
Державтоінспекції,
плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів в органах
Держгірпромнагляду тощо)

абв – податки, які не справляються у зв’язку із втратою чинності відповідних законодавчих актів

Рис.1. Склад витрат, пов’язаних з експлуатацією та утриманням будівельних
машин та механізмів
Джерело: авторська розробка

188

Витрати, пов’язані з утриманням будівельних машин і механізмів

Витрати, пов’язані з експлуатацією будівельних машин і механізмів

2. Вартість паливних і мастильних матеріалів, електроенергії та інших матеріалів і
запасних частин, що використовуються під час експлуатації, ремонту (всіх видів),
технічного огляду і технічного обслуговування власної та орендованої будівельної
техніки (включаючи витрати на їх доставку до приоб'єктного складу та заготівельноскладські витрати).

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Окремої уваги у переліку витрат заслуговують податки, збори та інші передбачені
законодавством відрахування, оскільки їх взагалі неможливо віднести до конкретної одиниці
техніки, а частина податків нині будівельними підприємствами не сплачується, проте є у
переліку податків у Методичних рекомендаціях №573, зокрема:
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин (Відповідно до
Розділу XIX. Прикiнцевi положення Податкового кодексу України з 01.01.2011 року втратив
чинність Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин i механiзмiв». Натомість з 01.01.2011 року введено Збір за першу реєстрацію
транспортного засобу, який передбачений Розділом VII Податкового кодексу України. Даний
збір сплачується лише при першій реєстрації в Україні транспортних засобів, що відповідно
до статті 232 цього Кодексу є об'єктами оподаткування.);
- плата за технічний огляд транспортних засобів у Державтоінспекції (втратив чинність
наказ МВС України від 10 листопада 2005 року № 987 «Про затвердження Інструкції про
проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації,
перереєстрації і зняття з обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24
листопада 2005 року за № 1424/11704.);
- земельний податок (на ділянку, яку використовує дільниця механізації), проте
земельний податок нараховується на землю, яка перебуває у власності чи оренді загальною
сумою, тому постає питання як цей вид податку взагалі віднести до витрат на земельну
ділянку на якій знаходиться дільниця механізації, гаражі для техніки?;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища: у розрахунок суми збору
включаються стаціонарні джерела забруднення (обсяги забруднюючих речовин, які викидаються
в атмосферне повітря або скидаються безпосередньо у водний об'єкт, та обсяги відходів, що
розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах) та пересувні джерела
забруднення (розрахунок проводиться від обсягів фактично використаних видів пального, в
результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини). Враховуючи методику
розрахунку, даний вид податку неможливо показувати як витрати на експлуатацію будівельних
машин та механізмів, тому його доцільно виключити із даного переліку;
- комунальний податок (не справляється, втратили силу Закон України «Про систему
оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ, Декрет КМ України «Про місцеві податки і збори»
від 20.05.93 р. № 56-93).
З усіх вище перелічених податків залишається лише плата за проведення періодичних
оглядів вантажопідйомних механізмів в органах Держгірпромнагляду, яку можливо
відображати як прямі витрати, оскільки вартість таких оглядів залежить від конкретного виду
техніки та зазначається у відповідних документах, наданих підприємствам місцевими
органами Держгірпромнагляду.
Вважаємо за доцільне внести уточнення у Додаток 4 Методичних рекомендацій № 573
щодо тих податків і зборів, які сплачуються підприємствами на даний момент та мають
безпосереднє відношення до будівельних машин та механізмів.
В Російські Федерації перелік витрат на експлуатацію будівельної техніки наводився у
Типових методичних рекомендаціях з планування та обліку собівартості будівельних робіт,
затверджений Мінбудом РФ 04.12.1995 р. № БЕ – 11 – 260 / 7 [9], але з прийняттям ПБО
10/99 «Витрати організації», затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 06.05.1999р. № 33н,
дані рекомендації втратили чинність, однак в практичних цілях окремі положення Типових
методичних рекомендацій в даний час можуть бути використані в частині, що не суперечить
ПБУ 9/99 «Доходи організації» та ПБУ 10/99 «Витрати організації». Відмітимо, що перелік
витрат на експлуатацію будівельної техніки у рекомендаціях РФ аналогічний, як і в
Методичних рекомендаціях №573.
Існує також неузгодженість Методичних рекомендацій №573 із нормативними документами
вищого рівня. Так, у Податковому кодексі України про такі витрати сказано лише загально у
Розділі ІІІ, п.7.10.1.г) [6], аналогічно у П(С)БО 16 «Витрати» у п.15.4 до загальновиробничих
витрат включаються витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну
оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення [7],
тобто витрати з експлуатації транспорту, машин та механізмів. У даних нормативних документах
у складі статті «Інші прямі витрати» перелік таких витрат відсутній.
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Витрати з експлуатації будівельної техніки за своїм характером є більше прямими,
тому, доцільно було б відображати їх у складі інших прямих витрат, що вимагає внесення
доповнень до Розділу ІІІ, п.7.9.3 Податкового кодексу України та п.14 П(С)БО 16 «Витрати»
наступним текстом «…витрати з експлуатації машин та обладнання, транспортних засобів».
Характер діяльності підрядних організацій має свої особливості та Міністерством фінансів
України затверджено П(С)БО 18 «Будівельні контракти», який визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати, пов’язані з виконанням
будівельних контрактів та її розкриття у фінансовій звітності. Пунктом 12 даного стандарту
визначено, що витрати за будівельним контрактом включають витрати, безпосередньо пов'язані
з виконанням даного контракту та загальновиробничі витрати [8]. До складу яких (прямих чи
загальновиробничих) витрат включати витрати з експлуатації будівельної техніки у стандарті не
вказано, хоча вказано, що до складу «Інші прямі витрати» належать витрати згідно П(С)БО 16
«Витрати», тому доповнення П(С)БО 16 внесе свої корективи у П(С)БО 18 «Будівельні
контракти». Позитивним є те, що згідно даного положення, витрати на утримання незадіяних
будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються при
виконанні будівельного контракту не включаються до витрат за будівельним контрактом, а
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійсненні [8].
Висновки та подальші дослідження. Як бачимо, історичний аналіз нормативних
документів з формування собівартості будівельно-монтажних робіт доводить те, що витрати
з експлуатації будівельної техніки відображалися у складі прямої окремої статті
калькулювання «Витрати з експлуатації будівельної техніки». У діючих Методичних
рекомендаціях №573 такі витрати є складовою статті «Інші прямі витрати». У нормативних
документах вищого рівня витрати з експлуатації будівельної техніки не включені у прямі
статті калькулювання собівартості товарів, робіт, послуг. Виходячи з цього, більшість
будівельних підприємств такі витрати відображають у бухгалтерському обліку у складі
загальновиробничих з подальшим їхнім розподілом на об’єкти будівництва.
Перелік витрат, пов’язаних з експлуатацією будівельних машин та механізмів, зазначений
у Додатку 4 Методичних рекомендацій №573, містить витрати на утримання й експлуатацію
парку будівельної техніки, що вимагає усунення таких недоліків, адже такі витрати є різними за
складом. Доцільно було б витрати з експлуатації будівельної техніки відображати у статті «Інші
прямі витрати» та на рахунку 23 «Виробництво», а витрати на утримання будівельної техніки за
своїм характером є більше непрямими, тому їх необхідно відображати у статті «Змінні
загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати» та відображати на
рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Також доцільно у даному додатку розподілити
зазначені витрати на дві групи: «Витрати, пов’язані з експлуатацією будівельних машин та
механізмів» та «Витрати, пов’язані з утриманням будівельних машин та механізмів».
Перспективи подальших досліджень пов’язані з узгодженням ряду нормативноправових документів, що дозволить покращити методику обліку витрат будівельних
підприємств в цілому, та витрат з експлуатації будівельної техніки зокрема.
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Мужевич Н.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Метою статті є проведення історичного аналізу нормативних документів, які регулюють облік
витрат з експлуатації будівельної техніки і обґрунтування пропозицій щодо їх удосконалення.
Методика дослідження. У статті використано загально-науковий, економіко-аналітичний та
порівняльний методи дослідження при розгляді нормативних документів, в яких відображалися склад,
структура та методика обліку витрат з експлуатації будівельної техніки (Положення з планування і
обліку собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджено в 1955 р. Держпланом СРСР,
Держбудом СРСР, Міністерством фінансів СРСР і ЦСУ СРСР; таке ж Положення, введено в дію з
1.01.1985 р.; Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельномонтажних робіт, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 186 від 9.02.1996 р.;
Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені
Державним комітетом України з будівництва та архітектури від 16.02.2004 р. № 30; Методичні
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рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31.12.2010 р. № 573).
Результати. Встановлено, що Методичні рекомендації з собівартості будівельно-монтажних
робіт, які відображають в бухгалтерському обліку витрати з експлуатації будівельної техніки що діяли
на протязі певних проміжків часу, практично залишилися без змін. Зокрема, такі витрати починаючи з
1955 р. рекомендується відображати у складі прямих витрат будівельних організацій.
Виявлено, що перелік витрат, пов’язаних з експлуатацією будівельної техніки як в діючих, так і
тих, що втратили чинність Методичних рекомендаціях містить витрати як прямі, так і ті, що необхідно
розподіляти. Така неузгодженість привела до того, що більшість будівельних організацій такі витрати
відображають у складі загальновиробничих та розподіляють у кінці звітного періоду.
Запропоновано внести зміни у додаток 4 Методичних рекомендацій №573, зокрема виділити
«Витрати, пов’язані з експлуатацією будівельних машин та механізмів» і «Витрати, пов’язані з
утриманням будівельних машин та механізмів».
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо внесення змін у Додаток 4
Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт №573 в частині
витрат, пов’язаних з експлуатацією будівельної техніки, а також їх віднесення до складу прямих
витрат у структурі витрат виробничої собівартості будівельних організацій.
Практична значущість. Відображення витрат з експлуатації будівельних машин та механізмів у
складі статті «Інші прямі витрати» та на рахунку 23 «Основне виробництво» сприятиме оперативному
та точному їхньому відображенню в бухгалтерському обліку у структурі виробничої собівартості
будівельно-монтажних робіт.
Ключові слова: витрати в будівництві, структура витрат, собівартість будівельно-монтажних
робіт.
Melnychuk I.V. EVALUATION AND ACCOUNTING INNOVATIONS OF INTELLECTUAL
CHARACTER IN THE PROCESS OF PRODUCTION AND SALE OF PRODUCTS
Purpose. The aim of the article is the development of scientific and practical recommendations for
improving the methodology and the organization of accounting innovation of intellectual nature in the
production and sale of products in accordance with modern requirements of management.
Methodology of the study. Various methods were used in the process of the study. In particular, the
general and scientific method – to create the information about the innovations of intellectual nature; method
of economic expertise – for the recognition and measurement of innovations; special methods – to create
accounting and information support every stage of the innovation project.
Findings. It has been determined the main principles of the formation in accounting the information
about the innovations of intellectual nature, such as the procedure for their recognition and measurement,
documentation of innovations, reflection on accounts in order to improve information provision of
management personnel about innovative development of the enterprise.
It has been proposed the primary documents for better organization of accounting innovations of
intellectual nature and registers for the collection and processing information about innovation activities.
Originality. It has been developed the proposals of introduction methods of separate accounting of
intelligent innovations in the process of production and sales in accordance with requirements of current
legislation. In particular, it has been proposed to complement the work chart of accounts to the appropriate
subaccounts to the account 15 “Capital Investments” and in managerial accounting – and even analytical
accounts that will allow to generalize accounting information regarding the newly created innovations
(inventions, know-how).
Practical value. Implementation of the proposed primary documents and registers into the document
circulation of enterprise will allow to: give reliable estimate about innovative costs of the scientific and
research and design department; fulfill a search for sources of financial support for future development and
design works on planned stages of improving innovations throughout the life cycle innovations on the basis
of expert assessments.
Key words: innovations, intangible assets, evaluation of innovations, method of accounting
innovations, accounting of innovation expenditures, accounting of innovative products.
Мужевич Н.В. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ РАСХОДОВ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Целью статьи является проведение исторического анализа нормативных документов,
регулирующих учет затрат по эксплуатации строительной техники и обоснование предложений по их
совершенствованию.
Методика исследования. В статье использованы общенаучный, экономико-аналитический и
сравнительный методы исследования при нормативных документов, в которых отражались состав,
структура и методика учета затрат по эксплуатации строительной техники (Положение по
планированию и учету себестоимости строительно - монтажных работ, утвержден в 1955 г. Госпланом
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СССР, Госстроем СССР, Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР; такое же Положения введенo
в действие с 1.01.1985 г.; Типовое положение по планированию, учету и калькулированию
себестоимости строительно-монтажных работ, утвержден Постановлением Кабинета Министров
Украины № 186 от 9.02.1996 г.; Методические рекомендации по формированию себестоимости
строительно-монтажных работ, утвержденные Государственным комитетом Украины по
строительству и архитектуре от 16.02.2004 г. № 30; Методические рекомендации по формированию
себестоимости строительно-монтажных работ, утвержденные приказом Министерства регионального
развития и строительства Украины от 31.12.2010 г. № 573).
Результаты. Установлено, что Методические рекомендации по себестоимости строительномонтажных работ, которые отражают в бухгалтерском учете расходы по эксплуатации строительной
техники действовавших на протяжении определенных промежутков времени, практически остались без
изменений. В частности, такие расходы, начиная с 1955 г. рекомендуется отражать в составе прямых
расходов строительных организаций.
Выявлено, что перечень расходов, связанных с эксплуатацией строительной техники как в
действующих, так и утративших силу Методических рекомендациях содержит расходы как прямые,
так и те, что необходимо распределять. Такая несогласованность привела к тому, что большинство
строительных организаций такие расходы отображают в составе общепроизводственных и
распределяют конце отчетного периода.
Предложено внести изменения в приложение 4 Методических рекомендаций № 573, в
частности выделить «Расходы, связанные с эксплуатацией строительных машин и механизмов » и
«Расходы, связанные с содержанием строительных машин и механизмов».
Научная новизна заключается в обосновании предложений по внесению изменений в
Приложение 4 Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно монтажных работ № 573 в части расходов, связанных с эксплуатацией строительной техники, а также
их отнесения в состав прямых расходов в структуре затрат производственной себестоимости
строительных организаций.
Практическая значимость. Отражение расходов по эксплуатации строительных машин и
механизмов в составе статьи «Прочие прямые расходы» и на счете 23 «Основное производство» будет
способствовать оперативному и точному их отражению в бухгалтерском учете в структуре
производственной себестоимости строительно-монтажных работ.
Ключевые слова: затраты в строительстве, структура затрат, себестоимость строительно монтажных работ.
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ПРАГМАТИЗМ ПРИСКОРЕННЯ БІЗНЕСУ ПРИ
МОНІТОРИНГУ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
Постановка проблеми. Сучасні наукові дослідження вимагають пошуку основних
шляхів прискорення бізнесу з мінімальними витратами формування ефективного
функціонування суб’єктів господарювання, спрямованого на максимізацію прибутків і
гармонізацію відносин між зацікавленими особами ведення бізнесу. Це можна досягнути за
рахунок генерування нових стратегічних рішень, а саме пошуку цих “вузьких місць”
(обмежень) і “розширення” їх пропускної спроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній літературі
достатньо детально проводиться оцінка найоптимальніших шляхів удосконалення бізнесу,
що є відображеними у працях таких авторів, як: К. Мерсер, Т. У. Хармс, Дж. Р. Хітчнер,
Дж. Рош, Ш. П. Пратт, Т. Коупленд, Т. Коллер, Є. Хелферт, К. Уолш, К. Феррис, П. Моросіні,
У. Стеджер, К. Мерсер, Р. Л. Браун, П. Л. Віленский, С. В. Валдайцев, С. В. Расказов,
В. П. Попков,
Е. В. Евстаф’єва,
Ю. В. Козир,
В. А. Щербаков,
С. К. Мірзажанов,
Н. Г. Синявський, В. В. Царєв, А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, Н. В. Яшкіна та інші.
Проте деяка проблематика бізнесу залишилася нерозглянутою повною мірою, а саме:
аспекти прагматизму прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки у
сучасних умовах дисбалансу економіки.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження практичних аспектів щодо
прискорення бізнесу, а також можливість їх ефективного використання при моніторингу
економічної безпеки підприємства. Результати даних наукових досліджень допоможуть
ідентифікувати наукові підходи, що сприятиме їх практичному застосуванню господарюючих
суб’єктів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досягнути нового рівня розвитку або
підняти ефективність продажів у короткі терміни і практично без додаткових інвестицій та
розширення штату можна досягнути завдяки концентрації зусиль на слабких місцях у роботі
підприємства [7, с. 25-26]. Пошук цих “вузьких місць” (обмежень) і “розширення” їх пропускної
спроможності й становить основу Теорії обмежень системи (ТОС) фізики Еліяху Голдратта,
описаної ним у 1986 році в бестселері “Мета”. Теорія дає підприємцям інструменти
управління, які дозволяють отримати відповіді на чотири ключові запитання [4, c. 55]:
− Що необхідно змінити?
− На що змінити?
− Яким чином досягти змін?
− Як зробити процес поліпшення постійним?
Для досягнення ефективних результатів на підприємствах пропонується вжити 5 кроків.
 Крок 1: Знайти “вузьке місце” бізнесу
Обмеження – це не стільки показник, що гальмує розвиток організації, скільки ділянка,
яка вимагає особливої уваги керівника. Ефективне управління пропускною спроможністю
“вузького місця” дозволяє підняти роботу організації на новий рівень. Є два типи обмежень –
внутрішні й зовнішні (ринок). Наприклад, у сфері громадського харчування зовнішні
обмеження пов’язані з державною політикою в цій галузі, попитом, динамікою зміни грошових
доходів населення, цін на споживчі товари, тарифів на послуги [8, с. 15]. Що стосується
внутрішніх обмежень, то найважливіше значення мають фінансові, коли грошові видатки
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(інвестиції, обслуговування й погашення позик, загальні витрати, податкові та інші виплати)
підприємства не повинні перевищувати його грошові ресурси – прибутки від реалізації
власної продукції, покупних товарів і послуг.
Про “вузьке місце” можна дізнатись завдяки найбільшій кількості проблем – скарг,
безладу, авралів – і значному обсягу незавершеної роботи. Тобто це найпроблемніша
ділянка підприємства.
 Крок 2: Вирішити цю проблему
Знайти рішення, як ефективно використовувати виявлене обмеження без додаткових
капіталовкладень. Простіше кажучи, необхідно збільшити його пропускну спроможність.
Наприклад, звільнити “слабку ланку” від виконання завдань, які можна перекинути на інші
ділянки. Але при цьому гарантовано забезпечити її роботою, щоб уникнути простою. Адже
будь-які збитки у “вузькому місці” означають втрату прибутків усієї системи.
 Крок 3: Підпорядкування найслабшим
Основна увага концентрується на “слабкій ланці”, яка задаватиме темп усій системі. Ця
ділянка має виконувати тільки ту роботу, яка необхідна зараз для задоволення клієнтів або
забезпечення ключових бізнес-процесів організації. Неприпустима ситуація, коли ділянкаобмеження працює, наприклад, на склад, виготовляючи продукцію на потім. Тобто “вузьке
місце” має займатись тільки тим, що справді необхідно, й жодні компроміси у цьому питанні
недопустимі.
Зазвичай після правильного виконання пунктів 2 і 3 ефективність системи “на виході”
збільшується на 20-50%.
 Крок 4: Розширити можливості обмеження
Продуктивність “проблемного” елемента, тобто пропускна спроможність “вузького
місця”, має зрости. До цього, наприклад, запроваджуйте додаткові технології, ведіть
боротьбу із втратами, поліпшуйте обслуговування, якість. Головне – розподілити роботу в
системі так, щоб знизити навантаження на “слабку ланку”.
 Крок 5: Перейти до кроку 1 – знайти наступне обмеження
Якщо ділянка, яка розглядається, перестала бути “вузьким місцем” – запустіть процес
дослідження і знайдіть нову “слабку ланку”. Таким чином виробництво постійно
підніматиметься на вищий рівень продуктивності.
Слід зазначити, що теорія ТОС допомагає знаходити причини гальмування й обрати
оптимальний шлях для досягнення головної мети бізнесу – заробляння грошей (рис. 1).
Звісно, ця теорія – не панацея від усіх проблем. Навіть саме Е. Голдратт стверджує, що суть
теорії – здоровий глузд і не більше. Бо увага акцентується не на усуненні недоліків, а на
розвитку пропускної спроможності “вузького місця”, тобто продуктивності компанії,
генеруванні нових стратегічних рішень. І цей потенціал змін необмежений [6, с. 67].

Рис. 1. Концептуальна сутність теорії обмежень систем
Джерело : [1]
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На основі проведених досліджень встановлено, що головна мета економічної безпеки
підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне і максимально ефективне
функціонування в цьому періоді і високий потенціал розвитку в майбутньому. Рівень
економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективне його керівництво і
фахівці будуть здатні уникнути можливих загроз і ліквідовувати шкідливі наслідки окремих
негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища. В рамках даного дослідження
критерієм економічної безпеки підприємства пропонується вважати ринкову вартість
бізнесу [1, с. 121].
Підсумовуючи вищеописане, можна стверджувати, що з розвитком ринкових відносин
потреба в оцінці вартості бізнесу та удосконаленні її методичних підходів, безперечно,
зростатиме [5, c. 210]. Підприємству для зберігання своєї ринкової позиції і забезпечення
розвитку необхідно оперувати інформацією стосовно рівня економічної безпеки та можливих
загроз як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Економісти-практики пропонують
наступну схему формування вартості бізнесу в сучасних ринкових умовах
господарювання (рис. 2).
ВИБІР МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Вибір виду вартості бізнесу, погодженого з метою оцінки
в рамках підходів
(дохідного, витратного, порівняльного)

Оцінка вартості
по 1-у вибраному
методу

Оцінка вартості
по 2-у вибраному
методі

Оцінка вартості по
і-у вибраному
методі

Інтегрований показник вартості бізнесу

Формування вектора вартості E= Eo(Fo)

Аналіз чутливості вартості бізнесу до обраних факторів

Формування сценаріїв вартості бізнесу

Рис. 2. Принципова схема формування оцінки вартості бізнесу
(Е – вартість капіталу; Ео – функція оцінки вартості; Fо – вектор факторів вартості)
Джерело : [2]
Значний інтерес становить поділ сигналів, які позитивно і негативно впливають на
результати функціонування підприємства. Оцінювання вартості бізнесу стає інструментом,
що дозволяє своєчасно приймати та коригувати управлінські дії при відхиленні від
визначеного рівня економічної безпеки [2]. Тому побудова системи економічної безпеки на
основі показника вартості підприємства представляється одним з найбільш актуальних
напрямів сучасної економічної науки.
Таким чином, запропоновані етапи оцінювання вартості бізнесу охоплюють всі стадії
життєдіяльності підприємства від моменту визначення завдання до отримання результатів
дослідження у формі надання звітної документації. Зазначені етапи дослідження вартості
суб’єкта господарювання дають змогу не тільки підтримувати стабільну його життєдіяльність,
а й вірно сформувати логічну програму стратегічного розвитку бізнесу.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, запропоновані етапи
оцінювання вартості бізнесу охоплюють всі стадії життєдіяльності підприємства від моменту
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визначення завдання до отримання результатів дослідження у формі надання звітної
документації та виявленні “вузьких місць” бізнесу. Зазначені етапи дослідження вартості
суб’єкта господарювання дають змогу не тільки підтримувати стабільну його життєдіяльність,
а й вірно сформувати логічну програму стратегічного розвитку бізнесу [3, с. 255-256].
Для покращення функціонування бізнесу необхідно:
– сформулювати довготривалі цілі бізнесу, уміти готувати і реалізовувати стратегію їх
досягнення;
– удосконалювати систему бухгалтерського обліку і управління фінансами;
– оптимізувати корпоративну структуру (структуру володіння і контролю) і
оподаткування;
– удосконалити процедури корпоративного управління і захисту прав інвесторів, тобто в
компанії має бути ефективна система ухвалення рішень, а інвестори (як великі, так і дрібні)
повинні мати можливість перевіряти роботу менеджменту і впливати на неї;
– створити сприятливий імідж компанії і торговельну марку;
– забезпечувати ліквідність коштовних паперів компанії і розширення доступу до
фінансування й інвестицій;
– впроваджувати технологічні інновації.
Бібліографічний список
1. Вівчар О. І. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при
діагностиці його економічної безпеки / О. І. Вівчар, В. П. Мартинюк // Вісник Наука молода. –
Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Випуск 18. – С. 118-122.
2. Вівчар О. І. Інноваційний маркетинг як особливий вид цілеспрямованої творчої
діяльності підприємств / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Сталий розвиток економіки. – 2013. - №
1[18]. – С. 311-314.
3. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия /
С. В. Валдайцев. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 720 с.
4. Грязнова А. Г. Оценка бизнеса / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова. – [2-е изд., перераб.
и доп.]. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 756 с.
5. Дем’яненко І. І. Методичне забезпечення оцінки вартості підприємства /
І. І. Дем’яненко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 3. - Том 1. –
С. 203-211.
6. Яшкіна Н. В. Оцінка бізнесу: [навч. посібник] / Н. В. Яшкіна. – К. : Алетра, 2010. –
440 с.
7. Altkorn J. Strategia marki / J. Altkorn. – Warszawa : PWE, 2007, 350 p.
8. Komor M. Typologie konsumentow na podstawie characterystyki stylu zycia / M. Komor //
Marketing I Rynek. – 2006. – Nr. 12. – P.113-116.
References
1. Vivchar, O.I. and Martyniuk, V.P. (2012), “Features identify methods to assess the market
value of the business in the diagnosis of its economic security”, Visnyk Nauka moloda, Vol. 18, pp.
118-122.
2. Vivchar, O.I. аnd Ziailyk, M. F. (2013), “Innovaciyniy marketing as special type of
purposeful creative activity of enterprises”, Stalyi rozvytok ekonomiky, no. 1 [18], pp. 311-314.
3. Valdaitsev, S.V. (2008), Otsenka biznesa i upravlenie stoimostiu predpriiatiia [Business
Valuation and management of enterprise value], YuNITI, Moscow, 720 p.
4. Hriaznova, A.H. and Fedotova, M.A. (2006), Otsenka byznesa [Business Valuation],
Finansy i statistika, Moscow, 756 p.
5. Demianenko, I.I. (2008), “Methodical maintenance company valuation”, Visnyk
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no.1, Vol. 3., pp. 203-211.
6. Yashkina, N.V. (2010), Otsinka biznesu [Business estimation], textbook, Aletra, Kyiv,
440 p.
7. Altkorn, J. (2007), Strategia marki, PWE, Warszawa, 350 p.

197

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

8. Komor, M. (2006), Typologie konsumentow na podstawie characterystyki stylu zycia,
Marketing I Rynek, no 12, P.113-116.
Вівчар О.І. ПРАГМАТИЗМ ПРИСКОРЕННЯ БІЗНЕСУ ПРИ МОНІТОРИНГУ ЙОГО
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
Мета. Метою статті є дослідження практичних аспектів щодо прискорення бізнесу, а також
можливість їх ефективного використання при моніторингу економічної безпеки підприємства.
Методика дослідження. На основі абстрактно-логічного методу узагальнено теоретикоприкладні аспекти удосконалення бізнесу за допомогою виявлення “вузьких місць”; логічний –
розробка системи заходів щодо покращення функціонування бізнесу; графічний – принципово-логічну
модуль формування оцінки вартості бізнесу та концептуальну сутність теорії обмежень систем;
аналізу і синтезу – обґрунтування підходу до вибору шляхів покращення функціонування бізнесу; на
підставі дедуктивного методу визначено структурно-логічну схему дослідження, яка відображає
формування оцінки вартості бізнесу.
Результати. Обґрунтовано основні концептуальні підходи щодо прискорення бізнесу із
генерування нових стратегічних рішень на основі теорії обмежень систем. Визначено структурнологічний зв’язок формування оцінки вартості бізнесу в сучасних умовах дисбалансу економіки.
Сформовано практичні аспекти для покращення функціонування бізнесу.
Запропоновано розглядати ринкову вартість бізнесу в якості критерію економічної безпеки
підприємства, оскільки оцінювання вартості бізнесу стає інструментом, що дозволяє своєчасно
приймати та коригувати управлінські дії при відхиленні від визначеного рівня економічної безпеки. На
снові чого сформовано основні шляхи щодо покращення функціонування бізнесу, оскільки оцінна
вартість суб’єкта господарювання дають змогу не тільки підтримувати стабільну його життєдіяльність,
а й вірно сформувати логічну програму стратегічного розвитку бізнесу.
Наукова новизна полягає в системному підході до вирішення важливої проблематики –
прискорення бізнесу при моніторингу економічної безпеки підприємства, яка має науково-прикладний
характер в умовах фінансово-економічної турбулентності ринкових умовах господарювання.
Практична значущість полягає у формуванні цілісної методики щодо прискорення бізнесу в
сучасних трансформаційних умовах, необхідної для впровадження діяльності виробничо-економічних
систем. До результатів, які мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо
застосування прагматики Теорії ТОС, як важливого фактора розвитку підприємницьких структур.
Ключові слова: економічна безпека; теорії обмежень систем; “вузькі місця” бізнесу; оцінка
вартості бізнесу, формування оцінки вартості бізнесу, інтегрований показник вартості бізнесу.
Vivchar O.I. ACCTLERATE BUSINESS PRAGMATISM IN MONITORING ITS ECONOMIC
SECURITY IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION CHANGES
Purpose. The aim of the article is to research the practical aspects of for the acceleration of business
and the possibility of their effective use in the monitoring economic security of enterprise.
Research methodology. Based on an abstract logical method generalizes the theoretical and
practical aspects of business improvement by identifying “bottlenecks”; logic – development of measures to
improve the functioning business, graphics – essentially plug-logical formation of business valuation and
conceptual essence of the theory constraints; analysis and synthesis – study approach to the choice of ways
to improve the functioning business’s, based on the deductive method defined structural logic circuit
research, which reflects the formation of the valuation business.
Results. The basic conceptual approaches to accelerate the generation of new business from
strategic decisions based on the theory of constraints. The structural-logical link forming valuation business
in modern conditions the imbalance of the economy. Formed practical aspects for improving the functioning
of the business.
Proposed to consider the market value of the business as a criterion economic security as valuation
becomes a business tool that allows time to accept and adjust management actions when a deviation from a
certain level of economic security. In Dreams which formed the main ways to improve the functioning of
business, as the estimated value of the entity make it possible not only to maintain a stable its life, but true to
form logical program of strategic business development.
Scientific novelty is a systematic approach to solving important problems –speeding up business in
monitoring economic security that has a scientific and applied nature of the financial and economic
turbulence of the market economy.
The practical significance is to build an integrated methodology to accelerate business
transformation in modern conditions necessary for the implementation of production and economic systems.
By the results that have the greatest practical importance, include suggestions for the use of TOC theory of
pragmatics as an important factor in the development of business organizations.
Key words: economic security, theory of constraints systems “bottlenecks” business, valuation of
business, valuation of business formation, an integrated indicator of business value.

198

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2014[23]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Вивчар О.И. ПРАГМАТИЗМ УСКОРЕНИЯ БИЗНЕСА ПРИ МОНИТОРИНГЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Цель. Целью статьи является исследование практических аспектов по ускорению бизнеса, а
также возможность их эффективного использования при мониторинге экономической безопасности
предприятия.
Методика исследования. На основе абстрактно-логического метода обобщены теоретикоприкладные аспекты совершенствования бизнеса посредством выявления “узких мест”; логический –
разработка системы мер по улучшению функционирования бизнеса; графический – принципиальнологическую модуль формирования оценки стоимости бизнеса и концептуальную сущность теории
ограничений систем; анализа и синтеза – обоснование подхода к выбору путей улучшения
функционирования бизнеса, на основании дедуктивного метода определены структурно–логическую
схему исследования, которая отражает формирование оценки стоимости бизнеса.
Результаты. Обоснованы основные концептуальные подходы по ускорению бизнеса с
генерирования новых стратегических решений на основе теории ограничений систем. Определена
структурно-логическая связь формирования оценки стоимости бизнеса в современных условиях
дисбаланса экономики. Сформировано практические аспекты для улучшения функционирования
бизнеса.
Предложено рассматривать рыночную стоимость бизнеса в качестве критерия экономической
безопасности предприятия, поскольку оценки стоимости бизнеса становится инструментом,
позволяющим своевременно принимать и корректировать управленческие действия при отклонении
от определенного уровня экономической безопасности. На основе чего сформированы основные пути
по улучшению функционирования бизнеса, поскольку оценочная стоимость предприятия позволяют
не только поддерживать стабильную его жизнедеятельность, но и верно сформировать логическую
программу стратегического развития бизнеса.
Научная новизна заключается в системном подходе к решению важной проблематики –
ускорение бизнеса при мониторинге экономической безопасности предприятия, имеет научноприкладной характер в условиях финансово–экономической турбулентности рыночных условиях
хозяйствования.
Практическая значимость заключается в формировании целостной методики по ускорению
бизнеса в современных трансформационных условиях, необходимой для внедрения деятельности
производственно–экономических систем. К результатам, которые имеют наибольшее практическое
значение, относятся предложения по применению прагматики Теории ТОС, как важного фактора
развития предпринимательских структур.
Ключевые слова: экономическая безопасность; теории ограничений систем, “узкие места”
бизнеса, оценка бизнеса, формирование оценки стоимости бизнеса, интегрированный показатель
стоимости бизнеса.
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ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми. Одним з основних суб’єктів інноваційного розвитку та
глобалізації бізнесу в Україні є корпоративний сектор. Перехід країни до ефективної моделі
економічного розвитку, пріоритетом якої є орієнтація на експорт і науково – технологічний
розвиток, суттєво посилив ступінь залучення корпорацій у світові торговельно-економічні
процеси, котрі передбачають активізацію процесів глобалізації. Однак специфічна
інституційна структура вітчизняної економіки здійснює істотний вплив на мету та цілі
компанії, систему її інтересів і на формування інноваційної політики. В основі реалізації
конкурентних переваг корпорацій лежить необхідність врахування різнорідних інституційних

199

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

передумов, потреба використання специфічних стратегій для виходу на нові ринки,
формування нових корпоративних структур.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у створення наукового
підґрунтя для формування й функціонування корпорацій досліджувалися у працях
зарубіжних і вітчизняних вчених: І. Ансоффа, Р. Брейлі, Ю. Брігхема, С.П. Друкера, П.
Самуєльсона, М. Портера, О.І. Амоші, В.М. Геєця, М. Ерхардта. Аналіз літератури показує,
що достатньо велика увага приділялася загальнотеоретичним питанням, але недостатньо
досліджено процес формування специфічних рис управління корпораціями як стратегічної
мети стабільного розвитку національної економіки. При цьому значущість проблем
формування ефективної моделі корпоративного управління зумовила нові напрями розвитку
сучасної економічної думки.
Різні аспекти розвитку великих господарських комплексів на регіональному та
галузевому рівнях розглянуто у працях Л.І. Дмитріченко [3], С.М. Ілляшенка [1], Т.В. Краміна
[5], М.О. Кужелєва [6], І.В. Левицької, В.М. Марченко, Е.А. Петрової [5], В.В. Трубчаніна, Т.С.
Чуніхіної, А.М. Хімченко [6], К.С. Шапошникова. Проте, незважаючи на велике різноманіття
порушених наукових проблем та глибину їх дослідження, у сучасній економічній науці окремі
їх аспекти залишаються не достатньо розв’язаними. Так, існуючі методи потребують
адаптації в напрямі вдосконалення управління економічним і структурним розвитком
корпорацій, та посилення їх ролі у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України.
Постановка завдання. В умовах законодавчо визначених правил в області приватної
власності на будь-яке майно, свободи підприємництва, взаємодії бізнесу і влади аспекти
економічних відносин як всередині корпорацій, так і між ними, з одного боку, і державою – з
іншого, залишаються проблемними. Як наслідок ці проблеми негативно впливають на якість
корпоративного управління. Мета дослідження полягає у пошуку теоретичного підґрунтя
щодо розробки ефективних методів управління корпораціями як суб’єкта економічних
відносин в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна система організації
виробництва будується на різноманітті форм власності, які взаємно доповнюють один
одного. Формування інституту власності в Україні пройшов складний шлях приватизації; її
результати досі неоднозначно сприймаються суспільством, що ускладнює становлення
інституту власника в національній економіці. Складнощі процесів економічної стабілізації та
невирішеність корпоративних інституційних конфліктів свідчать про незавершеність процесів
становлення нової ідеології щодо захисту прав власності, ідеології великого бізнесу.
«Інсайдерський» тип великої корпоративної власності, що склався у вітчизняній економіці,
викликав розбалансованість її внутрішньої архітектоніки і незацікавленість «аутсайдерів» у
довгострокові інвестиції і накопичення капіталу в Україні. Прискорена масова приватизація з
використанням ваучерів породила ефект «дифузії власності» в обставинах наростаючого
дефіциту коштів для капіталовкладень і вичерпання класичних джерел фінансування
підприємств (бюджетні «вливання», банківський кредит, зовнішні позики). Політика «дифузії»
капіталу акціонерних товариств за логікою речей суперечить сутності великої корпоративної
власності, протидіє формуванню інституту «ефективного власника», підміняючи його боротьбою
олігархічних кланів за нові сфери впливу і джерела отримання «коротких грошей». Так, на думку
М.О. Кужелєва і А. М. Хімченко, створення механізмів корпоративного управління є одним із
завдань сучасної економічної політики. На близьку перспективу створення корпоративного
сектора стає пріоритетним напрямом ринкових реформ, роль держави в цьому процесі
полягатиме, насамперед, у створенні сприятливих загальних умов для розвитку корпоративних
відносин та подальшому формуванні найбільш адекватних реаліям економіки України
корпоративних структур [6, с. 297].
Дослідження різних точок зору вітчизняних та зарубіжних авторів на поняття
«корпорація» дозволило нам виділити наступні її ознаки:
1) наявність статусу юридичної особи, відповідно до якого майно, створене за рахунок
внесків засновників (учасників), а також вироблене і придбане ним у процесі діяльності,
належить йому на правах власності;
2) отримання прибутку як головна мета діяльності;
3) колективна власність розділена на частки засновників (учасників) статутним
капіталом, що обумовлює:
– можливість приймати ризики, які не може собі дозволити індивідуальний інвестор;
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– наявність корпоративної соціальної відповідальності, котра посилює зацікавленість
учасників і дає змогу згладжувати виклики нестабільності;
4) обмежена відповідальність індивідуальних інвесторів, у тому числі засновників
(учасників), що обумовлює:
– можливість індивідуальним інвесторам не відповідати за зобов’язаннями компанії, а
нести ризик збитків, пов’язаних з її діяльністю, у розмірах вартості внесених ними вкладів
(акцій);
– можливість вільної передачі іншим особам часток (акцій), що належать
індивідуальним інвесторам;
– наявність у інвесторів можливості диверсифікувати ризики інвестування;
– виникнення потенційного конфлікту інтересів «власник – кредитор»;
5) розмежування прав власності від функцій безпосереднього управління, що
обумовлює:
– виникнення потенційного конфлікту інтересів «власник (принципал) – менеджер
(агент)»;
– централізоване управління, чітку організаційну структуру, що включає структуру
органів управління компанією, вищим органом якої є загальні збори її учасників (членів).
Отже, якщо виходити з сутнісно-предметних ознак корпорації та норм вітчизняного
законодавства, корпорацією може бути визнано акціонерні товариства – публічне акціонерне
товариство (ПАТ) і приватне акціонерне товариство (ПрАТ), господарські товариства.
Корпорація як форма організації великого бізнесу обумовлює особливості
корпоративного управління та корпоративних фінансів. Для сучасної корпорації є
характерними такі основні ознаки:
– акціонерна форма власності;
– поділ функцій між власниками (акціонерами) і менеджерами, адміністрацією, іншими
зацікавленими в її роботі групами осіб;
– підприємницький характер діяльності, спрямований на підвищення економічної
результативності і насамперед прибутку і зростання капіталізації компанії;
– законодавча «прозорість» фінансової діяльності, структури власності, що забезпечує
можливість контролю з боку власників і держави;
– обумовлене акціонерною формою позиціонування на національному, а для великих
корпорацій – на міжнародному фондовому ринку.
Специфіка формування інституційного забезпечення визначила наступні особливості
корпоративного управління в Україні:
1. Формування олігархічних структур на основі зрощування банківського і промислового
капіталів у всіх ключових галузях.
2. Відсутність чітких меж між політичною сферою і ринком, особлива роль держави у
посиленні тих чи інших фінансово-олігархічних угруповань.
4. Висока концентрація акціонерного капіталу.
5. Посилення монополістичних тенденцій в економіці.
6. Постійний відплив фінансових ресурсів за кордон, зокрема в офшори.
Перетворення моделі корпоративного управління у вітчизняній економіці доцільно
розбити на дві складових:
– якісні зміни в системі корпоративного управління;
– негайні структурні перетворення в економіці.
Формування особливостей ефективності корпоративного сектора в трансформованій
вітчизняній економіці відбувається в різних площинах, зокрема, особливості національної
моделі корпоративного управління виявлені з позиції порівняння з іншими моделями, які
сформувалися в ході еволюції корпоративного управління у сучасному розвитку економіки.
У процесі інституційного розвитку корпоративного управління сформувалися такі моделі:
1) англо – американська;
2) німецька (європейська);
3) японська (азіатська);
4) російська (РФ, Казахстан і Білорусь з окремими застереженнями);
5) українська модель корпоративного управління (рис. 1) [7].
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Моделі
корпоративного
управління

Англоамериканська

Німецька
(Європейська)

Японська
(азіатська)

Українська

Російська

Рис. 1. Моделі корпоративного управління
Джерело: адаптовано [7]
З точки зору руху корпоративних прав існують такі суб`єкти корпоративного управління:
1) Власники підприємств – власники корпоративних прав;
2) Наймані управлінці окремих підприємств – емітенту корпоративних права або його
власника;
3) Державні та недержавні органи, що здійснюють пряме та опосередковане
регулювання руху корпоративного права та діяльності підприємств [4, с. 13].

Державні органи
регулювання
корпоративного
сектору
Кредитори
корпорацій

Власники
корпоративних прав –
власники підприємств

Рядові наймані
працівники
підприємства

Менеджмент
корпорацій – наймані
управлінці
підприємства

Місцеві органи
самоврядування
Рис. 2. Схема взаємодії суб`єктів корпоративного управління
Джерело: адаптовано [4, с. 13]

Оскільки для сучасної корпорації характерним є посилення негативних процесів в
економіці, що не сприяє інтенсивному зростанню і участь в інноваційних проривах. Це
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зумовлює
використання
інституційних
інструментів
для
вирішення
комплексу
взаємопов’язаних завдань:
– забезпечення досягнення проектованих параметрів фінансової підсистеми, а також
нарощування її вкладу в розвиток ефективної системи управління корпорацією;
– проведення корекції організаційних параметрів фінансової підсистеми, що стримують
подальший розвиток корпорації;
– подолання інституційних пасток, що виникають в процесі становлення нових форм
корпоративних відносин у вітчизняній економіці.
В Україні динаміка розвитку корпорацій на сьогодні є негативною (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка розвитку корпоративного сектору в Україні

2001

2006

2007

Рік, од.
2008

Акціонерні товариства, в т. ч.:
публічне

34189
–

33293
–

32398
–

31504
–

30560
–

29495
194

28018
926

приватне
відкрите
закрите
Асоціації
Корпорації
Консорціуми

–
12089
22100
2516
609
57

–
11345
21948
2751
824
80

–
10895
21503
2841
842
84

–
10406
21098
2953
849
84

–
40058
20502
3057
862
89

172
9480
19649
3125
866
92

1326
7962
17804
3180
872
92

Концерни
Об’єднання
Джерело: [1, с. 117]

380
2123

406
1971

403
1880

400
1774

396
1717

390
1634

387
1598

Види організаційно-правових
форм

2009

2010

2011

Отже, створення інституційних умов для формування в Україні сучасних корпоративних
структур переходить з економічної площини у площину організаційну і передбачає розгляд
модернізації з урахуванням таких аспектів (рівнів):
– техніко – економічна модернізація підприємств реального сектору та сфери послуг
(передбачає впровадження нових технологій, досягнень науково-технічного прогресу,
сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій);
– соціальна модернізація виробничих процесів (її досягнення вимагає істотних змін у
сфері суспільних відносин, в першу чергу, виробничих, реформи освітньої системи, розвитку
приватного
бізнесу
та
обмеження
ролі
держави
в
економіці,
посилення
конкурентоспроможності у всіх сферах зайнятості, реформування соціальної сфери,
здебільшого суспільних інститутів, формування розвинутого правового середовища);
– політична модернізація (включає радикальні зміни в політичній системі країни, її
демократизацію і лібералізацію, створення громадського контролю за діяльністю органів
влади.
На основі вищевикладених проблем корпоративного управління в Україні визначені такі
напрямки її розвитку.
1. Розвиток формальних інститутів вітчизняного корпоративного управління,
призначених для формування основних правил роботи органів корпоративного управління,
інших зацікавлених осіб, законодавчого забезпечення діяльності бізнесу.
2. Паритет балансу інтересів усіх зацікавлених осіб корпорацій. В органах
корпоративного управління цю роботу необхідно виділити як окремий стратегічний напрямок.
3. Підвищення ефективності інформаційного забезпечення корпоративної діяльності.
Слід розширити можливості державних органів щодо збору інформації, захищаючи у той же
час бізнес від бюрократичних зловживань у запитах статистичної інформації. Інформаційні
потоки необхідно розширити в результаті діяльності саморегульованих організацій зі збору
та розповсюдження корпоративної інформації. Крім того, слід забезпечити суворі стандарти
надання інформації всіма учасниками цього процесу.
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4. Необхідно підвищити гнучкість інституційного середовища корпоративного сектора,
усунути адміністративні норми, що утрудняють діяльність компаній, дати корпораціям
можливість самостійно розвивати свої внутрішньокорпоративні системи і структури з метою
подальшого їх розвитку.
5. Слід мінімізувати ризики управлінських рішень у корпораціях. Це можливе за умов
вдосконалення корпоративного законодавства.
Інституційне оточення корпоративного сектора вимагає якісного перетворення і
подальшого розвитку. Вітчизняна модель корпоративного управління є наближеною до
інсайдерської моделі, незважаючи на формування зовнішнього інституційного середовища,
котре є сумісним з аутсайдерською моделлю. Несумісність формальних і неформальних
інститутів призводить до їх протистояння, яке спричинює в окремих випадках деструктивні
елементи розвитку. Сучасна вітчизняна модель практично не враховує національних і
культурних традицій, що є подальшою загрозою на тлі загострення відносин власності між
владою, наближеними до влади і бізнесом. Окрім того, низький рівень інституційного
оточення корпоративного сектора в Україні гальмує розвиток національного інституту
корпоративного управління і підсилює недоліки і непередбачуваність функціонування
впроваджуваної західної моделі корпоративного управління.
Висновки та подальші дослідження. Теорія і практика корпоративного управління
має давню історію. Досвід останніх років показує, що традиційні класичні методи
корпоративного управління стають все менш ефективними. Трансформація відносин
власності і розвиток бізнесу створює нові виклики і підсилює існуючі загрози, ефект впливу
яких на діяльність компаній у минулому був незначним. Сьогодні актуальними є питання,
пов’язані з управлінням між структурними підрозділами компанії, агентські відносини,
трансакційні витрати, примноження вартості нематеріальних активів, управлінням людським
капіталом, соціальна відповідальність управлінського потенціалу компанії в цілому.
Таким чином, сучасний етап розвитку корпоративного управління має низку
особливостей:
– відновлюється фондовий ринок;
– посилюється роль професійних менеджерів;
– підвищується капіталізація вітчизняних компаній;
– слід підвищувати ефективність корпоративного сектора в національній економіці,
котрий може виступити локомотивом у підвищенні конкурентоспроможності продукції
вітчизняних підприємств.
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Баглей Р.Р. ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Мета. Метою статті є пошук теоретичного підґрунтя щодо розробки ефективних методів
управління корпораціями як суб’єкта економічних відносин в Україні.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є
фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних
вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань становлення корпоративного сектору. У
процесі дослідження застосовувались наступні методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і
предмета дослідження; графічний – для наочного відображення зв’язків між досліджуваними
показниками; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків);
конструктивний та експериментальний (удосконалення системи управління корпораціями). Методи
системного аналізу й логічних узагальнень, синергетичний підхід використані в процесі аналізу
сутності й економічного змісту категорій “корпоративне управління”, а також при обґрунтуванні
механізму активізації процесу корпоратизації в національній економіці України.
Результати. Встановлено закономірність забезпечення ефективності корпоративного
управління на вітчизняних підприємствах, виявлено і систематизовано складові домінанти впливу на
формування і розвиток корпорацій в Україні. Обґрунтовано положення теорії інституціоналізму у
підвищенні ефективності розвитку корпоративного управління, в результаті чого визначено, що
удосконалення організації корпоративних відносин є основою забезпечення ефективного
функціонування корпорації.
Наукова новизна полягає у розвитку теоретичних положень та виробленні концептуального
підходу щодо теоретичного осмислення розуміння поняття “корпоративне управління” як специфічної
організаційної форми, сутність якої відображає мету, завдання та структуру об’єднання учасників
корпоративних відносин, як способу забезпечення їх фінансово-майнових прав.
Практична значущість. Одержані результати є підґрунтям для вирішення практичних проблем
корпоративного управління на вітчизняних підприємствах. Виявлені тенденції дозволяють
сформулювати інституційні особливості удосконалення управління корпорацією, що дасть змогу
ефективно керувати фінансовою складовою процесу розширеного відтворення в акціонерній
власності.
Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, акціонерне товариство, акціонерне
товариство, власність, учасники.
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Bahlei R.R. FORMATION OF THE DOMESTIC CORPORATE GOVERNANCE MODEL
Purpose. The aim of the article is a search of theoretical foundation for the development of effective
methods of management corporations as a subject of economic relations in Ukraine.
Findings. It has been established regularity of ensuring the effectiveness of corporate governance
at the domestic enterprises; constituent dominants of influence on the formation and development of
corporations in Ukraine have been detected and systematized. It has been substantiated the theory of
institutionalism in increasing the effectiveness of corporate governance. So, it has been determined that the
improvement of corporate relations is the basis of ensuring the effective functioning of the corporation.
Originality. The scientific novelty of the article is the development of theoretical provisions and
elaboration of the conceptual approach to theoretical comprehension of understanding the concept
“corporate governance” as a specific organizational form, the essence of which reflects the goals, objectives
and structure of the association of corporate relations as a means of providing them with financial and
property rights.
Practical value. The obtained results are the basis for solving practical problems of corporate
governance at the domestic enterprises. Revealed tendencies allow to formulate the institutional
arrangements of improving the management of the corporation that will enable to manage efficiently the
financial part of the process of expanded reproduction in joint stock ownership.
Key words: corporation, corporate governance, joint stock company, ownership, participants.
Баглей Р.Р. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Цель. Целью статьи является поиск теоретических основ по разработке эффективных
методов управления корпорациями как субъекта экономических отношений в Украине.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования
являются фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды
отечественных и зарубежных ученых, нормативные и законодательные акты Украины по вопросам
становления корпоративного сектора. В процессе исследования применялись следующие методы:
анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета исследования; графический – для наглядного
отображения связей между исследуемыми показателями; абстрактно – логический (теоретические
обобщения и формулирование выводов); конструктивный и экспериментальный (усовершенствование
системы управления корпорациями). Методы системного анализа и логических обобщений,
синергетический подход использованы в процессе анализа сущности и экономического содержания
категорий “корпоративное управление”, а также при обосновании механизма активизации процесса
корпоратизации в национальной экономике Украины.
Результаты. Установлена закономерность обеспечения эффективности корпоративного
управления на отечественных предприятиях, выявлены и систематизированы составляющие
доминанты влияния на формирование и развитие корпораций в Украине. Обосновано положение
теории институционализма в повышении эффективности развития корпоративного управления, в
результате чего определено, что совершенствование организации корпоративных отношений
является основой обеспечения эффективного функционирования корпорации.
Научная новизна заключается в развитии теоретических положений и выработке
концептуального подхода к теоретическому осмыслению понимание понятия “корпоративное
управление” как специфической организационной формы, сущность которой отражает цель, задачи и
структуру объединения участников корпоративных отношений, как способа обеспечения их
финансово – имущественных прав.
Практическая значимость. Полученные результаты являются основой для решения
практических проблем корпоративного управления на отечественных предприятиях. Выявленные
тенденции позволяют сформулировать институциональные особенности совершенствования
управления корпорацией, позволит эффективно управлять финансовой составляющей процесса
расширенного воспроизводства в акционерной собственности.
Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, акционерное общество,
акционерное общество, собственность, участники.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ
Постановка проблеми. Важливе значення для розвитку міжнародного туризму мають
такі міжнародні туристичні заходи, як виставки, ярмарки, біржі та салони. Основними їх
цілями є: встановлення ділових контактів у сфері туризму, вивчення попиту на туристичні
продукти, укладання угод у сфері туризму, ознайомлення з різноманітними туристичними
продуктами, обмін інформацією та рекламування. Виставкові заходи в туризмі відображають
основні тенденції розвитку галузі, виступають джерелами різноманітної інформації,
показником рівня цін, а також засобом прогнозування змін попиту-пропозиції на ринку
туристичних послуг. Саме тому актуальним є вивчення і аналіз особливостей організації та
проведення міжнародних туристичних заходів у світі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості проведення міжнародних
туристичних заходів вивчали чимало дослідників. Зокрема І.Г. Смирнов вивчав особливості
виставкового туристичного маркетингу, Є.Б. Гусєв та В.А. Прокудін – специфіку виставкової
діяльності загалом, а В.Б. Артеменко – можливість участі України в міжнародному туризмі.
Проте поза увагою дослідників залишається аналіз характерних особливостей проведення
міжнародних туристичних заходів у світі.
Постановка завдання. Метою статті є розгляд та аналіз характерних особливостей
організації та проведення міжнародних туристичних заходів .
Виклад основного матеріалу дослідження. Виставкова діяльність дозволяє
використовувати всі можливі способи для захоплення ринку і досягнення оптимального
результату діяльності фірми. Виставкова діяльність - це, з одного боку, величезна, яскрава,
ефектна вистава, і важка, копітка, щоденна праця - з іншого. Ця робота включає збір
аналітичної та статистичної інформації, підготовку необхідного обладнання і т.д. У
туристичній галузі виставки виступають одним із засобів маркетингових комунікацій. Серед
багатьох видів такого просування (реклама, формування громадської думки, персональні
продажі) виставки визнані одним з найефективніших інструментів маркетингу, оскільки в них
одночасно беруть участь і фахівці, і виробники, і споживачі. Це дає можливість учасникам
паралельно вирішувати проблеми збуту, визначати коло покупців і партнерів. Виставки
здатні надати істотну допомогу і у формуванні політики ціноутворення, і в аналізі продукту
конкурента, і в розробці стратегії розповсюдження продукції, і в удосконаленні самого
туристичного продукту. [3].
На сьогоднішній день виставки - один з ефективних способів просування продукції та
послуг турфірм на туристичному ринку. Щорічно у світі відбувається понад 100 міжнародних
виставково-ярмаркових заходів тематичного напряму «Туризм. Відпочинок. Дозвілля». Слід
зазначити, що ефект виставки посилюється за рахунок її масового характеру та значної
кількості контактів. Це дозволяє виставці бути більш ефективним інструментом збуту
туристичної продукції у порівняні з іншими. За даними Центру досліджень виставкової
індустрії (CEIR – Center for Exhibition Industry Research), 90% відвідувачів виставок, які
приймають кінцеве рішення про купівлю різних видів продукції, вважають виставки
первинним джерелом інформації для цього [10].
У туристському бізнесі сьогодні використовуються поняття, загальні для всієї
виставкової діяльності, такі як «виставка», «ярмарок», «біржа » і т.д. Хоча сьогодні терміни
«виставка» і «ярмарок» отримали настільки близьке смислове значення, що
використовуються часто як слова – синоніми і, незважаючи на такі схожі риси, як адресність
певному ринку, обмежена тривалість, періодичне проведення в конкретних місцях, ці поняття
в туристичній сфері все ж дещо різняться [3]. Зокрема:
виставка – ілюстроване представлення туристичного продукту. Мета – інформація
споживачів про туристичні пропозиції та гуртовий продаж туристичної продукції. Спосіб –

207

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

демонстрація пропозицій вітчизняних та закордонних туристичних організацій. Час
проведення: 1-2 рази на рік протягом 2-3 днів;
ярмарок – економічна виставка зразків туристичної продукції. Мета – інформація ринку
про туристичні пропозиції та гуртовий продаж туристичної продукції. Спосіб – надання зразків
туристичної продукції. Час проведення: у певний термін, у певному місці;
салон – демонстрація туристичних продуктів. Мета – інформація гуртових
посередників, встановлення зв’язків між виробниками та продавцями туристичної продукції.
Спосіб – надання друкованої реклами, каталогів, пропозицій та укладання угод. Час
проведення: періодично (1 раз на рік);
біржа – комерційне виставкове представлення та продаж туристичної продукції. Мета:
встановлення контактів та підписання угод. Спосіб: реклама туристичних пропозицій,
представлення зразків, підписання угод. Час проведення: коли закінчується або починається
активна реклама турів на наступний рік [10].
Важливе значення для розвитку міжнародного туризму мають міжнародні туристичні
виставки, ярмарки, біржі та салони. Основними їх цілями є: встановлення ділових контактів у
сфері туризму, вивчення попиту на туристичні продукти, укладання угод у сфері туризму,
ознайомлення з різноманітними турпродуктами, обмін інформацією та рекламування.
Міжнародні туристичні заходи можуть бути світового рівня або регіональними.
Найбільші та найважливіші з них є щорічними, тривають від одного до семи днів і
проводяться у заздалегідь визначені дати перед початком літнього чи зимового сезону.
В їх межах проводять прес-конференції, туристичні змагання та концерти, консультації
фахівців у сфері туризму, переговори між представниками закордонних організацій і комерційних
туристичних компаній, організовують виставки туристичної літератури (буклетів, листівок, карт,
схем, путівників, календарів), а також сувенірної продукції та туристичного спорядження.
Найпопулярніші міжнародні туристичні виставки, біржі і ярмарки представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Найпопулярніші міжнародні туристичні виставки, біржі і ярмарки
Назва виставки
Всесвітній туристичний ярмарок в Лондоне
Міжнародний салон по туризму в Париже
Міжнародна туристична виставка ФІТУР в Мадриді
Міжнародна біржа по туризму в Берлине
Міжнародна туристична біржа в Мілані
Джерело: [3]

Кількість відвідувачів, тис. чол.
професіонали
відвідувачі
28
12
14
150
10
250
20
80
5
40

Однією з найбільших у світі туристичних виставок є Міжнародна туристична біржа (ІТВ).
Вона проводиться в Берліні з 1966 р. щорічно в березні протягом 7 днів. Один день приділяється
тільки професійним учасникам, в інші дні біржа відкрита для всіх бажаючих [10, с. 240].
У цій виставці беруть участь представники міністерств, відомств, комітетів і рад з
туризму різних держав, національні й регіональні туристичні організації, туроператори і
турагенти, представники готельної сфери, сфери перевезень та систем бронювання,
страхові компанії, спеціалізовані видавництва та медіа.
У 2013 році найбільша німецька туристична платформа об'єднала 10086 учасників зі
188 країн. В цілому, до Берліну приїхали близько 110 000 відвідувачів – фахівців, 43% з яких
прибули з-за кордону. На Конгресі ITB Berlin також зареєстрований рекордний рівень
відвідуваності. У загальній складності 21000 делегатів взяли участь у 200 лекціях, дискусіях і
семінарах, що на 25% більше ніж у 2012 році. У 2013 році стенд України став найбільшим за
весь період її участі – близько 500 кв. метрів. Україна була представлена 12 регіонами, а
також 33 суб’єктами туристичної діяльності, зокрема готелями і туроператорами. До складу
делегації країни увійшли представники всіх регіонів держави. Тогорічним дебютантом стала
Дніпропетровська область, яка вперше брала участь у міжнародній туристичній виставці
«ITB Berlin» [11]. У 2014 році Міжнародна туристична біржа ITB Berlin-2014 відбувалася з 5 по
9 березня 2014 року у Берліні. На ній якій були представлені новітні тенденції та актуальні
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можливості туристичної індустрії. Цього року на ITB в 26 павільйонах виставкового комплексу
Messe Berlin як і минулого року було 10086 учасників з 188 країн світу, більше 170000
відвідувачів, 110000 з них фахівці з туризму. Кількість професійних відвідувачів виставки
досягла 110 тисяч, з них 40% з-за кордону, виставкові події висвітлювало в ЗМІ близько 7
тисяч журналістів з понад 90 країн світу. Відвідали виставку 64 закордонні делегації, вартість
угод, укладених в її межах становив 5 млрд. євро [6].
Виставка відбувалася за наступними напрямками:
- діловий туризм;
- культурний туризм;
- морські та річкові круїзи;
- оренда приватних апартаментів;
- електронна туристична торгівля;
- пригодницький туризм;
- туризм для туристів з нетрадиційною сексуальною орієнтацією;
- мобільні туристичні послуги;
- молодіжний туризм;
- оздоровчий туризм;
- стажування та кар'єра в сфері туризму;
- тренди і новини галузі;
- туристичні технології.
В межах виставки ITB відбувся найбільший туристичний конгрес у світі, який щорічно
проходить з 2004 року спільно з виставкою ITB. Цього року він був одинадцятим. Конгрес
представляє собою бізнес площадку (b2b), на якій обговорюються найважливіші питання
туристичної галузі, пропонуються рішення і демонструються кращі приклади з практики
сьогодення, здатні найкращим чином вплинути на ситуацію в майбутньому, особливості
туристичних ринків Азії, тенденції ринків соціальних медіа та мобільних технологій, а також
перспективи розвитку ринків. Цього року кількість учасників туристичного конгресу становила
14 000, в ньому взяло участь 250 спікерів високого рангу, число тематичних сесій та
семінарів досягло 100. В межах конгресу в 2014 році широко обговорювалися нові тренди та
концепції розвитку німецького та світового туристичного ринку [6].
Міжнародна щорічна туристична виставка (SIT) у м. Штутґарті є найбільшою в Європі за
кількістю відвідувачів. Туристичний міжнародний ярмарок (ФІГУР) проводиться з 1981 р.
щорічно в січні в Мадриді протягом 6 днів. Серед учасників – туристичні фірми, готельні
об'єднання, авіакомпанії. Ярмарок супроводжується фестивалем народних пісень і танців,
показом рекламних фільмів з туризму [9, с. 241].
Іншими відомими міжнародними туристичними заходами є Міжнародна туристична
біржа (Мілан), яка проводиться у другій половині лютого впродовж 5 днів, Паризький
Міжнародний салон з туризму і подорожей, який проводиться щорічно в середині лютого в
Парижі впродовж 7-10 днів, Міжнародна туристична виставка країн Азіатського регіону
(Гонконг), Міжнародний туристичний ярмарок (Чикаго), Міжнародна виставка "Туризм"
(Ґетеборг); Міжнародна туристична виставка "Філоксенія" (Салоніки) та ін.
Участь у міжнародних туристичних виставках вимагає високого рівня витрат. Так, тільки
оренда 9 кв. м виставкової площі коштує в середньому 2 тис. доларів, монтаж стенду –
близько тисячі. Мінімальна вартість оренди одного квадратного метра площі 150 доларів. У
кінцевому підсумку, враховуючи додаткові витрати, сума досягає десяти-тридцяти тисяч.
Враховуючи це, невеликі туристичні підприємства об'єднуються і представляють певний
регіон, оскільки для них участь у міжнародній виставці обходиться непомірно дорого.
Грошові кошти витрачаються також на:
- заходи, що проводяться на стенді (лотереї і т.д.);
- тип стенду (рядовий, кутовий, двоповерховий );
- оформлення стенду;
- персонал на стенді (власний, допоміжний);
- рекламу до виставки;
- роботу з пресою (складання прес-релізів);
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- особливі форми ( чи засоби) звернення до відвідувачів (персонажі в старовинних
костюмах, професійні артисти, дівчата у форменому одязі і т.д.;
- частування на стенді;
- транспорт ( на виставку і назад) ;
- монтаж та демонтаж стенду;
- поточні витрати по стенду [3].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, на основі вищевикладеного
можна зробити висновок про те, що проведення міжнародних туристичних заходів є
ефективним інструментом міжнародного туризму. Участь туристичних компаній у
різноманітних туристичних виставках, ярмарках, біржах та салонах сприяє популяризації
діяльності туристичних компаній на міжнародній арені та допомагає у просуванні послуг
таких компаній серед величезного числа потенційних споживачів. Подальші дослідження в
цьому напрямку пов’язані з аналізом участі вітчизняних туристичних підприємств у
міжнародних туристичних виставкових заходах.
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Даниленко-Кульчицька В.А. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ
Мета. Метою статті є розгляд та аналіз характерних особливостей організації та проведення
міжнародних туристичних заходів.
Методика дослідження. Методологічну базу дослідження формує сукупність прийомів,
принципів і методів наукових досліджень. При написанні статті використано такі методи: аналізу та
синтезу – для деталізації об’єкта досліджень і поєднання відокремлених елементів у цілісне явище;
класифікаційно-аналітичний та логічного узагальнення – для з’ясування сутності міжнародних
туристичних заходів; графічний аналіз – для наочного зображення співвідношення відвідувачів різних
туристичних виставок та схематичного подання матеріалу дослідження.
Результати. В результаті проведеного дослідження з’ясовано, що проведення міжнародних
туристичних заходів є ефективним інструментом міжнародного туризму. Участь туристичних компаній
у різноманітних туристичних виставках, ярмарках, біржах та салонах сприяє популяризації діяльності
туристичних компаній на міжнародній арені та допомагає у просуванні послуг таких компаній серед
величезного числа потенційних споживачів. Основними цілями таких заходів є: встановлення ділових
контактів у сфері туризму, вивчення попиту на туристичні продукти, укладання угод у сфері туризму,
ознайомлення з різноманітними туристичними продуктами, обмін інформацією та рекламування.
Виставкові заходи в туризмі відображають основні тенденції розвитку галузі, виступають джерелами
різноманітної інформації, показником рівня цін, а також засобом прогнозування змін попиту-пропозиції
на ринку туристичних послуг.
Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні особливостей
організації та проведення міжнародних туристичних заходів.
Практична значущість. Практичне значення дослідження полягає в тому, що вітчизняні
туристичні підприємства мають можливість, ознайомившись з особливістю проведення основних
міжнародних туристичних заходів, зробити вибір на користь участі у них.
Ключові слова: міжнародні туристичні заходи, туристична виставка, туристична ярмарка,
туристичний конгрес, туристичне підприємство.
Danylenko - Kulchytska V.A. PECULIARITIES OF INTERNATIONAL TOURIST EVENTS
Purpose. The purpose of thе article is to review and analyze main characteristics of the process of
organization and conduct of international tourism events.
Methodology of research. Methodology of research consists of a set of techniques, principles and
methods of research. When writing an article, the following methods are used: analysis and synthesis - to
refine the object of research and the combination of separate elements in the whole phenomenon;
classification and analytical and logical generalization - to determine the nature of international tourism
events; graphical analysis of visual images - for different value rating tourism exhibitions and schematic
representation of research material.
Findings. As a result, the study found that the conduct of international tourist events is an effective
instrument of international tourism. Participating travel companies in various travel trade shows, fairs,
markets and salons promotes business travel companies in the international arena and helps in promoting
the services of such companies among the huge number of potential customers. The main objectives of
these events are: establishing business contacts in the tourism segment, the study of the demand for tourism
products, transactions in the tourism segment, tourist exploring a variety of products, exchange of
information and advertising. Exhibitions in tourism reflect the main trends in the industry, is the source of
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information, an indicator of the level of prices, as well as a means of predicting changes in demand and
supply of tourism services.
Originality. Originality of the research lies in the compilation features the organization and conduct of
international tourism events.
Practical value. The practical value of the study is that Ukrainian tourism enterprises can read the
feature holding major international tourist activities to choose our participation in them.
Key words: international travel arrangements, travel exhibition, tourism fairs, congress tourism, travel
business.
Даниленко - Кульчицкая В.А. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Цель. Целью статьи является рассмотрение и анализ характерних особенностей организации и
проведения международных туристических мероприятий.
Методика исследования. Методологическую базу исследования формирует совокупность
приемов, принципов и методов научных исследований. При написании статьи использованы
следующие методы: анализа и синтеза - для детализации объекта исследований и сочетание
обособленных элементов в целостное явление; классификационно -аналитический и логического
обобщения - для выяснения сущности международных туристических мероприятий; графический
анализ - для наглядного изображения соотношения посетителей различных туристических выставок и
схематического представления материала исследования.
Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что проведение
международных туристических мероприятий является эффективным инструментом международного
туризма. Участие туристических компаний в различных туристических выставках, ярмарках, биржах и
салонах способствует популяризации деятельности туристических компаний на международной
арене и помогает в продвижении услуг таких компаний среди огромного числа потенциальных
потребителей. Основными целями таких мероприятий является: установление деловых контактов в
сфере туризма, изучение спроса на туристические продукты, заключения соглашений в сфере
туризма, ознакомления с различными туристическими продуктами, обмен информацией и реклама.
Выставочные мероприятия в туризме отражают основные тенденции развития отрасли, выступают
источниками разнообразной информации, показателем уровня цен, а также средством
прогнозирования изменений спроса - предложения на рынке туристических услуг.
Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в обобщении особенностей
организации и проведения международных туристических мероприятий.
Практическая значимость. Практическая значимость исследования заключается в том, что
отечественные туристические предприятия получают возможность, ознакомившись с особенностью
проведения основных международных туристических мероприятий, сделать выбор в пользу участия в
них.
Ключевые слова: международные туристические мероприятия, туристическая выставка,
туристическая ярмарка, туристический конгресс, туристическое предприятие.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОПУБЛІКУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В
УКРАЇНІ
Постанова проблеми. Система державного замовлення – найважливіший елемент
державного фінансового устрою. Її характерна особливість – пряма взаємодія з ринками
товарів, робіт і послуг. Вона представляє собою частину системи управління бюджетними
витратами, тому до неї застосовні як спеціальні, так і загальні заходи підвищення
ефективності.
Потреби держави в товарах, роботах і послугах можуть бути ефективно задоволені,
якщо всі складові процесу забезпечення державних потреб вбудовані в єдине інституційне
середовище, врегульовані, виходячи із загальних для всіх процедур орієнтирів, впорядковані
за структурою і складом елементів. Формування такого середовища полягає у створенні
державної системи державних закупівель, яка представляє собою комплекс інститутів, норм і
принципів з планування та розміщення державних замовлень, а також виконанню контрактів,
що укладаються за результатами торгів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням здійснення процедур
проведення торгів державних закупівель надається велика увага. Вагомий внесок у
дослідження проблематики проведення державних закупівель внесли такі науковці, як
В.Т. Александрова, І.В. Влялько, П.К. Германчук, О.П. Кулак [3], О. С. Мельников,
Р.Р. Михайлик [4], О.І. Міняйло [5], А.О. Олефір, О.О. Покрещук [1], О.О. Підмогильний [6],
Г.І. Пінькас, Н.Б. Ткаченко [9], Ю.М. Уманців та ін. свідчать, що практично всі вони
зосереджені на проблемах вибору й удосконалення форми організаційної структури
управління в системі державних закупівель.
Проте сьогодні невирішеними залишається значна частка невизначеностей як на
макро-, так і на мікрорівні, які очікують свого визначення та усунення, зокрема питання
удосконалення публічності процесів оголошення та здійснення торгів щодо державних
закупівель.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення наявних проблем у
механізмі опублікування інформації про здійснення державних закупівель в Україні та
надання пропозицій щодо їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку Н.Б. Ткаченко, розвиток
системи державних закупівель, створення умов для її ефективного функціонування,
підвищення рівня конкуренції в цій сфері та забезпечення її прозорості на сьогодні є
найактуальнішим пріоритетним напрямом внутрішньої державної політики. Останніми роками
саме сфера державного прок’юремента в Україні переживає складні часи, що має дуже
негативні наслідки для розвитку економіки країни в цілому. На сучасному етапі розвитку
України управління державними закупівлями здійснюється в ручному режимі, а інформація
про них залишається закритою від громадян та громадських організацій [9].
Серед основних вимог, які висуваються до системи державних закупівель України, є
забезпечення принципу відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель. Відповідно до
світових стандартів, державні закупівлі повинні відбуватися публічно, а інформація щодо них
має бути доступною для громадського контролю [9].
Принцип відкритості й прозорості при організації й проведенні закупівель передбачає
[5, с.49]:

∗

Науковий керівник: Пуцентейло П.Р. – д.е.н., доцент
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– достатність інформації – можливість для потенційних постачальників приймати
обґрунтовані рішення;
– своєчасність – гарантія того, що інформація в момент одержання її постачальниками
буде необхідною;
– доступність для всіх зацікавлених сторін – гарантія того, що процес проведення
державних закупівель буде справедливим стосовно всіх учасників і сприйматиметься як
справедливий;
– системність – своєчасна актуалізація інформації й швидке інформування
зацікавлених сторін щодо змін.
Для виконання цих принципів та ефективного витрачання бюджетних коштів необхідно
розглядати державні закупівлі як взаємозалежну систему (рис. 1).

Планування
закупівель

Проведення
закупівель

Доцільність
закупівель

Регламентація
закупівель

Контроль
закупівель

Рис. 1. Елементи державних закупівель
Джерело: [5, с.49]

З метою реалізації зазначених принципів на практиці Законом України «Про здійснення
державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі – Закон про закупівлі) [2]
передбачено доволі широкий перелік інформації, що має публікуватися в офіційному виданні
з питань державних закупівель «Вісник державних закупівель» та оприлюднюватися на вебпорталі.
Необхідно відмітити, що метою публікації оголошення про торги є приведення ринку до
стану готовності – інформування потенційних виконавців (постачальників) про наміри
розпорядника державних коштів здійснити закупівлю. Оголошення повинно відображати
лише базову інформацію для приведення до готовності зацікавлених і дієздатних
постачальників. Решта інформації повинна міститися у документації конкурсних торгів, яка
повинна представляти всі дані, необхідні постачальникові для подання пропозиції.
Обов’язок замовників оприлюднювати інформацію про закупівлю на веб-порталі
www.tender.me.gov.ua (далі – Веб-портал) встановлено частиною 1 статті 10 Закону про
закупівлі [2].
Основними користувачами веб-порталу є:
– замовники закупівель (розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлі за
державні кошти в порядку, визначеному Законом України), для яких веб-портал надає
функції оприлюднення інформації про закупівлі;
– потенційні учасники торгів, які отримують доступ до інформації про закупівлі шляхом
реєстрації у системі;
– контролюючі органи, які здійснюють нагляд, контроль та координацію у сфері
закупівель.
Єдиним підприємством, яке приймає та оприлюднює інформацію про державні
закупівлі на Веб-порталі, є Державне підприємство «Зовнішторгвидав України».
Перелік документів за процедурами та строки їх оприлюднення встановлені ст. 10
Закону про закупівлю. Для більш зручного користування зазначеною інформацією наведемо
ці дані у табличній формі (табл. 1).
При цьому зазначену інформацію можна також додатково оприлюднити в інших
засобах масової інформації, або в разі наявності на веб-сайті замовника, або на веб-сайті
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відповідного органу влади (органу місцевого самоврядування). Слід відмітити, що
оприлюднення цієї інформації не є обов’язковим.
Таблиця 1
Перелік документів за процедурами та строки їх оприлюднення під час
здійснення державних закупівель

Інформація про закупівлю

Оголошення про проведення
процедури закупівлі

Публікація у «Віснику
державних закупівель»

Оприлюднення на
Веб-порталі

Не пізніше як за 30 днів до дня
розкриття пропозицій конкурсних
торгів
або
кваліфікаційних
пропозицій.
При скороченій процедурі – не
пізніше 15 днів до дня розкриття
пропозицій конкурсних торгів

Після публікації в «ВДЗ», але не
пізніше як за 30 днів до дня
розкриття пропозицій конкурсних
торгів
або
кваліфікаційних
пропозицій

Обґрунтування застосування
процедури закупівлі в одного
учасника

Не публікується

Документація конкурсних торгів
або кваліфікаційна документація

Не публікується

Зміни до документації конкурсних
торгів або кваліфікаційної
документації та роз'яснення до неї
(у разі наявності)

Не публікується

Протокол розкриття пропозицій
конкурсних торгів, цінових
пропозицій, кваліфікаційних
пропозицій
Інформація про відхилення
пропозицій конкурсних торгів,
цінових пропозицій,
кваліфікаційних пропозицій та
підстави такого відхилення у
вигляді протоколу
Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або
цінової пропозиції (пропозиції за
результатами застосування
процедури в одного учасника)

Оголошення про результати
процедури закупівлі

Повідомлення про відміну торгів чи
визнання їх такими, що не
відбулися, повідомлення І про
відміну процедури закупівлі в
одного учасника (у разі наявності)
Звіт про результати проведення
процедури закупівлі

Протягом 3 робочих днів з
моменту прийняття рішення про
застосування процедури закупівлі
в одного учасника
Після публікації оголошення про
проведення процедури закупівлі у
«ВДЗ», але не пізніше як за 30 днів
до дня розкриття пропозицій
конкурсних
торгів
або
кваліфікаційних пропозицій
Протягом 3 робочих днів з дня
прийняття
рішення
про
їх
внесення, але не пізніше як за 7
днів до дати розкриття пропозицій
конкурсних
торгів
або
кваліфікаційних пропозицій
Протягом 3 робочих днів з дня
розкриття пропозицій конкурсних
торгів,
цінових
пропозицій,
кваліфікаційних пропозицій

Не публікується

Не публікується

Протягом 3 робочих днів з дня
прийняття такого рішення

Протягом 3 робочих днів з дня
прийняття рішення про визначення
переможця процедури закупівлі

Протягом 3 робочих днів з дня
прийняття рішення про визначення
переможця процедури закупівлі

Не пізніше як через 7 днів з дня
укладення договору про закупівлю
або прийняття рішення про відміну
торгів чи визнання їх такими, що
не відбулися

Після публікації в «ВДЗ», але не
пізніше як через 7 днів з дня
укладення договору про закупівлю
або прийняття рішення про відміну
торгів чи визнання їх такими, що
не відбулися

Протягом 3 робочих днів з дати
прийняття такого рішення

Протягом 3 робочих днів з дати
прийняття такого рішення

Не публікується

Протягом 3 робочих днів з дня
його затвердження

Джерело: узагальнено і адаптовано автором [2]
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Враховуючи те, що ДП «Зовнішторгвидав України» має власні нормативні
документи, якими регламентується процес оприлюднення та опублікування інформації,
замовники мають декілька способів подання своєї інформації про закупівлю.
Зокрема інформація для друку подається:
– особисто;
– факсимільним зв’язком;
– через «Кабінет Замовника» на веб-порталі уповноваженого органу «Державні
закупівлі».
Інформація для розміщення подається:
– особисто на носіях інформації;
– електронною поштою;
– через «Кабінет Замовника» на веб-порталі уповноваженого органу.
Зручнішим варіантом, на нашу думку, є третій варіант, тобто направляти документи на
публікацію через «Кабінет Замовника» на веб-порталі уповноваженого органу.
Отже, незважаючи на те, що безпосередньо питаннями опублікування та
оприлюднення займається ДП «Зовнішторгвидав України», норми Закону про закупівлю
покладають усю відповідальність за своєчасне опублікування у «Віснику державних
закупівель» (ВДЗ) саме на замовників. Голова та секретар комітету конкурсних торгів
замовника несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується у
«ВДЗ» та оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу.
Таким чином, несвоєчасне опублікування у «ВДЗ» є порушенням законодавства у сфері
держзакупівель. Отже, відправлення всіх необхідних документів повинно відбуватися вчасно,
тобто згідно з «Графіком прийому інформації для публікації», який розміщено на веб-порталі
на кожен місяць.
Використовуючи дані звіту щодо функціонування системи державних закупівель у 2012
році, зазначимо, що за даними веб-порталу протягом 2012 року замовниками було
опубліковано в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” та оприлюднено на
веб-порталі 116 384 оголошень про проведення процедур закупівель, що на 7,9 відсотка
більше ніж у 2011 році. Серед них, найбільшу частку (51,85%) складають оголошення про
проведення закупівель за процедурою відкритих торгів, яка є найбільш конкурентною і
прозорою процедурою (рис. 2).

Рис. 2. Структура оголошень про заплановані процедури закупівлі у 2012 році
Джерело: [7]

За результатами проведених процедур закупівлі замовниками на веб-порталі було
оприлюднено 143 580 оголошень про результати процедур закупівель та повідомлень про
відміну процедур закупівель або визнання їх такими, що не відбулися, з них: 99 615
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оголошень (69,38%) – це оголошення про результати проведення відкритих та
двоступеневих торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації,
інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, а 43 965 оголошень
(30,62%) – це інформація про результати закупівлі в одного учасника [7].
Різниця між кількістю оголошень про заплановані процедури закупівель та оголошень
про їх результати пов’язана з тим, що на відміну від оголошень про заплановану закупівлю, у
разі проведення закупівлі за декількома лотами, Законом передбачена можливість
розміщення оголошень про результати закупівлі за окремими лотами.
Висновки та подальші дослідження. Загалом, проаналізувавши інформацію щодо
оприлюднених оголошень про закупівлі, можна зробити висновок, що замовники віддають
перевагу конкурентним процедурам (відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових
пропозицій, попередня кваліфікація учасників), що сприяє заощадженню державних коштів
під час закупівель товарів, робіт та послуг.
Незважаючи на те, що Законом про закупівлю визначено, що інформація про закупівлю
оприлюднюється та публікується безкоштовно, практичний досвід здійснення закупівель
показує протилежне. Так, згідно наказу ДП «Зовнішторгвидав України» від 06.09.2013р. №
127, вартість послуг підприємства коливається від 720 грн. до 13 800 грн. (зокрема
розміщення оголошення про закупівлю у міжнародному виданні). Таким чином, принцип
раціонального використання бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель втрачає
будь-який зміст.
У зв’язку з ситуацією, яка склалася сьогодні в Україні, нагальною потребою є зміна
законодавства про державні закупівлі. Кабінет Міністрів України 18.03.2014 р. підготував для
обговорення законопроект «Про здійснення державних закупівель» у новій редакції. Зокрема,
у ст. 10 законопроекту вказується, що замовник безоплатно подає для оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу інформацію про закупівлю. Функціонування офіційного
видання з питань державних закупівель «Вісник державних закупівель» в законопроекті не
передбачено, що можливо частково у майбутньому зможе покращити ситуацію, що склалася
у сфері державних закупівель.
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Миронюк Ю.Б. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОПУБЛІКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Мета. Метою статті є визначення наявних проблем у механізмі опублікування інформації про
здійснення державних закупівель в Україні та надання пропозицій щодо їх вирішення.
Методика дослідження. Дослідження виконувалось з використанням методів семантичного
аналізу – для дослідження категорійного апарату, зокрема для класифікації принципів у системі
державних закупівель; діалектичного методу для дослідження загальнотеоретичних аспектів
міжнародних та вітчизняних правових засад регулювання державних закупівель; методів системного
аналізу – для обґрунтування елементів державних закупівель та прийняття управлінських рішень;
методів аналізу для оцінки стану інформованості учасників державних закупівель.
Результати. Результатами дослідження є забезпечення принципу відкритості та прозорості на
всіх стадіях закупівель. Виявлено, що відповідно до світових стандартів державні закупівлі повинні
відбуватися публічно, а інформація щодо них має бути доступною для громадського контролю.
Розкрито основні елементи державних закупівель. Ідентифіковано основні джерела інформування
учасників торгів з державних закупівель. Визначено перелік документів за процедурами та строки їх
оприлюднення під час здійснення державних закупівель.
Наукова новизна. Обґрунтовано процедуру оприлюднення інформації про державні закупівлі
через структуризацію додаткових критеріїв і оцінок що дозволить забезпечувати їх адекватне
застосування у новому законодавстві.
Практична значущість одержаних результатів дослідження полягає у визначенні шляхів
покращення проблем опублікування інформації про здійснення державних закупівель в Україні.
Виявлені тенденції дозволяють сформулювати висновок, що замовники віддають перевагу
конкурентним процедурам (відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, попередня
кваліфікація учасників), що сприяє заощадженню державних коштів під час закупівель товарів, робіт
та послуг.
Ключові слова: торги, державні закупівлі, опублікування інформації, державний прок’юремент,
принципи, оголошення, веб-портал.
Myroniuk Yu.B. PECULIARITIES OF THE MECHANISM OF PUBLISHING INFORMATION ON
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT PROCUREMENT IN UKRAINE
Purpose. The aim of the article is to define existing problems in the mechanism of publishing
information on government procurement in Ukraine and submit proposals for their solution.
Methodology of research. The study was carried out using the methods of semantic analysis – to
research the categorical apparatus, in particular for the classification principles in the government
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procurement system; dialectical method for research the general aspects of international and domestic legal
principles of regulating government procurement; methods of system analysis – to substantiate elements of
government procurement and making management decisions; methods of analysis to assess the status of
awareness the government procurement of participants.
Findings. Results of the research are to ensure the principle of openness and transparency at all
stages of the procurement. It has been detected that, in accordance with international standards of
government procurement should take place publicly, and information about them should be made available
for public scrutiny. It has been revealed the basic elements of government procurement. It has been
identified the main sources of informing bidders of government procurement. It has been determined the list
of documents for the procedures and the terms of their publication during the implementation of public
procurement.
Originality. It has been substantiated the procedure of publishing information on government
procurement through the structuring of additional criteria and assessments that will ensure their adequate
application in the new legislation.
Practical value. The practical significance of the obtained results of research is to determine ways to
improve the problems of publishing information on implementation of government procurement in Ukraine.
Detected tendencies allow to formulate a conclusion that customers prefer competitive procedures (open
tenders, two-stage tenders, request of price offers, previous qualification of participants) that saves public
funds during the procurement of goods, works and services.
Key words: tenders, government procurement, publishing information, government procurement,
principles, advertisement, web portal.
Миронюк Ю.Б. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В УКРАИНЕ
Цель. Целью статьи является определение имеющихся проблем в механизме публикации
информации об осуществлении государственных закупок в Украине и предоставления предложений
по их решению.
Методика исследования. Исследование выполнялось с использованием методов
семантического анализа – для исследования категориального аппарата, в частности для
классификации принципов в системе государственных закупок; диалектического метода для
исследования общетеоретических аспектов международных и отечественных правовых основ
регулирования государственных закупок; методов системного анализа – для обоснования элементов
государственных закупок и принятия управленческих решений; методов анализа для оценки
состояния информированности участников государственных закупок.
Результаты. Результатами исследования является обеспечение принципа открытости и
прозрачности на всех стадиях закупок. Выявлено, что в соответствии с мировыми стандартами
государственные закупки должны происходить публично, а информация о них должна быть доступной
для общественного контроля. Раскрыты основные элементы государственных закупок.
Идентифицированы основные источники информирования участников торгов по государственным
закупкам. Определен перечень документов по процедурам и сроки их обнародования при
осуществлении государственных закупок.
Научная новизна. Обоснованно процедуру обнародования информации о государственных
закупках через структуризацию дополнительных критериев и оценок, что позволит обеспечивать их
адекватное применение в новом законодательстве.
Практическая значимость исследования заключается в определении путей улучшения
проблем публикации информации об осуществлении государственных закупок в Украине.
Выявленные тенденции позволяют сформулировать вывод, что заказчики предпочитают
конкурентным процедурам (открытые торги, двухступенчатые торги, запрос ценовых предложений,
предварительная квалификация участников), что способствует экономии государственных средств
при закупках товаров, работ и услуг.
Ключевые слова: торги, государственные
закупки, опубликования информации,
государственный прокьюремент, принципы, объявления, веб-портал.
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РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Розвиток сучасної системи державних фінансів в Україні
характеризується динамічністю та переходом на новий етап розвитку системи. Крім
податкових нововведень та реформ у казначейської системі, важливою особливістю
сучасного етапу реформування державних фінансів є перехід до ризикоорієнтованої моделі
управління. Ризики недоотримання доходів місцевими бюджетами, що призводить відповідно
до невиконання запланованих показників видатків, можуть загрожувати сталому
фінансовому забезпеченню розвитку регіону. Отже, дослідження проблем розробки
методичних основ виникнення, аналізу та оцінки ризиків доходів місцевих бюджетів і
подальшого ефективного управління ними є особливо актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань щодо ризиків у
бюджетній сфері присвячені праці таких вітчизняних та російських вчених, як:
Булгакова С. О., Гамукін В. В., Горохова Д. В., Карагозлю Ю., Каючкіна М. А., Лебедєва О. І.,
Подобряєв С. В., Степанова Є. А., Федосов В. М., Янов В. В. та ін. Але, хоча й науковцями
розглядаються проблеми визначення суті бюджетних ризиків, різні методи їх оцінки та
управління, на сьогодні залишається невисвітленою низка питань, які потребують
подальшого вивчення.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз і оцінка ризиків дохідної частини
місцевих бюджетів.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день категорія
бюджетного ризику є досить новою і невивченою, тому дослідження, пов'язані з
проблематикою бюджетного ризику, знаходяться на стадії формування.
Узагальнюючи різні підходи до визначення ризику, які пропонує сучасна економічна
наука, можна стверджувати, що ризик представляє собою можливість чогось небажаного,
можливість відхилення фактичного результату від запланованого або імовірність настання
визначеної небажаної події. Отже, ризик – це невизначеність щодо можливих втрат, а
ризиковість – умова, яка може створити або збільшити (зменшити) можливість втрат. Тому
під ризиком у бюджетній сфері розуміють сукупність імовірних несприятливих наслідків
реалізації прийнятих рішень, що можуть призвести до втрат при формуванні, розподілі та
використанні централізованих фондів грошових ресурсів [1, с. 61].
Під час оцінки ризиків доходів місцевих бюджетів також необхідно враховувати
фактори, внаслідок яких вони виникають, які, в свою чергу, поділяються на внутрішні та
зовнішні (рис. 1).
Місцеві бюджети виступають головним інструментом реалізації державної регіональної
політики та вирішення делегованих завдань. Аналіз та оцінка ризиків формування доходів
бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу підвищує якість прогнозних показників доходів
місцевих бюджетів та ефективність фінансового контролю.
Оцінку бюджетних ризиків розглянемо на прикладі бюджету міста Кременчука, який є
одним із високорозвинених податкоспроможних регіонів України. Найбільшу частку в доходах
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бюджету м. Кременчука складають податкові надходження, тому в розрізі їх статей вважаємо
за доцільне провести аналіз та оцінку бюджетних ризиків.
Рівень внутрішнього
кінцевого споживання
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Рис. 1. Фактори, що впливають на виникнення ризиків доходів місцевого
бюджету
Джерело : розробка авторів

Оскільки єдиної методики для оцінки ризиків доходів місцевих бюджетів не існує, тому
за основу шкали оцінки бюджетних ризиків візьмемо запропоновану російськими науковцями
[2] і розширену українськими [3] градацію, згідно з якою виділяються чотири зони бюджетного
ризику:
– безризикова зона (абсолютний збіг планових і фактичних значень);
– зона допустимого ризику (рівень бюджетного ризику – до 10%);
– зона критичного ризику (рівень бюджетного ризику – 10%-25%);
– зона катастрофічного ризику (рівень бюджетного ризику – понад 25%).
За допомогою методу статистичної оцінки ризику, суть якого полягає у визначенні
показників стандартного відхилення, дисперсії та коефіцієнта варіації, визначимо ризик у
розрізі податкових надходжень бюджету міста (табл. 1).
Аналіз даних табл. 1 показує, що бюджетні ризики по таких статтях податкових
надходжень, як податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) (11,5%), плата за землю (24,42%),
місцеві податки і збори (5,87%) становлять менше 25% і мають помірний рівень ризику.
Найвищий ризик по розглянутих статтях податкових надходжень має стаття «Інші податки»,
що становить 44,92%.
Так як ПДФО є основним податком, що формує дохідну базу бюджету м. Кременчука,
то виявлення факторів, що впливають на виникнення ризиків щодо нього, є пріоритетним
напрямом їх мінімізації. Проаналізувавши динаміку наповнення міської казни, можна
виділити наступні фактори:
1) податкові пільги;
2) легалізація виплати заробітної плати;
3) зміни бюджетно-податкового законодавства;
4) касові розриви і позики з Єдиного казначейського рахунку;
5) обсяг валового регіонального продукту (ВРП);
6) незабезпеченість місцевих бюджетів власними доходами;
7) завищення доведених Міністерством фінансів України планових показників;
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8) фінансові результати підприємств місцевого підпорядкування;
9) заборгованість по заробітній платі;
10) рівень зайнятості населення у всіх сферах економічної діяльності у м. Кременчук.
Таблиця 1
Оцінка ризиків податкових доходів бюджету м. Кременчука
Коефіцієнт виконання i-тої статті
бюджету
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Показник
Податкові надходження

Стандартне
відхилення

Коефіцієнт
варіації

1,08

0,98 0,95 1,00

1,03

0,98

0,1020

10,17%

ПДФО

1,08

0,97 0,94 1,01

1,03

0,95

0,1147

11,50%

Плата за землю

1,02

1,03 1,27 0,93

1,01

1,01

0,2550

24,42%

Місцеві податки і збори

1,03

1,01 0,99 1,00

1,02

1,07

0,0599

5,87%

Єдиний податок

1,08

1,00 1,02 1,02

1,03

1,18

0,1458

13,79%

Інші податки

1,18

0,99 0,62 0,93

1,07

1,10

0,4421

44,92%

Неподаткові надходження

0,98

1,46 1,30 1,27

1,48

1,59

0,4812

35,70%

Доходи від операцій з капіталом

1,93

1,03 0,84 0,98

1,05

1,46

0,9050

74,51%

Цільові фонди

1,08

1,01 1,04 1,02

1,04

0,98

0,0739

7,20%

Офіційні трансферти

0,84

0,97 0,97 0,97

0,94

0,84

0,1445

15,71%

Всього
1,02 1,00 0,98 1,01
Джерело : складено авторами на основі [4]

1,02

0,96

0,0555

5,56%

Для визначення вагомості впливу факторів застосуємо дисперсійний аналіз (рис. 2).
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Рис. 2. Гістограма частот надходження ПДФО у 2012 р.
Джерело : розробка авторів

За формою гістограми частот можна стверджувати, що отриманий розподіл свідчить
про нормальність вибірки та що у межах обраної сукупності спостережень передумови
дисперсійного аналізу виконуються. З побудованої матриці впливу факторів (рис. 3)
очевидний різний їхній вплив на результативний показник. Так, фактори 1, 2, 5, 6 – мають
максимальний вплив, фактори 9, 10, 4 – навпаки, суттєвого впливу не мають, фактори 7, 8, 3
потребують проведення додаткових спостережень.
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Graphical ANOVA for PDFO
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Рис. 3. Матриця впливу факторів
Джерело : розробка авторів

У результаті можемо зробити наступні висновки.
Недонадходження ПДФО до місцевого бюджету у 2012 р. склало 19478,1 тис. грн., або
4,6 % від запланованого показника, причинами чого є:
1. Заборгованість по заробітній платі по бюджетоутворюючих підприємствах міста, яка
становить 679,8 тис.грн. станом на 01.01.2013 р.
2. Завищення планових показників Мінфіну на 60 млн.грн.
3. Зменшення кількості працюючих у 1,5 рази в порівнянні з 2011р.
4. Припинення діяльності протягом 2012 року 192 підприємствами призвело до
потенційної втрати загальної суми ПДФО у розмірі 700 тис.грн. [4].
Отже, проведений аналіз і оцінка ризиків показує, що фінансовий стан бюджету м.
Кременчука є нестійким. Доходи формуються під впливом різних факторів, що спричиняють
виникнення виявлених під час аналізу ризиків.
На основі аналізу виконання бюджету, виявлених бюджетних ризиків за попередні
періоди, аналізу причин і факторів, що призвели до їх виникнення, здійснюється управління
бюджетними ризиками, що, в свою чергу, передбачає заходи по їх усуненню та мінімізації.
Шляхами зменшення бюджетних ризиків місцевих бюджетів з урахуванням проведеного
аналізу пропонуємо вважати наступні:
1. Посилення боротьби з тіньовим сектором економіки. Неофіційна зайнятість та
тінізація заробітної плати є ризиком стабілізації доходів місцевого бюджету, зокрема податку
з доходів фізичних осіб. Враховуючи визначені Міністерством економіки України рівні тінізації
за 2007-2012 рр. [5], на підставі офіційних даних статистики України [6] і м. Кременчука [4]
обчислені втрати доходів місцевих бюджетів в Україні і м. Кременчуці за рахунок
ПДФО (табл. 2).
Таблиця 2
Втрати ПДФО у зв’язку з існуванням тіньового сектору
Показник

№

2

1

Рік
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
Втрати ПДФО загалом по Україні, млн. грн.

2011
7

2012
8

1

ВВП

720731

948056

913345

1082569

1302079

1408889

2

ПДФО

34782,1

45895,8

44485,3

51029,3

54065,1

61066,016

3

Осяг ВВП у тіні
Частка ПДФО у ВВП
((2:3)×100%)

273877,8 379222,4 411005,3 476330,4 611977,1

619911,16

4

4,83%

4,84%
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продовження табл. 2
1
5

6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
Втрати ПДФО у зв’язку з
існуванням тіньового
47999,3 18358,32 20018,39 22452,89 25410,6
сектору ((3×4)/100%)
Втрати ПДФО по м. Кременчук, тис. грн.
ВРП
28355
34118
33629
44291
52252
ПДФО м. Кременчук
203,35
282,68
233,51
297,90
362,78
Осяг ВРП у тіні
10774,90 13451,60 15353,10 19488,04 24558,44
Частка ПДФО у ВРП
0,72%
0,83%
0,69%
0,67%
0,69%
((7:8)×100%)
Втрати ПДФО у зв’язку з
існуванням тіньового
77,272
127,21
93,4
131,08
170,51
сектору ((8×9)/100%)
Джерело : складено авторами на основі [4]

8
26869,05

56538,25
403,94
24876,83
0,71%
177,73

Обсяги втрат від недоотримання ПДФО по Україні становлять 26869,05 млн. грн., і за
відповідними підрахунками, втрати ПДФО бюджету м. Кременчука склали 177,73 тис.грн.
Серед основних напрямів детінізації оплати праці можна виділити наступні: зменшення
навантаження на оплату праці податками та страховими внесками, посилення зв’язку між
фактично сплаченими страховими внесками та розміром пенсійного забезпечення,
перерозподіл розмірів страхових внесків між працюючим та роботодавцем, підвищення
відповідальності за ухилення від сплати податків, вдосконалення шляхів адміністрування
податків, підвищення якості соціальних послуг тощо.
2. Зменшення заборгованості з виплати заробітної плати передбачає: посилення
відповідальності роботодавця за порушення трудового законодавства в частині дотримання
термінів та обсягів виплати заробітної плати шляхом заборони виплати дивідендів акціонерам, а
також преміальних та інших заохочувальних виплат керівництву підприємства у разі допущення
заборгованості з виплати заробітної плати у звітному періоді; забезпечення безумовної
першочерговості виплати заборгованої заробітної плати при банкрутстві підприємства.
3. Збільшення обсягу власних доходів бюджетів на місцевому рівні. Розширення
власної дохідної бази місцевих бюджетів передбачає такі заходи: закріплення за місцевими
бюджетами частини податку на прибуток підприємств, що в свою чергу сприятиме їх
зацікавленості в активізації роботи щодо зростання надходжень цього податку та
покращення умов для ведення бізнесу; розширення джерел другого кошику доходів [7, с. 14].
4. Зміна переліку місцевих податків та зборів та виявлення усіх наявних джерел
оподаткування передбачає такі заходи: застосування гнучких ставок до місцевих податків і
зборів, що надходять до місцевих бюджетів з урахуванням фази економічного циклу;
контроль органів місцевого самоврядування за розміщенням об’єктів торгівлі та наданням
послуг з метою повного використання потенційних фіскальних ресурсів [8].
5. Скорочення обсягу податкових пільг. Щорічно спостерігається тенденція зростання
обсягів втрат місцевих бюджетів від надання податкових пільг. Тому доцільним буде
перегляд переліку і кількості податкових пільг, скасування неефективних, посилення
контролю за цільовим використанням.
6. Зменшення фінансової залежності місцевих бюджетів від державного бюджету
шляхом збільшення переліку доходів, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних
трансфертів, за рахунок плати за землю, адміністративних штрафів, плати за торговий
патент на деякі види підприємницької діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищезазначене, можна
стверджувати, що доходи місцевого бюджету є основним джерелом фінансового
забезпечення розвитку регіону. У результаті того, що рівень надходжень доходів за
окремими статтями у процесі виконання бюджету не може бути точно визначеним через
вплив великої кількості чинників, виникають ризики недоотримання доходів місцевими
бюджетами. Урахування цих ризиків сприятиме забезпеченню місцевих бюджетів
необхідними фінансовими ресурсами, покращенню бюджетного менеджменту на
регіональному рівні, досягненню фінансової стабільності.
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Саленко О.Ф., Глухова В.І., Пономаренко А.А. РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Мета. Метою дослідження є аналіз і оцінка ризиків дохідної частини місцевих бюджетів.
Методика дослідження. У ході дослідження використані такі загальнонаукові та прикладні
методи: статистичний аналіз – для вивчення, групування показників, порівняння та оцінки фактичних
даних; графічний метод – для наочного зображення викладеного матеріалу, системний метод, метод
дисперсійного аналізу, діалектичний і абстрактно-логічний методи – для узагальнення теоретичних
положень, встановлення причинно-наслідкових зв’язків і формування висновків та пропозицій.
Результати. Визначено, що за наявності недосконалого бюджетного менеджменту, надмірної
централізації фінансових ресурсів виникають ризики недонадходження доходів місцевих бюджетів.
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Здійснено аналіз та оцінку ризиків доходів бюджету м. Кременчука, в результаті чого було
виявлено, що фінансовий стан бюджету м. Кременчука є нестійким і дохідна база формується під
впливом різних факторів, що спричиняють виникнення виявлених під час аналізу ризиків.
Обґрунтовано заходи щодо мінімізації ризиків доходів місцевих бюджетів за рахунок зменшення
неофіційної зайнятості та детінізації заробітної плати, зменшення заборгованості з виплати заробітної
плати, збільшення обсягу власних доходів бюджетів на місцевому рівні, зміна переліку місцевих
податків та зборів, скорочення обсягу податкових пільг, зменшення фінансової залежності місцевих
бюджетів від державного бюджету.
Наукова новизна. Застосовано комплекс методів щодо аналізу і оцінки ризиків доходів
місцевих бюджетів. Запропоновано деякі шляхи зменшення впливу бюджетних ризиків при
формуванні дохідної бази місцевих бюджетів.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вивчення і
практичного розв’язання проблеми формування ризиків місцевих бюджетів. Запропоновані методи
аналізу та оцінки, а також можливі шляхи мінімізації бюджетних ризиків нададуть можливість
підвищити ефективність використання місцевих бюджетів.
Ключові слова: ризики доходів, місцеві бюджети, податок з доходів фізичних осіб.
Salenko O.F., Hluhova V.I., Ponomarenko A.A. RISKS OF REVENUES FORMATION BY LOCAL
BUDGETS AND WAYS OF THEIR MINIMIZATION
Purpose. The aim of the research is the evaluation and analysis of the risks of local budget revenues.
Methodology of research. During the research the following general scientific and practical methods
methods were used: statistical analysis – to explore, group performance, comparison and evaluation of
evidence, graphical method – to illustrate image of research materials, systems approach, analysis of
variance, the dialectical and abstract-logical methods – for generalization of theoretical positions,
establishing causal investigation connections and the formation of conclusions and proposals.
Findings. It was determined that there are risks of local budget lack of revenues in the presence of
imperfect budget management, excessive centralization of the financial resources.
The analysis and evaluation of the risks of Kremenchuk budget revenues is done. As a result it was
identified that financial state of Kremenchuk budget is unstable and revenue base is influenced by various
factors that caused budget risks.
The measures to minimize the risk of local budgets have been grounded: reduce informal employment
and shadowing wages, reduction of arrears of wages, increase own revenues at the local level, the change
of local taxes and fees, a reduction in tax benefits, reducing financial dependence of local budgets from the
state budget.
Originality. The complex approach of the evaluation and analysis of the risks of local budget
revenues has been applied. Ways of reducing the influence of the budget risks are suggested.
Practical value. Received research results are the basis for the study and practical solution of the
problem of local budget risks. The suggested methods of analysis and evaluation, and possible ways to
minimize budget risk will enable more efficient use of local budgets.
Key words: risk of revenue, local budgets, personal income taxation.
Саленко А.Ф., Глухова В.И., Пономаренко А.А. РИСКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Цель. Целью исследования является анализ и оценка рисков доходной части местных
бюджетов.
Методика исследования. В ходе исследования были использованы следующие общенаучные
и прикладные методы: статистический анализ – для изучения, группировки показателей, сравнения и
оценки фактических данных; графический метод – для наглядного изображения изложенного
материала, системный метод, метод дисперсионного анализа, диалектический и абстрактнологический методы – для обобщения теоретических положений, установления причинноследственных связей и формирование выводов и предложений
Результаты. Определено, что при наличии несовершенного бюджетного менеджмента,
чрезмерной централизации финансовых ресурсов возникают риски недопоступления доходов
местных бюджетов.
Осуществлен анализ и оценку рисков доходов бюджета г. Кременчуг, в результате чего было
обнаружено, что финансовое состояние бюджета Кременчуга является неустойчивым и доходная
база формируется под влиянием различных факторов, вызывающих возникновение выявленных при
анализе рисков.
Обоснованы меры по минимизации рисков доходов местных бюджетов за счет уменьшения
неофициальной занятости и детенизации заработной платы, уменьшение задолженности по выплате
заработной платы, увеличение объема собственных доходов бюджетов на местном уровне,
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изменение перечня местных налогов и сборов, сокращение объема налоговых льгот, уменьшение
финансовой зависимости местных бюджетов от государственного бюджета.
Научная новизна. Применен комплекс методов по анализу и оценке рисков доходов местных
бюджетов. Предложено некоторые пути уменьшения влияния бюджетных рисков при формировании
доходной базы местных бюджетов.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для
изучения и практического решения проблемы формирования рисков местных бюджетов.
Предложенные методы анализа и оценки, а также возможные пути минимизации бюджетных рисков
предоставят возможность повысить эффективность использования местных бюджетов.
Ключевые слова: риски доходов, местные бюджеты, налог с доходов физических лиц.
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АВТОМАТИЧНЕ БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ
ПЛАТНИКАМ З ПОЗИТИВНОЮ ПОДАТКОВОЮ ІСТОРІЄЮ ПО
ОПЕРАЦІЯХ З ЕКСПОРТУ ТОВАРУ
Постановка проблеми. Перспективи інтеграції України у світову економіку і розвиток
її внутрішнього економічного потенціалу багато в чому визначаються масштабами і
характером розвитку зовнішньоекономічної діяльності, ефективність якої цілком залежить від
механізму оподаткування експортно-імпортних операцій та організації своєчасного
одержання надійної і досить повної обліково-економічної інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оподаткування експортноімпортних операцій до тепер стоять на порядку денному не лише практичних працівників,
але й науковців, серед яких І. Бережнюк, Є. Додін, Б. Кормич, С. Ківалов, А. Мазур,
Д. Приймаченко, С. Терещенко та ін. Незважаючи на досить широкий спектр досліджень
вітчизняних і зарубіжних учених з питань справляння податку на додану вартість (далі –
ПДВ), окремі питання щодо удосконалення справляння ПДВ в Україні опрацьовані поки що
недостатньо. Це стосується, насамперед, відшкодування ПДВ платникам з позитивною
податковою історією.
Постановка завдання. Метою статті є:
− розглянути критерії визнання платників ПДВ з позитивною податковою історією;
− розробити алгоритм автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ платникам з
позитивною податковою історією.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основою регулювання діяльності
підприємств України на зовнішніх ринках є Закон України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» від 16.04.1991 року № 959-XII (далі - Закон № 959), згідно з яким експорт (експорт
товарів) – продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з
вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи
реекспорт товарів. При цьому термін «реекспорт» («реекспорт товарів») означає продаж
іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були
раніше імпортовані на територію України [9].
Проте варто наголосити, що поняття «експорт» в розумінні Закону № 959 дещо
відрізняється від трактування даного поняття з позиції Митного кодексу України від 13
березня 2012 №4495-VI (далі - МКУ), згідно з яким експорт (остаточне вивезення) - це
митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за
межами митної території України без зобов'язання щодо їх зворотного ввезення [2].
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Водночас згідно Податкового кодексу України (далі – ПКУ) основною ознакою експорту
товарів є факт їх вивезення за межі митного кордону України (абз. «г» п. 185.1 ст. 185 ПКУ та
ст. 194 МКУ) [3].
Отже, результати аналізу перелічених законодавчих актів свідчать, що критерії
визнання експортних операцій досить різняться (рис. 1).

Критерії
визнання
експортних
операцій

Закон України «Про
зовнішньоекономічну
діяльність»

продаж товарів з вивезенням або без
вивезення цих товарів через митний
кордон України, включаючи реекспорт
товарів

Митний кодекс
України

вільний обіг товарів за межами митної
території України без зобов'язання щодо
їх зворотного ввезення

Податковий кодекс
України

факт вивезення товару за межі митного
кордону України підтверджено митною
декларацією

Рис. 1. Критерії визнання експортних операцій згідно чинного законодавства
Джерело : [2; 3; 9]

Проте, оскільки мова йде про податкові відшкодування ПДВ, то основним критерієм
визнання експортних операцій (з податкової точки зору) доцільно визнати саме фактичне
вивезення товарів за межі митної території України, підтверджене митною декларацією,
оформленою відповідно до вимог митного законодавства (ст. 195 ПКУ) [3].
Відповідно до пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 ПКУ (із змінами та доповненнями) операції з
вивезення товарів за межі митної території України, а саме у митному режимі експорту, у
митному режимі реекспорту (якщо товари поміщені у такий режим відповідно до п. 5 частини
першої ст. 86 МКУ), у митному режимі безмитної торгівлі та у митному режимі вільної митної
зони оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою, а підприємства-експортери мають право
на податкові відшкодування [3].
З 1 січня 2014 року підприємства з позитивною податковою історією платника ПДВ
мають можливість отримати відшкодування податку на додану вартість за 11 робочих днів.
Для таких платників термін проведення камеральної перевірки декларації з ПДВ скорочено
до п’яти календарних днів від дня подання податкової декларації.
Для отримання статусу платника з позитивною податковою історією платник податку на
додану вартість повинен протягом попередніх 36 послідовних місяців відповідати критеріям,
визначеним Постановою КМУ від 25 січня 2012 року № 73 «Про затвердження критеріїв, у
разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має
позитивну податкову історію» [7] та Методичним рекомендаціям щодо застосування
постанови № 73, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013
р. № 891 [6].
Перелік показників, на підставі яких формуються критерії, у разі відповідності яким
платник податку на додану вартість вважатиметься таким, що має позитивну податкову
історію, подано на рис. 2.
Проте, оскільки розрахунок на відповідність критеріям, установленим пунктом 200.19
статті 200 ПКУ, здійснюється лише за умови декларування суми бюджетного відшкодування
в рядку 23.1 податкової декларації з податку на додану вартість, форма якої затверджена
наказом Міндоходів від 13.11.2013 № 678, то платник податку вважається таким, що має
позитивну податкову історію, не лише при декларуванні суми бюджетного відшкодування на
поточний рахунок платника у банку у кожному із 36 попередніх послідовних місяців, а й за
умови якщо він хоча б в одному чи в декількох із 36 попередніх послідовних місяців
здійснював декларування інших показників декларації [8].
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Критерії визнання
платників ПДВ з
позитивною
податковою історією

у територіальних органах Міндоходів не повинно бути рішень
про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
відповідно до статті 184 ПКУ
платник ПДВ забезпечує своєчасне подання звітності з податку
на додану вартість відповідно до статті 49 ПКУ
платник ПДВ відповідає критеріям, установленим пунктом 200.19
ПКУ (у разі подання податкової декларації та заяви про
повернення суми бюджетного відшкодування, відображеної в
такій декларації) згідно з Порядком визначення відповідності
платника податку критеріям, які дають право на отримання
автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану
вартість, затвердженим наказом Міндоходів від 10.12.2013 р. №
781

Рис. 2. Критерії визнання платників ПДВ з позитивною податковою історією
Джерело : [3; 6; 7]

Окрім цього, претенденти на статус платника з позитивною податковою історію мають
відповідати критеріям, необхідним для автоматичного відшкодування податку на додану
вартість. Нагадаємо, такі суб’єкти господарювання мають регулярно подавати звітність, не
перебувати у процедурі банкрутства, не мати податкового боргу та платити своїм найманим
працівникам щонайменше дві з половиною мінімальних зарплати [5].
Згідно з п. 200.6 ПКУ, платник ПДВ самостійно приймає рішення про зарахування в
повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення
податкових зобов’язань із цього податку за наявності умов, передбачених п. 200.4 ПКУ. Таке
рішення платника податку відображається ним у податковій декларації за той період, в якому
виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування. Законом України
від 24.10.2013 р. № 657-VII норма п. 200.6 ПКУ доповнена новим абзацом, згідно з яким з 1 січня
2014 року платник податку зберігає право на отримання бюджетного відшкодування коштами у
майбутніх звітних (податкових) періодах. Водночас із цього пункту з 1 січня 2014 року виключена
норма, яка передбачала, що якщо платник податку прийняв рішення про зарахування повної або
часткової належної йому суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов’язань
із цього податку, то зазначена сума не враховувалася при розрахунку бюджетного
відшкодування у наступних податкових періодах [4]. Таким чином, починаючи зі звітних періодів
2014 року, якщо платник ПДВ у звітному періоді задекларував у рядку 23.2 декларації з ПДВ
повну або часткову належну йому суму бюджетного відшкодування у зменшення податкових
зобов’язань із ПДВ наступних звітних (податкових) періодів і ця сума обліковується в особовій
картці платника податку як переплата, то в наступних звітних податкових періодах він може цю
суму повністю або частково задекларувати в рядку 23.1 як бюджетне відшкодування ПДВ на
його розрахунковий рахунок. При цьому слід подати уточнюючі розрахунки за попередні звітні
періоди.
Прискоренням податкового відшкодування ПДВ є перехід на автоматичне
відшкодування.
Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану
вартість відповідно до п. 200.19 ПКУ, з урахуванням змін внесених Законом України № 3609VI, мають платники податку, які одночасно відповідають критеріям поданим на рис. 3 [3].
Визначення відповідності платника податку переліченим критеріям у відповідності до
п. 4 Порядку № 1178 проводиться в автоматизованому режимі протягом п’ятнадцяти
календарних днів після граничного терміну подачі звітності. Якщо платник податку не
відповідає визначеним критеріям і не має права на автоматичне відшкодування податку,
орган ДПС, відповідно до п. 200.21 ПКУ, зобов’язаний повідомити про це платника протягом
17 календарних днів після граничного терміну подачі звітності та надати детальні пояснення і
розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано [4].
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Якщо орган державної податкової служби у встановлений термін не надіслав платнику
податку зазначеного повідомлення, вважається, що такий платник відповідає критеріям для
одержання права на автоматичне бюджетне відшкодування податку [1, с. 30].

Критерії визнання платників ПДВ, які мають право на автоматичне відшкодування

не перебувають у судових процедурах банкрутства згідно з Законом України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
за умови, що до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:
а) відсутність підтвердження відомостей;
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької
діяльності фізичної особи-підприємця;
г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до
установчих документів юридичної особи;
д) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності
фізичної особи-підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на
підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом
попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно
становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з
квартальним звітним періодом – протягом попередніх чотирьох послідовних звітних
періодів)
загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником
податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов’язаннями його
контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових
накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не
перевищує десять відсотків заявленої платником податків суми бюджетного
відшкодування
середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний
встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових
періодів (кварталів), відповідно до розділу IV ПКУ
не мають податкового боргу
має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова
вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку,
заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців
чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками
податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів

рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати у бюджет
(відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього
по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів)

Рис. 3. Критерії визнання платників ПДВ, які мають право на автоматичне
відшкодування
Джерело : [3]

Алгоритм автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ платникам з позитивною
податковою історією подано на рис. 4.
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Платник ПДВ з позитивною податковою історією, який має право на автоматичне
бюджетне відшкодування

Заява про повернення відшкодування ПДВ

Декларація з ПДВ

Органи ДПС
Камеральна перевірка
Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям
так

ні

протягом трьох робочих днів
надати
висновок
із зазначенням
суми,
що
підлягає
автоматичному
відшкодуванню з бюджету

так

протягом 5 календарних днів після граничного терміну подання
звітності
надсилає/вручає
платнику
податку
письмове
повідомлення про невідповідність критеріям визнання платників
з позитивною податковою історією чи невідповідність
задекларованої суми бюджетного відшкодування (з наданням
детального пояснення і розрахунків)

Розпочато процедуру адміністративного чи судового оскарження

орган ДПС не пізніше наступного робочого дня після отримання
відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про
порушення провадження у справі зобов'я-заний повідомити про
це орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних
коштів, який тимчасово припиняє процедуру відшкодування
в частині оскаржуваної суми до набрання законної сили судовим
рішенням
так

Рішення отримано на користь платника

протягом п'яти робочих днів, що настали за днем отримання
відповідного рішення, орган ДПС зобов'язаний подати органу,
що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів,
висновок
із
зазначенням
суми
податку,
що підлягає
відшкодуванню з бюджету

ні

вважається, що платник
податку
добровільно
відмовляється від отримання суми бюджетного
відшкодування та враховує
її
у
зменшення
податкових зобов'язань
ні
вважається, що платнику податку відмовлено
у отриманні бюджетного
відшкодування з ПДВ

орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних
коштів, видає платнику податку суму бюджетного відшкодування
шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на
поточний
банківський
рахунок
платника
податку
в
обслуговуючому банку протягом п'яти операційних днів після
отримання висновку

Рис. 4. Алгоритм автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ платникам з
позитивною податковою історією по операціях з експорту
Джерело: авторське бачення

Порядок визначення суми податку, який підлягає відшкодуванню з Державного
бюджету України встановлено п. 200.1 ст. 200 ПКУ, згідно з якою сума відшкодування ПДВ
визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду
та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
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Якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов’язань і
податкового кредиту отримано від’ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації. При
від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 ПКУ, така сума враховується
у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові)
періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого, відповідно до ПКУ), а в разі
відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного
звітного (податкового) періоду (п. 200.3 ст. 200 ПКУ) [3].
Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з п. 200.1 ст. 200
ПКУ, має від’ємне значення, то:
- бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка
дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх
податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету
України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі
податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за
отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;
- залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного
відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту
наступного податкового періоду (п. 200.4 ст. 200 ПКУ) [3].
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи вищезазначене, можна дійти
таких висновків та узагальнень, що перевагами автоматичного податкового відшкодування
ПДВ слід визнати:
по-перше, для кожного платника податків створюється рівноправне партнерство
держави та бізнесу;
по-друге, всі операції виконує комп’ютерна програма, тож відсутній вплив людського
фактору;
по-третє, п’ятиденний термін автоматичного відшкодування ПДВ на рахунки платників;
по-четверте, підвищення рівня ефективності адміністрування ПДВ та виключення
можливості зловживань;
і остання перевага для платників – відсутність перевірок.
Тож, одним з пріоритетних завдань органів ДПС на перспективу має стати досягнення
стовідсоткового відшкодування підприємствам ПДВ в автоматичному режимі. Саме від
платників, а не від податківців залежатиме чи зможуть вони скористатися правом на
автоматичне відшкодування ПДВ чи ні, тобто відшкодування ПДВ за автоматичною формою
є абсолютно прозоре.
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Очеретько Л.М., Горячковська Ю.С. АВТОМАТИЧНЕ БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ
ПЛАТНИКАМ З ПОЗИТИВНОЮ ПОДАТКОВОЮ ІСТОРІЄЮ ПО ОПЕРЦІЯХ З ЕКСПОРТУ ТОВАРУ
Мета полягає в розгляді критеріїв визнання платників ПДВ з позитивною податковою історією та
розробці алгоритму автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ платникам з позитивною
податковою історією.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: аналітикомонографічний – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при дослідженні
законодавчих чи інших нормативно-правових актів з питань регулювання автоматичного бюджетного
відшкодування ПДВ платникам з позитивною податковою історією по операціям з експорту товару;
абстрактно-логічний метод - для узагальнення теоретичних положень, встановлення причиннонаслідкових зв’язків і формування висновків та пропозицій.
Результати. Розглянуто критерії визнання експортних операцій згідно чинного законодавства.
Дано авторське визначення поняття «експорт товару», як фактичного вивезення товарів за межі
митної території України, підтвердженого митною декларацією, оформленою відповідно до вимог
митного законодавства (ст. 195 ПКУ).
Досліджені критерії визнання платників ПДВ з позитивною податковою історією та критерії
визнання платників ПДВ, які мають право на автоматичне відшкодування. Запропоновано алгоритм
автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ платникам з позитивною податковою історією по
операціям з експорту товарів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці алгоритму автоматичного
бюджетного відшкодування ПДВ платникам з позитивною податковою історією по операціям з
експорту товарів, який забезпечить абсолютну прозорість механізму відшкодування ПДВ.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі
пропозицій можуть бути використані в практичній діяльності органів ДПС в процесі організації

233

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2014[23]
Міжнародний науково-виробничий журнал

алгоритм автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ платникам з позитивною податковою
історією по операціям з експорту товарів.
Ключові слова: податок на додану вартість, податкові відшкодування, автоматичне бюджетне
відшкодування, платники з позитивною податковою історією.
Ocheretko L.M., Horiachkovska Yu.S. AUTOMATIC BUDGETARY VAT COMPENSATION FOR
PAYERS WITH POSITIVE TAX HISTORY BY TRANSACTIONS WITH EXPORT OF GOODS
Purpose consists in consideration of criteria of confession of payers of PDV with positive tax history
and development of algorithm of automatic budgetary compensation of PDV payers with positive tax history.
Methodology of research. For achievement of the put purpose it is used in the article: analytical
monographic – at the study of literary sources; system analytical method – at research of legislative or other
normatively legal acts on questions adjusting of automatic budgetary compensation of PDV payers with positive
tax history for to the operations from the export of commodity; abstractly logical method - for generalization of
theoretical positions, establishing causal investigation connections, forming of conclusions and suggestions.
Findings. The criteria of confession of export operations are considered in obedience to a current
legislation. Author determination of concept «to the export of commodity» is given, as an actual outbound of
commodities outside custom territory of Ukraine, confirmed customs declaration, designed in accordance
with the requirements of customs legislation (item 195 PKU). The criteria of confession of payers of PDV with
positive tax history and criteria of confession of payers of PDV, which have a right on an automatic
compensation, are considered. The algorithm of automatic budgetary compensation of PDV payers is offered
with positive tax history for to the operations from the export of commodities.
Originality of the got results consists in development of algorithm of automatic budgetary
compensation of PDV payers with positive tax history for to the operations from the export of commodities,
which will provide absolute transparency of mechanism of compensation of PDV.
Practical consists in that the substantive provisions of this research in form suggestions can be used
in practical activity of organs of DPS in the process of organization algorithm of automatic budgetary
compensation of PDV payers with positive tax history for to the operations from the export of commodities.
Key words: tax value-added, tax compensations, automatic budgetary compensation, payers with
positive tax history.
Очеретько Л.М., Горячковска Ю.С. АВТОМАТИЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС
ПЛАТЕЛЬЩИКАМ С ПОЗИТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ ИСТОРИЕЙ ПО ОПЕРЦИЯМ С ЭКСПОРТА ТОВАРА
Цель состоит в рассмотрении критериев признания плательщиков НДС с позитивной налоговой
историей и разработке алгоритма автоматического бюджетного возмещения НДС плательщикам с
позитивной налоговой историей.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в статье использовано: аналитикомонографический метод – при изучении литературных источников; системно аналитический метод – при
исследовании законодательных или других нормативно правовых актов по вопросам регулирования
автоматического бюджетного возмещения НДС плательщикам с позитивной налоговой историей по
экспортным операциям; абстрактно логический метод - для обобщения теоретических положений,
установление причинно-следственных связей и формирование выводов и предложений.
Результаты. Рассмотрены критерии признания экспортных операций согласно действующего
законодательства. Дано авторское определение понятия «экспорта товара», как фактического вывоза
товаров за пределы таможенной территории Украины, подтвержденного таможенной декларацией,
оформленной в соответствии с требованиями таможенного законодательства (ст. 195 НКУ).
Исследованы критерии признания плательщиков НДС с позитивной налоговой историей и
критерии признания плательщиков НДС, которые имеют право на автоматическое возмещение.
Предложен алгоритм автоматического бюджетного возмещения НДС плательщикам с позитивной
налоговой историей по экспортным операциям.
Научная новизна полученных результатов состоит в разработке алгоритма автоматического
бюджетного возмещения НДС плательщикам с позитивной налоговой историей по экспортным
операциям, который обеспечит абсолютную прозрачность механизма возмещения НДС.
Практическая значимость состоит в том, что основные положения данного исследования в
форме предложений могут быть использованы в практической деятельности органов ДПС в процессе
организации алгоритм автоматического бюджетного возмещения НДС плательщикам с позитивной
налоговой историей по экспортным операциям.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговые возмещения, автоматическое
бюджетное возмещение, плательщики с позитивной налоговой историей.
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ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
Постановка проблеми. У сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку, де
функціонує підприємство, важливою передумовою його сталого розвитку є оптимальне
фінансове забезпечення. Належне забезпечення фінансовими ресурсами та ефективне
управління ними сприяє досягненню підприємством своїх стратегічних цілей. У зв’язку з цим
все більш зростає значення своєчасної комплексної діагностики фінансових можливостей
підприємства, структури фінансування його діяльності. Практичного значення для
підприємств набуває вирішення проблем щодо його забезпечення фінансовими ресурсами,
зокрема здатності своєчасно та у повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових літературних джерел з
даної проблеми показало, що вчені-економісти завжди приділяли багато уваги проблемам
пов’язаним з фінансовим забезпеченням підприємств. Нині суттєві пропозиції методичного та
практичного характеру з проблем забезпечення фінансовими ресурсами підприємств внесли
такі відомі вчені дослідники, як: Г. Г. Кірейцев, Ю. С. Цал-Цалко, І. Т. Балабанов, О. Д. Василик,
А. Г. Загородній та деякі інші [1-7]. Проте багато аспектів цієї важливої проблеми вимагають
подальших поглиблених досліджень з метою пошуку шляхів оптимального їх вирішення.
Постановка завдання. З огляду на результати вивчення літературних джерел, метою
статті є вибір й обґрунтування методичних підходів щодо визначення системи показників
оцінки забезпеченості молокопереробних підприємств фінансовими ресурсами.
Виклад основного матеріалу дослідження. У літературі існують деякі розбіжності
щодо тлумачення поняття «забезпечення фінансовими ресурсами». Згідно з тлумачним
словником [8], термін «забезпечення» використовується у таких випадках: надання чи
створення матеріальних засобів; охорона від небезпеки; гарантування чогось.
Розповсюджене таке ствердження: «Фінансове забезпечення відтворювального
процесу – це покриття відтворювальних витрат за рахунок фінансових ресурсів, що
акумулюються суб’єктами господарювання і державою» [6]. О. Л. Кашенко вказує, що
«фінансування – це забезпечення необхідними фінансовими ресурсами витрат на розвиток
народного господарства, які здійснюються за рахунок власних коштів суб’єктів
господарювання, асигнувань з державного бюджету та інших фінансових джерел. Тобто
фінансування за таким уявленням має функцію грошового покриття витрат…, можна
розглядати як фінансове забезпечення процесу відтворення…» [9].
На думку інших вчених [1], фінансове забезпечення полягає у виділенні певної суми
фінансових ресурсів на розв’язання окремих завдань фінансової політики господарюючого
суб’єкта.
Ми розглядаємо фінансове забезпечення як можливість господарюючого суб’єкта
забезпечити власну діяльність необхідними фінансовими ресурсами.
Формами фінансового забезпечення є самофінансування, кредитування й державне
фінансування», а інструментами механізму фінансового забезпечення – склад і структура
його джерел [6].
Оцінка співвідношення між окремими елементами фінансових ресурсів і формування їх
в динаміці здійснюється шляхом вертикального і горизонтального аналізу статей балансу
підприємства. Горизонтальний аналіз дозволяє переглянути капітал за динамікою, оцінити
тенденції змін окремих елементів джерел фінансових ресурсів, визначити, як вони
змінюються в абсолютному і відносному значеннях. Вертикальний аналіз забезпечує
∗
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перегляд капіталу за структурою окремих розділів і статей пасиву балансу. За допомогою
цього методу досліджуються зміни в якості капіталу щодо співвідношення його елементів [2].
Особливу увагу слід приділити дослідженню кредиторської заборгованості. Кредиторська
заборгованість – це залучення активів у господарську діяльність підприємства за рахунок
тимчасово безоплатного одержання майна інших суб’єктів господарювання. Відносини з
кредиторами можуть передбачити штрафні санкції за несвоєчасну оплату зобов’язань. В процесі
аналізу необхідно визначити частки окремих статей, які характеризують заборгованість у
загальній сумі, а також відхилення значень цих статей за різними періодами.
Кредиторська заборгованість виникає при розрахунках підприємства з постачальниками і
підрядниками, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, одержання авансів від покупців. Дуже
важливо звернути увагу на наявність простроченої заборгованості перед бюджетом,
позабюджетними фондами, зі страхування, з оплати праці та перед іншими кредиторами.
Але структура складових фінансових ресурсів не дають нам повної відповіді щодо рівня
забезпеченості фінансовими ресурсами. Оскільки, фінансові ресурси покликані регулярно і
своєчасно погашати внутрішні і зовнішні боргові зобов’язання підприємства, які виникають на
будь-якій стадії відтворювального процесу, то ступінь забезпеченості фінансовими
ресурсами необхідно оцінювати по тому, як вони виконують цю основну функцію.
Кількісно
рівень
забезпеченості
фінансовими
ресурсами
відображає
платоспроможність підприємства, а, у свою чергу, оцінка платоспроможності підприємства
проводиться за допомогою коефіцієнтів платоспроможності. Вони є вимірювачами того, яку
частину боргів підприємство спроможне погасити за рахунок тих чи інших елементів
оборотних активів і у якому ступені загальна величина оборотних активів перевищує борги. У
цілому питання ставиться так: якщо кредитори одночасно будуть вимагати від підприємства
погашення боргів, чи спроможне воно це зробити за допомогою наявних фінансових ресурсів
і одночасно зберегти всі умови для продовження своєї діяльності [10].
«Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності активів»,
що означає «спроможність перетворення активу в готівку» [11]. Водночас «…ліквідність
підприємства – це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття усіх
необхідних платежів» [12]. Тобто, на наш погляд, треба розуміти «ліквідність» як показник,
що характеризує платоспроможність підприємства.
Окрім того, підкреслимо, що платоспроможність – це не здатність погашати чи
своєчасно сплачувати, проводити розрахунки за своїми зобов’язаннями, а саме
спроможність перетворювати свої активи на гроші з метою виконання певних платежів.
Зважаючи на це, підкреслимо, що «платоспроможність підприємства забезпечується
ліквідністю підприємства та залежить від неї».
Поняття платоспроможності та ліквідності за своїм змістом дуже близькі, але ліквідність
більш містке поняття, оскільки від ліквідності балансу залежить платоспроможність. Аналіз
ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активом, згрупованих за ступенем їх
ліквідності і розміщених у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями за пасивом,
згрупованими за термінами їх погашення і розміщеними в порядку зростання термінів.
Ліквідність балансу, або платоспроможність забезпечується в тому разі, коли менш
ліквідні активи покриваються відносно стійкими пасивами, а короткостроковим борговим
зобов'язанням відповідає найбільш ліквідна частина активів. Методика розрахунку показників
ліквідності наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Методика розрахунку показників ліквідності
Найменування
Формула розрахунку
показника
Коефіцієнт абсолютної
Грошові кошти /поточні
ліквідності
зобов’язання
Коефіцієнт швидкої
Грошові кошти, розрахунки та
ліквідності
інші активи / поточні зобов’язання
Коефіцієнт поточної
Оборотні активи / поточні
ліквідності (коефіцієнт
зобов’язання
покриття)
Джерело: складено авторами на основі [2]
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ряд 260 /ряд 620
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність підприємства на
дату складання балансу, тому висновки щодо майбутньої його платоспроможності на основі
аналізу цього показника робити недоцільно. Надто високе значення коефіцієнта абсолютної
ліквідності негативно впливає на рівень рентабельності підприємства, оскільки залучений
капітал вкладається в неробочі активи, якими є грошові кошти та їх еквіваленти. В зарубіжній
аналітичній практиці оптимальною вважається ситуація, коли значення показника дорівнює
0,2-0,3; у вітчизняній – нормативи ліквідності не розроблені, однак теоретично достатнім
вважається значення коефіцієнта більше за 0,20-0,35. Це означає, що в найкоротший термін
підприємство може погасити 20-35 % своїх поточних зобов'язань.
Оптимальним вважається значення коефіцієнта швидкої ліквідності, що дорівнює 1,0.
На молокопереробних підприємствах європейських країн його середнє значення перебуває
на рівні 0,8-0,9. У практиці багатьох вітчизняних підприємств прийнятним є значення
показника, що перевищує 0,6-0,8.
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (коефіцієнт покриття) оцінює загальну
платоспроможність підприємства, показує, якою мірою оборотні активи покривають поточні
зобов'язання. Значення цього показника в зарубіжній практиці вважають нормальним в
межах від 1,0 до 2,0. Згідно з розробленими в Україні методиками аналізу фінансового стану:
− значення коефіцієнта покриття в межах 1,0-1,5 свідчить про те, що підприємство
своєчасно повертає борги;
− критичне значення коефіцієнта покриття прийняте на рівні 1,0;
− при значенні коефіцієнта покриття меншому за 1,0 підприємство має неліквідний
баланс.
Відповідно до Єдиних галузевих методичних вказівок щодо розрахунку забезпеченості
фінансовими ресурсами учасників закупівель, що діють на території Російської Федерації,
для розрахунку забезпеченості фінансовими ресурсами підприємства використовуються такі
показники його діяльності:
− коефіцієнт автономії власного капіталу;
− коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
− коефіцієнт співвідношення річної виручки від основної діяльності з сумою договору;
− коефіцієнт покриття відсотка (коефіцієнт забезпеченості за кредитами) [13].
Показники за даною методикою відповідають ряду показників, які характеризують
фінансову стійкість в практиці українських підприємств. Тому, на наш погляд, для повноти
аналізу забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами необхідно дослідити також
показники, які представлені в табл. 2.
Таблиця 2
Показники фінансової стійкості
Найменування показника
Формула розрахунку
Коефіцієнт концентрації
Власний капітал /Активи
власного капіталу
підприємства
(коефіцієнт автономії,
незалежності)
Коефіцієнт маневреності
Власні оборотні кошти /
робочого капіталу
Власний капітал
Коефіцієнт покриття
Фінансовий результат від
відсотка (коефіцієнт
звичайної діяльності (прибуток)
забезпеченості за
до оподаткування / Фінансові
кредитами)
витрати
Джерело: складено авторами на основі [2]

Звітна форма

Номери рядка

Баланс

ряд. 380 /
ряд. 280

Баланс

(ряд. 260 – ряд.
620) / ряд. 380

Звіт про
фінансові
результати

ряд. 170 / ряд. 140

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності)
визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно
підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов’язання за
рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів.
Рекомендоване значення показника – вище 0,5. Перевищення вказує на закріплення фінансової
незалежності підприємства від зовнішніх джерел.
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Коефіцієнт маневреності робочого капіталу (коефіцієнт забезпеченості власними
оборотними засобами) характеризує ступінь мобільності використання власних коштів
підприємством. Рекомендоване (нормативне) значення даного коефіцієнта 0,5.
За допомогою коефіцієнта забезпеченості за кредитами (інше найменування цього
показника – коефіцієнт покриття відсотка) оцінюється потенційна можливість підприємства
погасити позику. Коефіцієнт показує ступінь захищеності кредиторів від несплати відсоткових
платежів. У практиці зарубіжних країн вважається, що фірма має гарне процентне покриття,
якщо коефіцієнт покриття знаходиться в межах від 3 до 4. Вважається, що в цьому випадку
компанія здатна виплатити відсотки по позиках за будь-яких кон'юнктурних коливань.
Зменшення значення коефіцієнта порівняно з аналогічним коефіцієнтом попереднього
періоду свідчить про збільшення витрат підприємства на виплату відсотків за кредит.
На наш погляд, визначення достатності забезпечення підприємства фінансовими
ресурсами тільки показниками, що характеризують фінансову стійкість є недостатнім. Так само є
недостатнім і обмеження аналізу тільки показниками співвідношення між окремими складовими
фінансових ресурсів. Тому ми вважаємо, що побудова комплексної системи показників, яка
включає всі вищеперераховані показники (структуру фінансових ресурсів, показники ліквідності
та платоспроможності, фінансової стійкості) є найбільш доцільним і повним.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, для визначення забезпеченості
молокопереробних підприємств фінансовими ресурсами є доцільним застосувати наступну
методику:
1. Провести оцінку співвідношення між окремими елементами фінансових ресурсів і
формування їх в динаміці шляхом вертикального і горизонтального аналізу статей балансу
підприємства.
2. Скласти порівняльний баланс кредиторської і дебіторської заборгованості
підприємства для з’ясування того, якою мірою підприємство використовує кошти кредиторів
для фінансування своєї діяльності.
3. Рівень
забезпеченості
підприємства
фінансовими
ресурсами
доповнити
показниками, що характеризують його платоспроможність, ліквідність та фінансову стійкість.
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Штефан Л.Б., Сачок В.Л. ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
Мета. Метою статті є вибір й обґрунтування методичних підходів щодо визначення системи
показників оцінки забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами.
Методика дослідження. Для розкриття даного питання були використані наступні групи
спеціальних методів, що використовуються в економічних дослідженнях: методи збору інформації;
обробки інформації та проведення аналітичної роботи. Також застосовано аналіз як спосіб
дослідження, при якому складний економічний процес або система поділяється на складові частини, і
синтез - спосіб дослідження, пов'язаний із об'єднанням окремих складових частин, елементів,
підсистем в єдину систему, яка і є предметом дослідження. Зокрема, було проаналізовано підходи
різних авторів стосовно сутності поняття «забезпечення фінансовими ресурсами» та визначено
систему показників, які для цього використовують. Отримана інформація зведена у таблиці.
Результати. В результаті дослідження було з’ясовано, що у літературі існують деякі розбіжності
щодо тлумачення поняття «забезпечення фінансовими ресурсами». Ми ж розглядаємо фінансове
забезпечення як можливість господарюючого суб’єкта забезпечити власну діяльність необхідними
фінансовими ресурсами. У свою чергу формами фінансового забезпечення є самофінансування,
кредитування й державне фінансування», а інструментами механізму фінансового забезпечення –
склад і структура його джерел.
Для визначення забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами є доцільним застосувати
наступну методику:
1. Провести оцінку співвідношення між окремими елементами фінансових ресурсів і
формування їх в динаміці шляхом вертикального і горизонтального аналізу статей балансу
підприємства.
2. Скласти порівняльний баланс кредиторської і дебіторської заборгованості підприємства для
з’ясування того, якою мірою підприємство використовує кошти кредиторів для фінансування своєї
діяльності.
3. Рівень забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами доповнити показниками, що
характеризують його платоспроможність, ліквідність та фінансову стійкість.
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Наукова новизна. Дано власне визначення сутності поняття «забезпечення фінансовими
ресурсами» з урахуванням його особливостей. Запропоновано методику оцінки забезпечення
підприємства фінансовими ресурсами не обмежувати тільки аналізом структури фінансових ресурсів,
ліквідності або тільки показниками фінансової стійкості. Необхідним є комплексний аналіз, який
включав би всі вищеперераховані показники.
Практична значущість. Беручи до уваги, що робота українських підприємств в сучасних умовах
в більшості випадків супроводжується жорсткою конкуренцією та непростими економічними умовами,
вміння реально оцінити забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами дозволяє вчасно
здійснювати необхідні заходи для покращення стану підприємства.
Ключові слова: підприємство, фінансові ресурси, забезпеченість фінансовими ресурсами,
платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість.
Shtefan L.B., Sachok V.L. EVALUATION OF THE DAIRY PROCESSING ENTERPRISES
SECURITY WITH FINANCIAL RESOURCES
Purpose. The aim of the paper is the selection and justification of methodological approaches to the
definition of indicators assessing enterprise financial resources.
Methodology of research. To reach this question we used the following group of special techniques,
which are used in economic research: methods of gathering information, information processing and conduct
analytical work. It is also used as a way to analyze studies in which a complex economic process or system
is divided into parts, and synthesis is a way of research related to the association of individual parts,
components, sub-systems into a single system that is the subject of research. In particular, it analyzes the
approaches of different authors on the essence of the concept of «providing financial resources» and set
system parameters, which are used for this purpose. This information is summarized in the table.
Findings. Results of the studies demonstrate that there is some disagreement on the interpretation of
the concept of «providing financial resources» in the literature. We consider the financial security of the entity
to be an opportunity to provide its own activities with necessary financial resources. In turn, forms of financial
security include self-financing, crediting and public financing, and the instruments of financial support
mechanism – the composition and the structure of its sources.
To determine the availability of financial resources of the enterprise it is appropriate to apply the
following procedure:
1. Evaluate the relationship between the individual elements of financial resources and their formation
in dynamics by vertical and horizontal analysis of the balance sheets of the company.
2. Make a comparative balance sheet of the loans and the receivables of the company to determine
the extent to which the company uses the money of lenders to finance their activities.
3. Supplement the level of entity’s financial resources with the indicators of solvency, liquidity and
financial stability.
Originality. A proper definition of the essence of the concept of «providing financial resources» is
given considering its features. It is proposed to let the method of assessment of the company’s provision with
financial resources go beyond just analyzing the structure of financial resources, liquidity or only indicators of
financial stability. A comprehensive analysis is essential and it should include all the above-mentioned
parameters.
Practical value. Whereas the work of Ukrainian enterprises in modern conditions mostly is
accompanied by tough competition and challenging economic conditions, the ability to assess the availability
of financial resources realistically allows the company to implement the necessary measures in time in order
to improve the situation of the company.
Key words: enterprise, financial resources, availability of financial resources, solvency, liquidity,
financial stability.
Штефан Л.Б., Сачок В.Л. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Цель. Целью статьи является выбор и обоснование методических подходов к определению
системы показателей оценки обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами.
Методика исследования. Для раскрытия данного вопроса были использованы следующие
группы специальных методов, используемых в экономических исследованиях: методы сбора
информации; обработки информации и проведения аналитической работы. Также применены анализ
как способ исследования, при котором сложный экономический процесс или система делится на
составные части, и синтез – способ исследования, связанный с объединением отдельных составных
частей, элементов, подсистем в единую систему, которая и является предметом исследования. В
частности, были проанализированы подходы различных авторов относительно сущности понятия
«обеспечение финансовыми ресурсами» и определена система показателей, которые для этого
используют. Полученная информация сведена в таблицы.
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Результаты. В результате исследования было выяснено, что в литературе существуют
некоторые разногласия относительно толкования понятия «обеспечение финансовыми ресурсами».
Мы же рассматриваем финансовое обеспечение как возможность хозяйствующего субъекта
обеспечить свою деятельность необходимыми финансовыми ресурсами. В свою очередь, формами
финансового обеспечения является самофинансирование, кредитование и государственное
финансирование», а инструментами механизма финансового обеспечения – состав и структура его
источников.
Для определения обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами целесообразно
применить следующую методику:
1. Провести оценку соотношения между отдельными элементами финансовых ресурсов и
формирование их в динамике путем вертикального и горизонтального анализа статей баланса
предприятия.
2. Составить сравнительный баланс кредиторской и дебиторской задолженности предприятия
для выяснения того, насколько предприятие использует средства кредиторов для финансирования
своей деятельности.
3. Уровень обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами дополнить показателями,
характеризующими его платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость.
Научная новизна. Дано собственное определение понятия «обеспечение финансовыми
ресурсами» с учетом его особенностей. Предложена методика оценки обеспечения предприятия
финансовыми ресурсами не ограничивать только анализом структуры финансовых ресурсов,
ликвидности или только показателями финансовой устойчивости. Необходимым является
комплексный анализ, который включал бы все вышеперечисленные показатели.
Практическая значимость. Учитывая, что работа украинских предприятий в современных
условиях в большинстве случаев сопровождается жесткой конкуренцией и непростыми экономическими
условиями, умение реально оценить обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами позволяет
своевременно осуществлять необходимые меры для улучшения состояния предприятия
Ключевые слова: предприятие, финансовые ресурсы, обеспеченность финансовыми
ресурсами, платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ У
БЮДЖЕТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Постановка проблеми. Однією з найважливіших функцій в будь-якій системі
управління є контроль. Сучасні пріоритети державної політики у сфері формування і
використання бюджетних коштів є недосяжними через постійну нестачу фінансових ресурсів
[1, с. 115]. Нестача ресурсів для виконання державою своїх функцій та забезпечення
гарантованих Конституцією прав громадян зобов’язує всі державні структури, які є
учасниками бюджетного процесу, забезпечувати цільове, раціональне та ефективне
витрачання бюджетних коштів.
Зважаючи на це, важливого значення набуває бюджетний контроль, завданнями якого
є виявлення бюджетних правопорушень, застосування заходів впливу на порушників
бюджетного законодавства, запобігання вчиненню бюджетних правопорушень на всіх стадіях
бюджетного процесу.
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства є однією з найважливіших
функцій державного управління, призначення якого полягає у сприянні реалізації ефективної
бюджетної політики держави, забезпеченні цільового, раціонального та ефективного
витрачання бюджетних коштів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання бюджетного контролю
досліджували у своїх працях такі вітчизняні вчені, як О. Барановський, О. Василик,
О. Гетманець, Л. Гуцаленко, В. Дерій, І. Дрозд, М. Коцупартий, І. Микитюк, О. Монаєнко,
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П. Петренко, Т. Письменна, О. Шашкевич, В. Шевчук та ін. Однак у більшості наукових
розвідок мало уваги приділено значенню бюджетного контролю у бюджетному менеджменті.
Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в
науковій і практичній площинах.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення сутності бюджетного
контролю, розкриття його завдань і принципів, обґрунтування ролі та значення бюджетного
контролю у бюджетному менеджменті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетний контроль представляє
собою систему заходів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим
та органів місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення законності дій учасників
бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання
бюджетів і звітування про їх виконання з використанням специфічних форм і методів їх
організації [2, с. 438].
Бюджетний контроль є матеріальним вираженням контрольної функції бюджету,
об’єктивно зумовленою складовою процесу економічної діяльності та однією з функцій
управління бюджетною системою. Бюджетний контроль охоплює тільки ті розподільчі
процеси, які стосуються формування і використання централізованого фонду грошових
ресурсів держави [3, с. 363-364].
Отже, бюджетний контроль – це різновид державного фінансового контролю,
спрямований на забезпечення доцільності, законності, достовірності та раціональності дій
учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання,
внесення змін та звітування про виконання бюджетів усіх рівнів. Бюджетний контроль є
особливим видом управлінської діяльності, спрямованим на виявлення відхилень у
формуванні та використанні централізованого фонду грошових коштів, а також своєчасне
прийняття коригувальних та превентивних заходів.
Основною метою бюджетного контролю є перевірка своєчасності та повноти
надходження коштів до бюджету, а також їх цільового та ефективного використання.
Завданнями бюджетного контролю є: дотримання процедури складання, розгляду і
затвердження бюджету, а також його виконання; дотримання бюджетного законодавства;
контроль за правильністю формування дохідної частини бюджету; перевірка ефективності і
цільового використання бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів; контроль за
правильністю ведення бухгалтерського обліку і звітності; контроль за реалізацією механізму
міжбюджетних відносин.
Бюджетний контроль ґрунтується на принципах: об’єктивності та обґрунтованості;
неупередженості; повноти; єдності; гласності; відповідальності [4, с. 150-151].
Важливим кроком до реформування системи контролю за дотриманням бюджетного
законодавства є прийняття нової редакції Бюджетного кодексу України, у положеннях якого
знайшла відображення нова парадигма бюджетного контролю, побудована на передовому
світовому та європейському досвіді його здійснення [5, с. 107].
У ст. 19 Бюджетного кодексу України визначено, що на всіх стадіях бюджетного процесу в
Україні здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка
ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства [6, с. 22].
Об’єкт бюджетного контролю – це грошові, розподільчі процеси при формуванні і
використанні грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування.
Об’єктами бюджетного контролю є: доходи бюджетів; видатки бюджетів; розрахунки за
борговими зобов’язаннями; результати виконання бюджету; доходи та видатки бюджетних
установ; бюджетні трансферти та ін.
Бюджетний контроль передбачає контроль як за дохідною, так і за видатковою
частинами бюджету [7, с. 115]. Основні напрями контролю дохідної та видаткової частини
бюджету наведено в табл. 1.
Контроль за виконанням бюджету є пріоритетною і важливою складовою бюджетного
менеджменту і одним з основних напрямів фінансового контролю.
Суб’єкт бюджетного контролю – це орган чи особа, які відповідно до визначених
законодавством повноважень мають право здійснювати бюджетний контроль. Оскільки
бюджет держави охоплює все суспільство, то й суб’єктами бюджетного контролю є, з одного
боку, органи державної влади та управління, а з іншого – юридичні й фізичні особи.
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Таблиця 1
Основні напрями контролю дохідної та видаткової частини бюджету
Контроль дохідної частини бюджету
перевірка виконання законів України про Державний
бюджет України на поточний рік на відповідність їх
Бюджетному кодексу, указів Президента України та
інших нормативних актів щодо бюджету у частині, яка
стосується цих ділянок роботи фінансових і
казначейських органів;
перевірка наявності та правильності розрахунків і
обґрунтувань обсягів доходів бюджету на поточний
рік;
оцінка стану виконання дохідної частини бюджету за
місяцями, кварталами року;

перевірка дотримання нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків, зборів та інших
обов’язкових платежів;
перевірка повноти та своєчасності зарахування
коштів на поточний рахунок різних рівнів бюджету та
ін.

Контроль видаткової частини бюджету
перевірка ґрунтовності планування видатків бюджету на
поточний рік за галузями, видами видатків у розрізі кодів
економічної класифікації;

перевірка ґрунтовності внесення змін до кошторисів
видатків розпорядників коштів, бюджетних установ
протягом поточного року;
оцінка виконання видаткової частини бюджету за
ревізований період за місяцями, кварталами року,
виявлення відхилень та причин їхнього виникнення: за
видами поточних видатків захищених статей видатків, за
розпорядженням коштів, капітальними витратами;
оцінка виконання видаткової частини бюджету за
ревізований період за місяцями, кварталами року,
виявлення відхилень та причин їхнього виникнення: за
видами поточних видатків захищених статей видатків, за
розпорядженням коштів, капітальними витратами;
контроль операцій з надання короткотермінових
бюджетних позик, розрахунків з бюджетами нижчих
рівнів за дотаціями та субвенціями.

Джерело: складено автором

Бюджетний контроль класифікують за такими ознаками (рис. 1): відповідно до
становища та правових відносин об’єкта контролю з контролером в управлінні бюджетним
процесом; залежно від суб’єктів, які ініціюють і здійснюють бюджетний контроль; залежно від
часу проведення; за формами здійснення.
Бюджетний контроль класифікують:
- відповідно до становища та правових відносин об’єкта
контролю з контролером в управлінні бюджетним процесом

Зовнішній

Внутрішній

- залежно від суб’єктів, які ініціюють і здійснюють
бюджетний контроль

Державний

Муніципальний

Відомчий

Внутрішній

Громадський

- залежно від часу проведення

Попередній
(превентивний)

Наступний

Поточний

- за формами здійснення

Бюджетна
експертиза

Інспектування
(ревізії і
перевірки)

Аудит
адміністративної
діяльності

Бюджетний
моніторинг

Рис. 1. Види бюджетного контролю за класифікаційними ознаками
Джерело: сформовано автором

243

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2014[23]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Бюджетний контроль обслуговує всі етапи бюджетного процесу, що надає йому
універсального характеру управлінської діяльності [8, с. 92].
Відповідно до ст. 26 Бюджетного кодексу України, контроль за дотриманням
бюджетного законодавства направлений на забезпечення ефективного і результативного
управління бюджетними коштами, здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його
учасниками та забезпечує:
– оцінку управління бюджетними коштами;
– правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної
звітності;
– досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і
результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття
обґрунтованих управлінських рішень;
– проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності
розпорядників бюджетних коштів;
– запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів
держави у процесі управління об’єктами державної власності;
– обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету [6, с. 27-28].
Висновки з проведеного дослідження. Через бюджетний контроль забезпечується
реалізація цілей державної фінансової політики, належне виконання функцій держави,
покращання фінансово-економічних показників, зростання державних доходів і ефективне їх
використання. Особлива специфіка цього виду управлінської діяльності дозволяє активно
запобігати порушенням бюджетної дисципліни, нераціональному та нецільовому
використанню бюджетних коштів. Таким чином, бюджетний контроль є важливою складовою
бюджетного менеджменту, одним із найнеобхідніших атрибутів держави, найважливішою
умовою належного функціонування громадянського суспільства.
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Нагайчук В.В. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ
Метою статті є визначення сутності бюджетного контролю, розкриття його завдань і принципів,
обґрунтування ролі та значення бюджетного контролю у бюджетному менеджменті.
Методика дослідження. В основу теоретичних і методичних положень статті покладено
діалектичний метод пізнання, а також системний підхід щодо вивчення бюджетного процесу, наукові
праці вчених з проблем бюджетного контролю. Для досягнення поставленої мети використано ряд
загальнонаукових і спеціальних методів економічного дослідження, зокрема абстрактно-логічний – для
формування теоретичних основ бюджетного контролю; порівняльного аналізу, систематизації та
узагальнення – для поглиблення та уточнення сутності категоріального апарату.
Результати. Визначено сутність та сформовано мету бюджетного контролю. Розкрито завдання
і принципи бюджетного контролю. Вказано об’єкти та суб’єкти бюджетного контролю. Наведено
основні напрями контролю дохідної та видаткової частини бюджету. Подано класифікацію бюджетного
контролю за різними класифікаційними ознаками: відповідно до становища та правових відносин
об’єкта контролю з контролером в управлінні бюджетним процесом; залежно від суб’єктів, які ініціюють
і здійснюють бюджетний контроль; залежно від часу проведення; за формами здійснення. Визначено
специфіку бюджетного контролю. Обґрунтовано роль та значення бюджетного контролю у
бюджетному менеджменті.
Наукова новизна. Сформовано основні напрями контролю дохідної та видаткової частини
бюджету. Наведено класифікацію бюджетного контролю за різними ознаками, що сприятиме
глибшому розумінню економічної сутності та значення бюджетного контролю у бюджетному
менеджменті. Обґрунтовано роль та значення бюджетного контролю у бюджетному менеджменті.
Практична значущість. Результати наукового дослідження мають прикладний характер у сфері
бюджетного менеджменту, оскільки бюджетний контроль є важливою його складовою. Практика
бюджетної діяльності потребує належної організації бюджетного контролю з метою дотримання
бюджетного законодавства, попередження і розкриття бюджетних порушень і злочинів.
Ключові слова: бюджетний контроль, бюджетний процес, бюджетне законодавство, завдання і
принципи бюджетного контролю, бюджетний менеджмент.
Nahaichuk V.V. THE ROLE AND VALUE OF BUDGETARY CONTROL IN BUDGET
MANAGEMENT
Purpose of the article is the determination of essence of budgetary control, opening of its tasks and
principles, grounding of role and value of budgetary control in budget management.
Methodology of research. The dialectical method of cognition and also system approach to the study
of budgetary process, works of scientists in relation to the problems of budgetary control are fixed in the
basis of theoretical and methodical positions of the article. The row of scientific and special methods of
economic research is used for achievement of the put purpose, in particular, abstractly logical – for forming
of theoretical bases of budgetary control; comparative analysis, systematization and generalization – for
deepening and clarification of essence of category vehicle.
Findings. The essence is determined and the purpose of budgetary control is formed. The task and
principles of budgetary control are exposed. The objects and subjects of budgetary control are indicated. The
basic directions of control of profitable and expense part of budget are formed. The classification of
budgetary control on different classification signs (in accordance with position and legal relations of the
object of control with an inspector in the management of budgetary process; depending on subjects that
initiate and carry out budgetary control; depending on time of realization; after the forms of realization) is
given. The specificity of budgetary control is defined. The role and value of budgetary control in budgetary
management are grounded.

245

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2014[23]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Originality. The basic directions of control of profitable and expense part of budget are formed. The
classification of budgetary control is brought on different signs that will assist the deeper understanding of
economic essence and value of budgetary control in budgetary management. The role and value of
budgetary control in budgetary management are grounded.
Practical value. The results of the scientific research have the applied character in the field of
budgetary management, as budgetary control is its important constituent. The practice of budgetary activity
needs the proper organization of budgetary control with the aim of observance of budgetary legislation,
warning and opening of budgetary violations and crimes.
Key words: budget control, budget process, budget rules, objectives and principles of budgetary
control, budget management.
Нагайчук В.В. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Целью статьи является определение сущности бюджетного контроля, раскрытие его заданий и
принципов, обоснование роли и значения бюджетного контроля в бюджетном менеджменте.
Методика исследования. В основу теоретических и методических положений статьи положен
диалектический метод познания, а также системный подход относительно изучения бюджетного
процесса, научные труды ученых относительно проблем бюджетного контроля. Для достижения
поставленной цели использован ряд общенаучных и специальных методов экономического
исследования, в частности абстрактно логический – для формирования теоретических основ
бюджетного контроля; сравнительного анализа, систематизации и обобщения – для углубления и
уточнения сущности категориального аппарата.
Результаты. Определена сущность и сформирована цель бюджетного контроля. Раскрыты
задачи и принципы бюджетного контроля. Указано объекты и субъекты бюджетного контроля.
Приведены основные направления контроля доходной и расходной части бюджета. Представлена
классификация бюджетного контроля по различным классификационным признакам: согласно
положения и правовых отношений объекта контроля с контроллером в управлении бюджетным
процессом; в зависимости от субъектов, которые инициируют и осуществляют бюджетный контроль; в
зависимости от времени проведения; по формам осуществления. Определено специфику
бюджетного контроля. Обосновано роль и значение бюджетного контроля в бюджетном менеджменте.
Научная новизна. Сформированы основные направления контроля доходной и расходной
части бюджета. Приведена классификация бюджетного контроля по различным признакам, что будет
способствовать более глубокому пониманию экономической сущности и значения бюджетного
контроля в бюджетном менеджменте. Обоснована роль и значение бюджетного контроля в
бюджетном менеджменте.
Практическая значимость. Результаты научного исследования имеют прикладной характер в
сфере бюджетного менеджмента, поскольку бюджетный контроль является важной его
составляющей. Практика бюджетной деятельности требует надлежащей организации бюджетного
контроля с целью соблюдения бюджетного законодательства, предупреждения и раскрытия
бюджетных нарушений и преступлений.
Ключевые слова: бюджетный контроль, бюджетный процесс, бюджетное законодательство,
задания и принципы бюджетного контроля, бюджетный менеджмент.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ
Постановка проблеми. Останнім часом у всьому світі усвідомлена роль місцевого
самоврядування як близька громадянам владна інстанція. Цьому могло сприяти те, що
багато завдань центральних органів влади і управління з плином часу або взагалі втратили
свою актуальність у зв’язку з етапом економічного розвитку. або стали заперечуватися
громадянським суспільством. Поряд з даною тенденцією повсюдно спостерігається
активізація зусиль за велику децентралізацію влади і активізацію конкуренції як між
приватним і громадським секторами, так і всередині останнього (конкуренція локальних
територій).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та використання
муніципальних фінансів знайшли відображення у працях таких науковців, як: О. Василик [1],
Н. Васильєва [2], Н. Виговська [3], С. Гутаріна [4], Ю. Каспрук [5],О. Кириленко [7], К. Павлюк
[1], О. Сунцова [9], С. Юрій [10] та ін. Багато уваги у їх наукових здобутках приділяється
проблемам формування доходів місцевих бюджетів, зміцненню податкового потенціалу
регіонів, механізмам розрахунку міжбюджетних трансфертів тощо. Проте сьогодні вирішення
проблем забезпечення потреб муніципальних фінансів ще не достатньо досліджені й
потребують особливої уваги з боку науковців.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблеми формування і
використання муніципальних фінансів та обґрунтування концептуальних підходів до
визначення змісту інституту місцевого самоврядування у сучасній України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «місцеве самоврядування»
розглядається в науковому середовищі з різних позицій, проте можна виділити три основні:
це – основа конституційного ладу, що реалізує свободи і обов’язки громадян у державі; це –
право населення на самостійне вирішення питань місцевого значення; це – законодавчо
оформлена форма народовладдя. У багатьох дослідженнях відзначається, що природа
місцевого самоврядування двоїста: з одного боку, воно має державно-громадську основу, з
іншого – є формою публічної влади.
Місцеве самоврядування має автономність, незалежність у вирішенні власних
проблем, його суб’єктом є територіальне співтовариство. Особливість місцевого
самоврядування – реалізація місцевих інтересів, потреб і вирішення проблем. Таким чином,
муніципальні фінанси повинні забезпечувати тягар громадських справ, які мають локальнотериторіальний характер в процесі здійснення діяльності населення [7, c.89].
Розкриття змісту місцевого самоврядування дозволяє обґрунтувати систему
забезпечення їх діяльності на території з позиції достатньої фінансової основи (рис.1).
Особливістю бюджетної системи України є перевищення видатків територіальних
бюджетів над їх доходами, така ж сама ситуація у державному бюджеті.
Масштаб організації муніципальних фінансів визначає концепція оптимального розміру
муніципального утворення: оптимальний розмір населеного пункту буде спрямовуватись в
напрямку великих утворень. Витрати агломерацій і витрати незадоволених потреб, як
правило, послідовно зростають із зростанням розмірів населеного пункту. Вартість більшості
суспільних благ визначається на основі чисельності населення, причому кількість
муніципалітетів, виходячи з цього, має бути скорочено.
Взагалі муніципальна фінансова політика має велике значення для макроекономічного
зростання навіть у тому випадку, якщо місцева влада не проводить ніякої свідомої політики
сприяння зростанню економіки. Місцеві влади здійснюють дві третини інвестицій суспільного
сектора економіки. Значна частина цих інвестицій вкладається безпосередньо у виробничу
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чи житлову інфраструктуру, що має важливе значення як для підприємств, так і для
працюючого там персоналу.
Фінансове регулювання на території регіону

Напрями

Уточнення та
доповнення
витратних
зобов’язань
місцевого
самоуправління

Закріплення
частини місцевих
та державних
податків

Регіональні форми
міждержавного
вирівнювання та
співфінансування

Розмежування
об’єктів
державного та
муніципального
майна

Муніципальні фінанси

Створення умов
для
підприємницької
діяльності в
муніципальному
утворенні

Створення умов
для зросту доходів
населення

Оптимізація витрат
муніципального
бюджетного
сектору

Сприяння
забезпечення
населення
муніципальними
послугами

Напрями

Механізм ефективного управління муніципальними фінансами

Рис. 1. Напрями забезпечення ефективного управління муніципальними
фінансами
Джерело: складено автором на основі джерела [6]

Муніципальна інфраструктура – важливий фактор для всієї національної економіки в
тому сенсі, що вона сприяє активізації регіонального економічного зростання. Таким чином, у
муніципалітетів і районів існує достатньо можливостей сприяти економічному зростанню,
орієнтуючи місцеву інфраструктуру на потреби організацій та працівників. Природно,
можливо це лише в тому випадку, якщо в їх розпорядженні знаходяться досить компетенцій
та фінансових ресурсів.
Таким чином, інвестиційні витрати безперечно повинні бути присутніми в загальній
структурі витрат місцевої влади, але їх величина залежить від потреб муніципального
утворення і не завжди їх джерелом є місцевий бюджет.
Найбільш представленими в сучасних наукових працях, присвячених фінансам
муніципальних утворень, є дві точки зору. По-перше, виходячи з теорії та практики публічних
фінансів, в ринковій організації економічної діяльності, під муніципальними фінансами
розуміють систему економічних відносин, за допомогою якої розподіляється і
перерозподіляється національний дохід, призначений на соціальний та економічний розвиток
муніципальних утворень. Одночасно – це сукупність грошових коштів, що формуються і
використовуються для вирішення питань місцевого значення. Вони складають частину
державних фінансів, але забезпечують заходи, пов’язані з соціально-культурним та житлово-
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комунальним обслуговуванням населення і включають в себе кошти місцевого бюджету,
цільових фондів, муніципальні цінні папери, муніципальні запозичення, інші фінансові кошти,
що залучаються для вирішення питань місцевого значення. Розпорядниками їх виступають
органи місцевого самоврядування [1; 11].
Інша точка зору трактує фінанси муніципальних утворень як частина грошових відносин
з приводу розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, який в установленому
порядку акумулюється у органів місцевого самоврядування для покриття витрат, необхідних
для виконання муніципалітетом своїх функцій [4].
Вони співвідносяться з державними, як частина і ціле, так як мають більш вузьку сферу
перерозподільних відносин. Частина теорій пов’язує фінанси муніципальних утворень з
демократичними методами управління територією. У багатьох країнах обов’язковим
компонентом демократичного державного ладу є місцеве самоврядування. Для виконання
функцій, покладених на територіальні представницькі та виконавчі органи, вони наділяються
майновими і фінансово-бюджетними правами. Таким чином, більшість сучасних вчених
вважають, що муніципальні фінанси представляють собою систему економічних відносин, за
допомогою якої розподіляється і перерозподіляється частина вартості валового
внутрішнього продукту на самостійний розвиток територій.
В останні десятиліття у багатьох державах спостерігається регіоналізація економічних і
соціальних процесів. Тому роль муніципальних фінансів посилюється, а сфера їх
використання розширюється. Муніципальні фінанси часто асоціюються з територіальними.
За допомогою територіальних фінансів держава здійснює вирівнювання рівнів економічного
та соціального розвитку територій, які в результаті історичних, географічних, військових та
інших умов відстали у своєму розвитку від інших районів країни. Для подолання такої
відсталості розробляються територіальні програми. Відповідно до розподільної функції
територіальних фінансів вони активно використовуються і для регулювання
відтворювального процесу та діяльності суб’єктів господарювання. Функції муніципальних
фінансів проявляються при здійсненні територіальними органами влади фінансовобюджетної політики. Виконання територіальними органами влади покладених на них функцій
пов’язано з наявністю у них необхідних фінансових ресурсів, а це вимагає концентрації в
їхніх бюджетах частини грошових коштів, створюваних на території. У ході мобілізації цих
коштів до бюджетів та їх використання виникають фінансові відносини між адміністраціями,
платниками податків та одержувачами бюджетних асигнувань [8].
Часто за економічним змістом і соціальному призначенню до місцевих фінансів відносять
кошти суб’єктів господарювання, муніципальний кредит і фінансові кошти домогосподарств. У
перший компонент включаються кошти муніципальних підприємств і установ, результати
фінансової діяльності яких є власністю територіальних органів, а також фінансові кошти
організацій інших форм власності, що використовуються ними для фінансування соціальнокультурних і житлово-комунальних об’єктів. Тому іноді, в загальному обсязі місцевих фінансів
превалюють кошти підприємств, що направляються на задоволення потреб населення
конкретної території. Інший компонент фінансів муніципальних утворень – муніципальний
кредит, тобто кошти, отримані або надані муніципальними утвореннями юридичним і фізичним
особам. Нарешті, складовою частиною фінансів території є фінансові ресурси, створювані в
результаті діяльності населення у домашньому господарстві. Таким чином, дані фінанси можуть
включають два блоки: централізовані фінанси (бюджетні) і децентралізовані фінанси (кошти
підприємств і населення, кредитні ресурси територій та інше).
Управління бюджетуванням муніципального утворення передбачає, що основою
місцевих фінансів виступає місцевий бюджет, який слід характеризувати комплексно через
низку ознак: територіальний, правовий, економічний (компонент муніципальної власності,
елемент саморозвитку території), фінансовий, плановий та інші. Таким чином, можна
зробити висновок, що бюджетні відносини на рівні муніципального утворення – це фінансові
відносини між підприємствами, населенням і місцевим самоврядуванням, пов’язані з
формуванням і використанням фонду грошових коштів, призначеного для спільного
споживання місцевим співтовариством [3, c.93].
В умовах реалізації переходу бюджетного сектора на бюджетування за результатами,
бюджетний менеджмент – це система програмно-цільового управління бюджетами різних
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рівнів за допомогою бюджетного механізму з метою оптимізації доходів і витрат бюджету для
забезпечення ефективного вирішення завдань соціально-економічного розвитку території.
Сам бюджетний менеджмент може носити обов’язковий і факультативний характер,
залежатиме від статусу муніципалітету, економічної спеціалізації території й інших
найважливіших чинників.
Незважаючи на різноманіття теоретичних підходів до природи і особливостей фінансів
муніципальних утворень в особі місцевих бюджетів, а також інших фінансових коштів, що
знаходяться у розпорядженні органів місцевого самоврядування, економічна наука не розкриває
методологію застосування комплексного аналізу щодо особливостей їх функціонування в
муніципальних утвореннях з різним статусом і з певною економічною спеціалізацією. Також не
достатньо висвітлені у дослідженнях результати реформування муніципальних фінансів
України, не розроблений механізм взаємозв’язку бюджетного та соціально-економічного
планування на місцевому рівні. Виходячи з представлених трактувань, враховуючи реалії
подальшої трансформації бюджетного пристрою, вважаємо, що здійснені економічною наукою
подання повинні бути конкретизовані та доповнені новими складовими.
Основним принципом розмежування бюджетних повноважень між публічно-правовими
утвореннями різного рівня прийнято вважати принцип субсидіарності або ефективного
доповнення. Відповідно до нього, бюджетна система будується знизу вгору і за місцевим
рівнем влади закріплюється максимум функцій, з якими він в змозі впоратися самостійно.
Оскільки цей рівень влади знаходиться ближче до споживача, можна вважати, що
послуги населенню будуть надаватися більш ефективно. Другим важливим принципом
розмежування повноважень є принцип соціальної справедливості, який передбачає, що всім
мешканцям держави надається деякий набір бюджетних благ за єдиними стандартами.
Знову ж, виходячи з того, що місцевий уряд знаходиться ближче до населення, воно отримує
можливість приймати більш самостійні рішення як з формування податкової бази місцевих
фінансів, так і щодо формування набору наданих послуг, що не може не призвести до
зростання добробуту місцевого населення.
Комплексний аналіз теоретичних підходів до змісту фінансів муніципальних утворень
показує, що основними джерелами їх формування, виходячи з принципу фінансової
автономії, виступають: компенсаційні (комунальні) платежі (платежі у вигляді фактичної
компенсації витрат для користувачів муніципальних послуг); податки і збори (індивідуально
безоплатні або оплатні обов’язкові платежі); муніципальний кредит (позикові кошти);
міжбюджетні трансферти (безоплатні безповоротні перерахування з інших бюджетів у
вигляді фінансової підтримки).
Безумовно, найважливішим джерелом доходів для місцевого самоврядування є
податки. У макроекономіці існує кілька варіантів закріплення податкових компетенцій за
субнаціональними рівнями (регіональним і муніципальним). В податковій компетенції, можна
виділити три її складові: право законотворчості: право вводити і скасовувати податки –
податкова ініціатива; право визначати порядок обчислення податку – право на отримання
доходів від надходжень з податку; право здійснення збору податкових надходжень.
Цілком очевидно, що існуючі на сьогоднішній день власні доходи у вигляді місцевих
податків можуть забезпечити лише невелику частину фінансових коштів муніципальних
бюджетів, необхідних для вирішення питань місцевого значення. Основна ж частина
грошових коштів змушена надходити через систему відрахувань від місцевих податків (на
пряму і приховано – через трансферти) - приблизно 3/4 доходів місцевих бюджетів.
З цього приводу в науковому середовищі та державному управлінні склалося дві точки
зору: частина економістів вважає, що проблеми місцевих бюджетів можна вирішити лише
шляхом розширення переліку податків, закріплених за ними на постійній основі, тобто діючи
за принципом «один податок – один бюджет». Інші навпаки впевнені, що без регулюючих
податкових доходів в Україні не обійтися. На їх думку, пояснюється це тим, що умови
розвитку регіонів істотно відрізняються, а тому будуть різнитися і доходи регіональних,
місцевих бюджетів.
Висновки та подальші дослідження. В Україні на сучасному етапі доходи бюджетів
значної частини муніципалітетів недостатньо забезпечені власними фінансовими ресурсами,
необхідними для модернізації інфраструктури, вирішення завдань соціально-економічного

250

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

розвитку. Тому, на нашу думку, в цих умовах відмова від позик рівносильна відмові від
прискорення свого соціально-економічного розвитку.
Функціонування інституту муніципального кредитування можливе через: залучення
коштів населення під будівництво інфраструктури (житло, дитячі садки ін.) під векселі,
муніципальні облігації; створення боргових агентств, діяльність яких висвітлюється у низці
наукових публікацій.
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Гончар Г.П. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
МУНІЦИПАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ
Мета. Дослідження проблеми формування і використання муніципальних фінансів та
обґрунтування концептуальних підходів до визначення змісту інституту місцевого самоврядування у
сучасній України.
Методика дослідження У статті використані загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактнологічний (теоретичні узагальнення, критичний аналіз публікацій, формулювання висновків і
пропозицій); методи системно-структурного аналізу (під час дослідження системи забезпечення
діяльності муніципальних фінансів на території з позиції достатньої фінансової основи, формування
концепцій, оцінки наукових розробок та пропозицій провідних учених); діалектичний метод (пізнання
«місцеве самоврядування» філософська основа дослідження)
Результати дослідження. Визначено, що доходи бюджетів значної частини муніципалітетів
недостатньо забезпечені власними фінансовими ресурсами, необхідними для модернізації
інфраструктури, вирішення завдань соціально-економічного розвитку. Встановлено, що в сучасних
умовах відмова від позик рівносильна відмові від прискорення свого соціально-економічного розвитку.
Наукова новизна. Обґрунтовано, що функціонування інституту муніципального кредитування
можливе через: залучення коштів населення під будівництво інфраструктури (житло, дитячі садки ін.),
під векселі, муніципальні облігації; створення боргових агентств, що в подальшому буде сприяти
муніципалітетам і районам економічному зростанню, орієнтуючи місцеву інфраструктуру на потреби
організацій та працівників.
Практична значущість полягає у можливості використання теоретичних і практичних
результатів при формуванні стратегічних і програмних документів місцевого самоврядування в
Україні, у практичній діяльності вирішення проблем забезпечення потреб муніципальних фінансів.
Ключові слова муніципальні фінанси, муніципальні утворення, місцеві бюджети, міжбюджетні
трансферти, механізм ефективного управління.
Honchar H.P. MAIN AREAS ENSURE EFFECTIVE MANAGEMENT MUNICIPAL FINANCE
Purpose. Research of the problem of formation and use of municipal finances and justification of
conceptual approaches to determining of the maintenance of institute of local government in modern
Ukraine.
Study of the problem of formation and use on Municipal Finance and justification of conceptual
approaches to definition of the content of institute of local self-government in modern Ukraine.
Methodology of research. The general scientific and special methods are used in the article: abstract
and logical (theoretical generalizations, critical analysis of publications , drawing conclusions and proposals);
methods of the system and structural analysis (during research of the system of maintenance of municipal
finances in the territory from the position of the sufficient financial basis, formation of the concepts, an
assessment of scientific development and proposals of leading scientists); dialectic method (knowledge of
"local government" philosophical basis of research)
Results of research. It was determined that the income of budgets of considerable part of
municipalities is insufficiently provided with own financial resources necessary for modernization of the
infrastructure and solution of the problems of social and economic development. It was established that in
modern conditions refusing loans is the equivalent to refusing the acceleration of the social and economic
development.
Scientific novelty. It is proved that the functioning of the municipal crediting is possible through:
attraction of financial resources of the population under infrastructure construction (housing, kindergartens
other), promissory notes, municipal bonds; creating debt agencies that will promote the municipalities and
areas to further economic growth, focusing local infrastructure on requirements of the organizations and
workers.
Practical importance consists in possibility of use of theoretical and practical results when forming
strategic and program documents of local government in Ukraine, in practical activities in solution of
problems of ensuring requirements of municipal finance.
Key words: municipal finance, municipalities, local budgets, interbudgetary transfers, mechanism of
effective management.
Гончар
Г.П.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Цель. Исследование проблемы формирования и использования муниципальных финансов и
обоснование концептуальных подходов к определению содержания института местного
самоуправления в современной Украине.
Методика исследования. В статье использованы общенаучные и специальные методы:
абстрактно-логический (теоретические обобщения, критический анализ публикаций, формулирование
выводов и предложений); методы системно-структурного анализа (при исследовании системы
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обеспечения деятельности муниципальных финансов на территории с позиции достаточной
финансовой основы, формирование концепций, оценки научных разработок и предложений ведущих
ученых); диалектический метод (познание «местное самоуправление» философская основа
исследования).
Результаты исследования. Определено, что доходы бюджетов значительной части
муниципалитетов недостаточно обеспечены собственными финансовыми ресурсами, необходимыми
для модернизации инфраструктуры, решения задач социально-экономического развития.
Установлено, что в современных условиях отказ от займов равносильна отказу от ускорения своего
социально-экономического развития.
Научная новизна. Обосновано, что функционирование института муниципального
кредитования возможно через: привлечение средств населения под строительство инфраструктуры (
жилье, детские сады др.), gод векселя, муниципальные облигации; создание долговых агентств, в
дальнейшем будет способствовать муниципалитетам и районам экономическому росту, ориентируя
местную инфраструктуру на потребности организаций и работников.
Практическая значимость заключается в возможности использования теоретических и
практических результатов при формировании стратегических и программных документов местного
самоуправления в Украине, в практической деятельности решения проблем обеспечения
потребностей муниципальных финансов.
Ключевые слова муниципальные финансы, муниципальные образования, местные бюджеты,
межбюджетные трансферты, механизм эффективного управления.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОРЕГУЛЮЮЧОГО МЕХАНІЗМУ ПДВ
Постановка проблеми. Актуальність дослідження полягає у тому, що сучасна
податкова політика України направлена на досягнення фіскальної достатності бюджету,
особливо в кризові періоди, не враховуючи соціально-регулюючої ролі податку.
Податок на додану вартість - загальнодержавний непрямий податок, який
нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Податкового кодексу України (з
01.01.2011 р.) [1].
Сплата ПДВ, як і всіх непрямих податків, пов’язана з ціноутворюючими механізмами.
Отже, за економічним змістом (та відповідно до прийнятої міжнародної класифікації податків)
ПДВ є податком на споживання, і сплачується при споживанні кінцевим споживачем.
Оскільки носієм ПДВ є кінцевий споживач, то найбільше податкове навантаження з
цього податку несуть фізичні особи, скорочується платоспроможний попит населення, а
відтак – і обсяги виробництва. Український ПДВ перетворився на звичайний податок з обігу
для кінцевих споживачів за надмірно високою ставкою 20%. Для населення з низькими
доходами відсутня можливість належного існування, адже громадяни при таких доходах
можуть задовольнити лише вкрай необхідні матеріальні потреби, і саме вони є найбільш
незахищеними і вразливими.
Фактично ПДВ виступає податком на доходи громадян, і ефективна ставка
оподаткування в сукупності складає 35% (20% ПДВ при споживанні та 15% податку на
доходи фізичних осіб).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми справляння ПДВ та шляхи їх
вирішення досліджуються у фінансовій науці досить давно і достатньо широко.
Серед вітчизняних фахівців можна назвати роботи таких авторів, як В. Мельник,
О. Солдатенко, В. Парнюк, Ю. Ярмоленко, В. Довгалюк. Проте, незважаючи на всі
дослідження, й надалі продовжують існувати проблеми справляння ПДВ, які потребують
вирішення.
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження необхідності податку на додану
вартість, вітчизняної та зарубіжної практики застосування ставок при справлянні податку на
додану вартість, пошук шляхів підвищення ефективності соціально-регулюючого механізму
ПДВ в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ідея введення та застосування ПДВ
належить співробітнику податкового департаменту Франції Морісу Лоре. Він описав схему дії
ПДВ та обґрунтував його переваги перед податком з обігу. Такою перевагою, перш за все,
було усунення каскадного ефекту при сплаті ПДВ [2]. Першою в 1954 р. ПДВ запровадила
Франція. В його основу було покладено методику справляння податку з обігу.
Потім ПДВ набув великого поширення - спочатку в інших країнах Європи, а пізніше - в
країнах Азії, Африки і Латинської Америки. На сьогодні податок на додану вартість
стягується більше, ніж у 130 країнах світу. Його розмір відрізняється від 5 до 28%.
Наприклад, ставка ПДВ в Японії становить 5%, Канаді - 7%, Панамі - 5%, Росії - 18%. З
економічно розвинених країн ПДВ відсутній в США, Швейцарії та Австралії, де замість нього
діє податок з продажів за ставкою від 2 до 11%.
З 1992 р. податок на додану вартість було введено і в Україні. Україна взяла за основу
французьку модель ПДВ. На початку 90-х років його ставка складала 28%, на сьогоднішній
день її зменшено до 20%. Податковий кодекс України передбачає подальше зменшення ПДВ
до 17% [1].
Введення ПДВ до податкової системи України обумовлене перш за все фіскальною
метою – поповнення доходів державного бюджету. ПДВ за весь період його дії забезпечує
регулярне надходження коштів до державного бюджету.
Платниками податку є всі учасники руху товару від виробника до роздрібного продавця
і, таким чином, ПДВ обкладається вся система приватного і суспільного виробництва.
Якщо специфічні акцизи застосовуються до окремих груп товарів, то універсальний
акциз, яким є ПДВ, нараховується на товари, роботи, послуги, які є об’єктом купівлі-продажу
за універсальними ставками (незалежно від виду товарів) [3, с. 22].
Серед переваг дії ПДВ економісти відзначають ритмічність податкових надходжень,
можливість стримування зростання цін, кризи перевиробництва, отримання надприбутків,
можливість регулювання процесів споживання та ін.
Проте, більш як сорокарічний досвід застосування ПДВ у міжнародній практиці виявив
складнощі його стягнення, і ще більші – при введенні в податкову систему держав. В
більшості країн запровадження ПДВ ставало необхідним при зростанні бюджетного
дефіциту, однак жодна держава з розвиненою ринковою економікою не починала вводити
ПДВ у період економічного спаду, тому що сам механізм стягнення цього податку на
споживання припускає наявність стабільного функціонального ринку збуту споживчої
продукції [4, с. 128].
У другій половині XX століття в розвинених країнах ПДВ вводили з метою обмежити
перевиробництво.
Механізм нарахування цього податку невиправдано ускладнений і практично стимулює
спекулятивне посередництво (завдяки застосуванню єдиної ставки та одинакових умов
відшкодування податку із бюджету для всіх сфер діяльності).
Тому вважаємо, що питання щодо переваг ПДВ не є однозначним.
Предметом широких дискусій є доцільність його застосування та наслідки справляння
для економічного розвитку і бюджету країни. Ряд економістів постійно виступають за його
скасування.
Проте, у зв’язку з прагненням України до євроінтеграції, перспектив щодо відміни ПДВ в
Україні немає, адже наявність ПДВ є обов’язковою умовою для вступу в ЄС нових членів.
Так, 11 квітня 1967 р. Рада ЄЕС прийняла Першу й Другу директиви про гармонізацію
законодавств держав-членів, що регулюють непрямі податки. Перша директива
впроваджувала в співтоваристві спільну систему ПДВ, друга – порядок його обчислення. В
1977 р. прийнято Шосту директиву 77/388/ЄEC “Про гармонізацію законодавств державчленів у сфері податків з обігу – спільна система податку на додану вартість: єдині умови
обчислення”. Шоста директива стала базовим нормативно-правовим актом ЄЕС з питань
ПДВ, яку за критерієм обсягу регулювання можна порівняти з національним законом [5].
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У світовій практиці податок на додану вартість вважається одним із основних
бюджетоутворюючих непрямих податків.
Стосовно застосування ставок ПДВ в Україні, слід відмітити, що нульова ставка
податку, на наш погляд, виправдно застосовується відповідно до міжнародної практики.
Застосування універсальної ставки 20% щодо всіх оподатковуваних товарів, робіт,
послуг, полегшує обчислення (нарахування) податку як для платників, так і адміністрування
для контролюючих органів, що сприяє наповненню бюджету. З іншої сторони, єдиний її
розмір впливає на розмір відшкодування ПДВ із бюджету, особливо експортерам.
Слід відмітити, що деякі вітчизняні науковці вважають діючу ставку ПДВ завищеною і
пропонують її зниження.
Вважаємо, що в Україні ставка ПДВ не є занадто високою у порівнянні з зарубіжними
країнами, а з врахуванням її зниження до 17% - буде нижчою середньої ставки податку на
додану вартість країн – ЄС (на сьогодні складає 20,7%).
Саме тому, більш доцільним кроком буде диференціація ставок при справлянні ПДВ і
зниження їх для окремих сфер, галузей, операцій.
Проаналізуємо зарубіжний досвід застосування ставок ПДВ.
Так, ставка ПДВ в Японії становить 5%, Канаді - 7%, Панамі - 5% [6].
У Канаді діє податок на товари і послуги (GST) – 7%-ий канадський аналог ПДВ та
федеральний податок з продажів (12% – 13,5%), що є в деякій мірі аналогом європейського
ПДВ. За федеральним податком встановлені підвищені ставки (на предмети розкоші,
автомобілі, спиртні й тютюнові вироби) та знижені (для будівельних матеріалів, послуг
зв’язку) [7].
Податок на додану вартість у Японії у квітні 2013 року був уперше підвищений з 1997 р.
до 8%, надалі планується його збільшення уже до кінця поточного року до рівня 20% з метою
скорочення держборгу [8].
Для всіх платників в Ізраїлі (комерційних підприємств, фінансових інститутів, приватних
підприємців) за цим податком діє єдина ставка - 17%. Тільки на операції некомерційних
організацій ставка встановлена у розмірі 8,5 %. Для деяких платників (фінансових інститутів
та некомерційних організацій) база визначається як сума фонду оплати праці та прибуток
підприємства, тобто відрізняється від загальноприйнятої практики [9].
Застосування ставок ПДВ європейськими державами – членами ЄС наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Ставки податку на додану вартість країн ЄС
Країна
1
Австрія
Бельгія
Болгарія
Великобританія
Угорщина
Німеччина
Греція
Данія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди

Рік введення
ПДВ
2
1973
1971
1994
1973
1988
1968
1987
1967
1972
1986
1973
1992
1995
1994
1970
1995
1969

Базова ставка під час
введення ПДВ
3
16
18
18
10
25
10
18
10
16,37
12
12
5
18
18
8
15
12
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Поточна базова
ставка
4
20
21
20
20
25
19
23
25
21
18
20
15
22
21
15
18
19

Знижені ставки
5
10
6; 12
9
5
5; 18
7
6,5;13
4,8; 13,5
4; 8
4; 10
5; 8
12
5; 9
3; 6
5
6
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продовження табл. 1
1
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Фінляндія
Франція
Чехія
Швеція
Естонія

2
1993
1986
1993
1993
1999
1994
1968
1993
1969
1991

3
22
16
18
23
19
22
16,66*
23
11,11
10

4
23
23
24
20
20
23
19,6
20
25
20

5
5; 8
6; 13
5; 9
10
8,5
9; 13
2,1; 5,5
10
6; 12
9

* - до 1970 року у Франції ставка встановлювалася з ціни с врахуванням ПДВ. Тобто
фактично ставка складала 20% без врахування ПДВ.
Джерело : [10]
Таким чином, із даних табл. 1 видно, що найвищі ставки ПДВ на сьогодні діють в
Угорщині, Данії, Швеції – 25%.
Найнижчі – на Кіпрі, в Люксембурзі – 15%, в Іспанії і на Мальті – 18%. Середня ставка
по країнах ЄС – 20,7% [10].
В Угорщині з 1994 року встановлено дві податкові ставки: стандартну - 25% та пільгову
– 12%. Крім того, з 1997 року були скасовані всі пільги на основні засоби, які ввозяться з-за
кордону під час створення підприємства, а також можливість відшкодування податку при
будівництві або придбанні нової квартири [11].
В Ірландії ПДВ для споживачів підвищений з 2014 року з 21% до 23% [12].
Загальний ПДВ у Франції з 2014 р. становить 20%, а не 19,6%, як у 2013 році. Ставка
ПДВ для ресторанів зросла з 7% до 10% [13].
На сьогодні ні в одній країні ЄС немає підвищених ставок, хоча раніше в деяких країнах
(приблизно до 1991 р.) їх рівень складав від 22-25% у Франції до 38% в Італії. Знижені ставки
діють у всіх країнах, крім Данії.
У всіх країнах також діє ставка 0%, крім Португалії, де експорт оподатковується за
ставкою 6% [10].
Із табл. 1 видно, що при запровадженні податку на додану вартість країнами ЄС, ставки
ПДВ були вищими, ніж діючі на сьогодні, за виключенням Словаччини та Чехії, де відбулося
їх зниження з 23% до 20%.
Всі інші країни йдуть по шляху підвищення ставок податку. Стабільною (25%)
залишається ставка лише в Угорщині.
Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду застосування ставок ПДВ вказує на той факт,
що кожна країна вибирає свій шлях розвитку податкової системи держави відповідно до
встановлених цілей та пріоритетів, більшість країн все ж їх підвищують.
Між тим, в країнах ЄС (крім Данії) з метою зменшення податкового навантаження на
доходи найменш захищених споживачів поширена практика застосування диференційованих
ставок. Таким чином, країни ЄС надають значення соціально-регулюючій функції ПДВ,
використовуючи одну або декілька знижених ставок, здебільшого на товари та послуги
першої необхідності.
В Україні ж ставка ПДВ вже на сьогодні є нижчою від деяких країн ЄС: Бельгії, Греції,
Данії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі, Португалії, Румунії, Угорщини, Фінляндії, Швеції. Зі
зниженням ПДВ до 17% Україна стане третьою (серед європейських) країною, що знижує
ставки ПДВ.
Зниження ставки повинно призвести до зменшення цін на товари та послуги, сприятиме
збільшенню обсягів реалізації, прискоренню кругообігу фінансових ресурсів, що вкрай
важливо для ефективного функціонування фінансової системи, однак до зміни ставок
оподаткування слід підходити виважено та обгрунтовано.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в Україні ПДВ має фіскальні
переваги, так як є одним із основних бюджетоутворюючих податків.
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Необхідність
застосування
ПДВ
у
податковій
системі
підтверджується
загальноприйнятою міжнародною практикою, є обов’язковою умовою для вступу до ЄС, тому
не викликає сумніву у зв’язку з прагненням України до євроінтеграції.
Незважаючи на те, що ставка ПДВ на сьогодні є нижчою від країн ЄС, податку на
додану вартість в Україні притаманний високий податковий тиск на кінцевих споживачів.
Практика стягнення ПДВ у розвинених країнах свідчить про закономірність
запровадження його диференційованих ставок за умов ефективного функціонування
податкової служби, надання переваги соціальній ефективності податку [14].
На підставі проведеного дослідження, вважаємо за необхідне запровадження
диференціації ставок ПДВ в Україні за групами товарів, зокрема, знижених ставок податку
при постачанні товарів широкого вжитку, і перш за все, першої необхідності.
Крім того, більш дієвим механізмом буде зниження ставки безпосередньо у виробничих
сферах економіки, що дозволить прискорити їх розвиток.
Слід зазначити, що МВФ пропонує урядам розглянути можливості розширення
застосування податку на споживання, однак при цьому вказує на необхідність забезпечення
захисту інтересів найменш забезпечених верств суспільства [15].
Запропоновані заходи дадуть можливість підвищити регулюючий та стимулюючий
механізм ПДВ, нейтралізувати регресивність податку, пом’якшити його вплив. За рахунок
зниження ставок безпосередньо у виробничих сферах економіки, відбудеться скорочення
сфери посередництва, що, в свою чергу, зменшить ціни, а відтак і податкове навантаження
на кінцевих споживачів.
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Помулєва В.М. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧОГО
МЕХАНІЗМУ ПДВ
Мета - дослідження необхідності податку на додану вартість, вітчизняної та зарубіжної практики
застосування ставок податку на додану вартість, пошук шляхів підвищення соціально-регулюючого
механізму ПДВ в Україні.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувався діалектичний підхід до
вивчення теоретичних засад і сучасного стану ПДВ, загальнонаукові методи: емпіричні
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(спостереження, порівняння); емпірико-теоретичні (абстрагування; аналіз і синтез; індукція і дедукція;
історико-логічний підхід); теоретичні (узагальнюючі (сходження від абстрактного до конкретного) та
часткові методи (опис)), а також спеціальні методи збору, обробки інформації та аналітичної роботи:
спостереження, групування, аналітичних таблиць, порівняння.
Результати. Обґрунтовано необхідність застосування в Україні податку на додану вартість в
умовах євроінтеграції. Визначено, що сучасне реформування ПДВ не забезпечує захист інтересів
найменш забезпечених верств суспільства відповідно до вимог МВФ.
Проаналізовано механізм застосування ставок ПДВ в Україні та в зарубіжних країнах, зокрема, в
країнах ЄС. Визначено тенденції податкової політики зарубіжних країн щодо підвищення ставок ПДВ
та їх диференціації.
Обгрунтовано необхідність удосконалення діючої практики справляння ПДВ з метою підвищення
соціально-регулюючого механізму ПДВ.
Наукова новизна. Окреслені пропозиції щодо необхідності зниження ставки ПДВ для
виробничих сфер діяльності з метою стимулювання їх розвитку та зниження податкового тиску,
перекладання податкового тягаря на спекулятивні галузі, й відтак їх скорочення.
Практична значущість дослідження полягає у тому, що пропозиції з удосконалення механізму
справляння ПДВ можуть бути реалізовані шляхом законодавчих змін, що сприятиме підвищенню
соціальної та регулюючої ефективності податку на додану вартість.
Наукові положення даної статті можуть бути базою для подальших науково-практичних
розробок у напрямку вдосконалення механізму ПДВ.
Ключові слова: податок на додану вартість, податкове навантаження, Податковий кодекс,
ставки податку.
Pomulieva V.M. WAYS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF SOCIAL AND REGULATING
MECHANISM OF VAT
Purpose - to study the need of value added tax, domestic and foreign practice of application of rates
of the tax to the added cost, finding ways to improve the socio-regulating mechanism of VAT in Ukraine.
Methodology of research. In the course of this investigation dialectical approach to the study of the
theoretical foundations of the current state of the VAT, General scientific methods: empirical observation and
comparison); empirical and theoretical (abstraction, analysis and synthesis; induction and deduction;
historical and logical approach); theoretical (generalizing (ascent from the abstract to the concrete) and
partial methods (description)), as well as special methods of collecting, processing of information and
analytical work: surveillance, grouping, analytical tables, comparison.
Results. The necessity of functioning in Ukraine VAT in the conditions of European integration.
Determined that the modern VAT reform does not protect the interests of the poorest groups of society in
accordance with the requirements of the IMF.
Analyzed the mechanism of application of rates of VAT in Ukraine and in foreign countries, in
particular in EU countries. Defined trends of tax policy of foreign countries on increasing the rates of VAT
and their differentiation.
The necessity of improving the current practice of collecting the VAT to improve the socio-regulating
mechanism of VAT.
Originality. Outlines the proposals on the necessity of lowering the VAT rate for production spheres of
activities to encourage their development and the reduction of tax pressure, shifting the tax burden on
speculative industry and therefore reduce them.
Practical value of the research lies in the fact that proposals for improving the mechanism of VAT
collection can be implemented through legislative changes that will promote social and regulatory efficiency
of value added tax.
Scientific provision of this article may be the basis for further scientific and practical developments in
the direction of improvement of the mechanism of VAT.
Key words: value added tax, tax burden, Tax Code, tax rates.
Помулева В.Н. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕГО
МЕХАНИЗМА НДС
Цель - исследование необходимости налога на добавленную стоимость, отечественной и
зарубежной практики применения ставок налога на добавленную стоимость, поиск путей повышения
єффективности социально-регулирующего механизма НДС в Украине.
Методика исследования. В процессе исследования применялся диалектический подход к
изучению теоретических принципов и современного состояния НДС, общенаучные методы:
эмпирические (наблюдение, сравнение); емпирико-теоретические (абстрагирование; анализ и синтез;
индукция и дедукция; историко-логический подход); теоретические (обобщающие (восхождение от
абстрактного к конкретному) и частичные методы (описание)), а также специальные методы сбора,
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обработки информации и аналитической работы: наблюдение, группировка, аналитических таблиц,
сравнение.
Результаты. Обоснована необходимость использования в Украине налога на добавленную
стоимость в условиях евроинтеграции. Определено, что современное реформирование НДС не
обеспечивает защиту интересов наименее обеспеченных слоев общества в соответствии с
требованиями МВФ.
Проанализирован механизм применения ставок НДС в Украине и в зарубежных странах, в
частности, в странах ЕС. Определены тенденции налоговой политики зарубежных стран
относительно повышения ставок НДС и их дифференциации.
Обоснована необходимость усовершенствования действующей практики взымания НДС с
целью повышения социально-регулирующего механизма НДС.
Научная новизна. Очерчены предложения относительно необходимости снижения ставки НДС
для производственных сфер деятельности с целью стимулирования их развития и снижения
налогового давления, переложения налоговой нагрузки на спекулятивные отрасли, и следовательно
их сокращения.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предложения по
усовершенствованию механизма взымания НДС могут быть реализованы путем законодательных
изменений, что будет способствовать повышению социальной и регулирующей эффективности
налога на добавленную стоимость.
Научные положения данной статьи могут быть базой для дальнейших научно-практических
разработок в направлении совершенствования механизма НДС.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая нагрузка, Налоговый кодекс,
ставки налога.
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СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРА В СТРУКТУРІ
ТЕХНОПАРКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. У сучасній економіці відбувається істотне підвищення ролі
людини в створенні суспільного багатства. Ця роль стала значно вище в порівнянні з роллю
інших факторів виробництва. На думку експертів Світового банку тільки 16% економічного
зростання в країнах з перехідною економікою обумовлені фізичним капіталом, 20% природним капіталом, решта 64% пов'язані з людським і соціальним капіталом [2; 5]. А
збільшення людського капіталу на один відсоток призводить до прискорення темпів
зростання душового ВВП на 1-3% [2; 5].
Дослідженнями виявлено, що частка людського капіталу у національному багатстві
розвинутих країн (США, Японія, Швеція тощо) у 2-3 рази перевищує частку фізичного
капіталу, при цьому спостерігається тенденція до подальшого зростання даного показника.
Все це підтверджує, що освіта, наука та менталітет як складові людського капіталу, а також
сам людський капітал, стали головним фактором зростання та розвитку сучасної економіки.
[2, 5].
Для розбудови економічно і соціально багатої країни, забезпечення її процвітання,
необхідно мати розвинутий людський капітал - освічене, здорове й оптимістичне населення,
провідних фахівців, що визначають креативність та інноваційність національної економіки.
Сучасна практика підтверджує доцільність удосконалення освітнього процесу,
приведення його у відповідність до існуючих реалій. Якщо раніше радикальні технічні зміни
відбувались у суспільстві кожних 35−40 років, то за цих умов знань, отриманих фахівцями у
навчальних закладах, вистачало майже на всю трудову діяльність. В сучасних умовах
оптимальний період оновлення техніки і технологій скорочується до 4−5 років, а в окремих
випадках до 2−3 років, що вимагає прискорення оновлення своїх знань. Це одна з причин,
яка безпосередньо пов’язана з дисбалансом на ринку праці, та у загальному підсумку
призводить до зниження конкурентоспроможності економіки країни в цілому.
Одним з напрямів вирішення існуючої проблеми є створення бізнес-інкубаторів, які є
джерелом підвищення освітньо-фахового рівня населення, сприяють розвитку суб’єктів
малого та середнього підприємництва. Зарубіжна практика показує, що лише протягом 90-х
років ХХ століття завдяки діяльності бізнес-інкубаторів сектором малого бізнесу було
створено близько 80% нових робочих місць у Європі та США. Слід відзначити, що сьогодні
кількість бізнес-інкубаторів у світі стрімко зростає: на початку 90-х років їх налічувалося 200,
а тепер понад 3000. В Україні нараховується лише близько 10-ти бізнес-інкубаторів, які
реально працюють.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення історичного розвитку теорії
людського капіталу, узагальнення та уточнення методологічних підходів до проблем його оцінки
та нагромадження стає актуальним і є першочерговим завданням в структурі соціальноекономічних досліджень. Вивчення продуктивних здібностей людини та їх ролі в суспільному
виробництві має глибокі корені в історії світової економічної науки і відображено в працях
багатьох економістів - У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, що заклали першооснови
майбутньої теорії людського капіталу. Роботи чиказьких вчених Дж. Мінцера (1958 р.) і
Т. Шульца (1960 р.), Г. Беккера (1964 р.) ознаменували народження теорії людського капіталу.
Теоретичні основи концепції людського капіталу розроблялися Й. Бен-поре, Б. Вейсбродом, Е.
Денісон, Е. Доланом, Дж. Кендрик, К. Ланкастером, Д. Ліндсейем, О. Нордхогом, Ф. Махлуп,
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Дж. Оуеном, Дж. Псахаропулосом, М. Туган-Барановським [7]. Л. Туроу, Ф. Хаєком, Й.
Шумпетером [8] та ін.
У сучасній економічній літературі термін "економіка знань" найчастіше
використовується визначення, запропоноване фахівцями Світового банку, згідно з яким під
економікою знань слід розуміти "економіку, яка створює, поширює і використовує знання для
прискорення власного зростання і підвищення конкурентоспроможності" [2; 5].
Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій підтверджує недостатнє вивчення
питань створення і функціонування бізнес-інкубаторів як засобу підвищення потенціалу
людського капіталу.
Постановка завдання. Метою досліджень є обґрунтування процесу створення і
структури бізнес-інкубатора для підвищення потенціалу людського капіталу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи різні наукові підходи до
визначення сутності людського капіталу помічаємо, що під цим поняттям, з одного боку,
розуміють інтелект, здоров’я, знання, якість життя та інші потенційні можливості, здібності
людини до виконання певного виду діяльності, тобто все те, що характеризує людський
(трудовий) потенціал [2; 5]. З іншого боку, це капітальні інвестиції у навчання, оздоровлення,
отримання досвіду людини [2; 5], тобто все те, що направлено на подальший розвиток
людського потенціалу.
Виходячи з цього, для комплексного підходу до розуміння сутності людського капіталу
необхідно враховувати вихідні показники існуючого стану людського потенціалу, а також
інноваційно-інвестиційні параметри його перспективного розвитку. Визначений на такій
методичній основі показник є інтегральним, який дає змогу контролювати динаміку розвитку
людського капіталу. Він враховує як заробітну плату, так і інвестиції у навчання, освіту
персоналу, що сприяють підвищенню кваліфікації працівника.
Динаміку розвитку людського капіталу доцільно розглядати на трьох рівнях:
– індивідуальний людський капітал (капітал окремої людини, що включає капітал
здоров’я, культурно-моральний, трудовий, інтелектуальний, організаційний, підприємницький
капітал);
– людський капітал підприємства (капітал на мікрорівні, що включає визнаний
підприємством індивідуальний людський капітал, нематеріальні активи за балансовою
вартістю, організаційний, структурний, клієнтський, соціальний капітал);
– національний людський капітал (капітал на макрорівні, що включає соціальний,
політичний, природний капітал) [2; 5].
Людський капітал на макрорівні –- це інтенсивний продуктивний фактор економічного
розвитку суспільства, що включає освічену частину трудових ресурсів, знання,
інструментарій інтелектуальної та управлінської праці.
Активізація процесів перетворення знання в безпосередньо продуктивну силу розвитку
економіки і суспільства, особливо в другій половині ХХ ст., ознаменувала формування
цілісної системи наукових поглядів, що отримала назву «економіка знань». Таким чином,
людський капітал є головним фактором формування «економіки знань».
Теоретично будь-яку економіку, що розвивається, можна вважати економікою знань,
оскільки кожна економіка створює, розповсюджує та використовує знання для забезпечення
свого росту та конкурентоспроможності [2; 5].
Пріоритет людського капіталу в економіці знань обумовлений зрослим інтересом до
творчим здібностям людини, їх активізації, інтелектуальної діяльності, що відповідає
загальній закономірності розвитку сучасної науки.
В індустріально розвинених країнах роль науково-технічного прогресу, інтелектуалізації
виробництва і активного проведення інноваційних процесів виключно велика. За оцінками
фахівців, на частку нових технологій в розвинених країнах припадає до 85% приросту
валового внутрішнього продукту. Завдяки високотехнологічним і наукомістким видам
продукції зазначені країни займають вигідне положення в світовому господарстві та
міжнародному поділі праці, особливо в умовах розширення економічної глобалізації.
В економіці, заснованій на знаннях, відбувається істотне підвищення ролі людини в
створенні суспільного багатства. Ця роль стає значно більш високою в порівнянні з роллю
інших факторів виробництва. Людина стає не просто суб'єктом репродуктивного праці з
елементами творчості, а переважно суб'єктом творчої праці, що володіє не тільки
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високорозвиненими здібностями, високим професіоналізмом та інтелектом, але і широким
колом різноманітних потреб.
Суспільство знань, яке виникає як нова суспільно-економічна формація держави у XXI
сторіччі, тісно пов’язане з особливою роллю знання у сучасному цивілізаційному розвитку.
Знання сьогодні визнано вирішальним чинником еколого-економічного розвитку,
інструментом інновацій, конкуренції та економічного успіху, завдяки саме якому можна
створити конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати сучасний рівень добробуту
суспільства [4; 6]..
Одним із напрямів реалізації знань в людський капітал є використання бізнесінкубаторів.
Основне завдання Бізнес-інкубатора полягає в підвищенні і утриманні високого
освітньо-фахового рівня населення, що забезпечується на засадах дистанційного Інтернетнавчання. Освічені та кваліфіковані особи здатні ефективно конкурувати на ринку праці. В
нових умовах господарювання важливо забезпечити відповідну широку просвіту населення з
метою активізації їх діяльності, зокрема підготовку фахівців ринкового спрямування, які
користуються попитом, підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів [1; 3].
Бізнес-інкубатор – це структура, яка допомагає підприємцям (або потенційним
підприємцям) на початкових етапах. Він для тих людей, які ще не володіють критичною
масою знань, досвіду та контактів для успішного ведення справи, а, натомість, мають ідеї, і
хочуть їх реалізувати [1; 3].
В сучасних реаліях формування нової економіки ефективний розвиток інноваційного
потенціалу особистості, повинен починатися, на нашу думку, зі шкільного віку,
продовжуватися в процесі здобуття вищої та післядипломної освіти і включати в себе крім
солідних теоретичних знань також практичні навички, уміння і високий рівень інноваційної
культури. Саме інноваційна культура є відмінною рисою людини нового мислення, яка діє на
якісно новому рівні в сучасному конкуруючому світі шляхом вироблення незвичайних
оригінальних ідей, імпровізації, творчих задумів.
Бізнес-інкубатори є перш за все частиною інфраструктури підтримки малого
підприємництва і одночасно інструментом економічної, соціальної, структурної і інноваційної
політики. Вони можуть бути як самостійними господарськими організаціями з правами
юридичної особи, які створюються, як правило, для підтримки нетехнологічного малого
підприємництва, або діяти у складі технопарку та бути орієнтованими на роботу в сферах
високих технологій [1; 3].
Бізнес-інкубатори за своєю структурою дуже гнучкі і можуть бути пристосовані до
вирішення різних завдань, наприклад, прискорення розвитку малого бізнесу в цілому або в
конкретних сферах і секторах національного господарства, вирішення проблем безробіття і
підтримки соціально незахищених верств населення, впровадження і комерціалізації нових
технологій та інше [1; 3].
Основна мета бізнес-інкубаторів в інтерактивному процесі - надихати людей на
організацію власної справи, створювати умови, що сприяють розвитку нових компаній і
підприємництва, підтримувати їх у розробленні новаторських продуктів. Головний акцент у
діяльності бізнес-інкубаторів робиться на стимулюванні розвитку місцевої і регіональної
економіки та створенні робочих місць. Особливо важливу роль відіграє їх створення в нашій
державі, в зв’язку з низькою динамікою розвитку підприємництва [1; 3].
Недостатній розвиток підприємництва в Україні пов'язаний в значній мірі з відсутністю
належної державної інноваційної кадрової політики. В сучасних реаліях формування нової
економіки ефективний розвиток інноваційного потенціалу особистості, повинен починатися зі
шкільного віку, продовжуватися в процесі здобуття вищої та післядипломної освіти і
включати в себе крім солідних теоретичних знань також практичні навички, уміння і високий
рівень інноваційної культури.
В Хмельницькому економічному університеті започатковано освітний проект «Від учня
до висококваліфікованого фахівця», який передбачає створення належних умов для
запровадження інтенсивного навчання учнівсько-студентської молоді на етапах «випускного
класу загальноосвітньої школи – студентів ВНЗ – післядипломного періоду», з метою
підготовки висококваліфікованих фахівців з актуальних спеціальностей для потреб
національного господарства.
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Реалізація проекту здійснюватиметься на базі інноваційного бізнес-інкубатора, який
має три взаємопов’язаних підрозділи: «учнівсько-студентський бізнес-інкубатор», «стартапінкубатор» та «технологічний бізнес-інкубатор» (рис. 1).
ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОПАРК

Інноваційний бізнес-інкубатор

Учнівсько-студентський інкубатор

Стартап - інкубатор
Технологічний бізнес- інкубатор

Рис. 1. Структура інноваційного бізнес-інкубатора
Джерело: власна розробка
Мета учнівсько-студентського бізнес-інкубатора(УСБІ) - виховання ініціативних, творчо
мислячих, професійно підготовлених, молодих підприємців і фахівців з активною позицією в
житті та бажанням досягати успіху на основі використання технологій бізнес-інкубації, що
сприяють формуванню навичок майбутніх організаторів, керівників і фахівців виробництва.
За період перебування в бізнес-інкубаторі його учасники отримують додаткову, поряд з
основним навчанням в університеті, можливість освоїти ширші і глибші знання з актуальних
напрямів відповідно до сучасних європейських вимог підготовки фахівців.
До участі в бізнес-інкубаторі залучаються за бажанням учні випускних класів
загальноосвітніх шкіл та ПТУ, які є потенційними абітурієнтами ХЕУ. До завершення
навчання в загальноосвітній школі учні, які стали учасниками бізнес-інкубатора, освоюють
основи підприємницької діяльності, основи економіки і основи екології, а теоретикопрактичне вивчення повного курсу названих предметів проходить під час навчання в
університеті.
Мета стартап-інкубатора – підготовка випускників університету і одночасно бізнесінкубатора до самостійної професійної розробки інноваційно - інвестиційних проектів, бізнеспланів та маркетингових програм з використанням інформаційних технологій, для
започаткування власного бізнесу, чи реалізації їх на інноваційному ринку, або для
безпосереднього впровадження у виробництво.
Мета технологічного бізнес-інкубатора – практична підготовка випускників університету
і одночасно бізнес-інкубатора, з використанням стажування на базових підприємствах і
Центрах Інноваційного технологічного парку, до самостійної професійної роботи на
виробництві як кваліфікованого фахівця за конкретно визначеним фахом, відповідно до
запитів і вимог роботодавця.
Слід відмітити, що місією учнівсько-студентського бізнес-інкубатора є: виховання
ініціативних, творчо мислячих, професійно підготовлених, молодих підприємців і фахівців з
активною позицією в житті та бажанням досягати успіху. Його метою є створення умов для
ефективної реалізації права молоді на працю на основі використання технологій бізнесінкубації, що сприяють формуванню навичок майбутніх організаторів, керівників і фахівців
виробництва.
За період перебування в УСБІ його учасники отримують додаткову, поряд з основним
навчанням в університеті, можливість освоїти ширші і глибші знання відповідно до сучасних
європейських вимог підготовки фахівців.
До участі в бізнес-інкубаторі залучаються за бажанням учні випускних класів
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загальноосвітніх шкіл і ПТУ. До завершення навчання в загальноосвітній школі учні, які стали
учасниками бізнес-інкубатора, вивчають основи підприємницької діяльності, основи
економіки і основи екології, а теоретико-практичне вивчення повного курсу названих
предметів проходить під час навчання в університеті.
Учасники УСБІ поетапно освоюють і отримують спеціальні навики: з організації
підприємницької діяльності і впровадження прогресивних технологій виробництва;
інноваційної діяльності, інформаційних технологій і ринкової економіки, бухгалтерського
обліку, аудиту і економічної діагностики підприємств; створення кооперативів, кластерних
об’єднань, ринкової та інноваційної інфраструктури; здійснення бізнес-планування,
експертної оцінки та інноваційно-інвестиційного проектування підприємницької діяльності;
організації менеджменту і маркетингових досліджень тощо. В процесі навчання учасники
УСБІ ознайомлюються з найновішими результатами вітчизняної і зарубіжної науки та
передової практики.
Навчання в бізнес-інкубаторі базується на системі дистанційної освіти, яка має низку
переваг і значно розширює коло потенційних учасників. Дистанційна форма навчання
підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та
повсякденне життя.
Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у
навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
База дистанційного навчання повністю забезпечує адміністрування системи,
авторизацію користувачів, створення авторських дистанційних навчальних модулів, тестів,
груп для дистанційного навчання, управління процесом навчання, проведення тестування,
збереження і статистичну обробку результатів тестування та надійну систему безпеки.
Бізнес-інкубатор на засадах Інтернет – навчання розширює свою діяльність: надає
ініціативній молоді можливість отримати необхідні теоретичні знання та практичні навички;
створює умови для залучення партнерів, пошуку інвесторів, грантів, надає допомогу в
розробці інвестиційних проектів та бізнес-планів, орієнтованих на розвиток малого бізнесу;
проводить семінари-тренінги, з актуальних питань підприємництва, реформування і
суспільно-економічного розвитку національної економіки, завдяки яким молоді підприємці
підвищуватимуть свої шанси на успіх та стають конкурентоздатними.
В цілому система дистанційної освіти має низку переваг і значно розширює коло
потенційних учасників. Підвищити свій освітньо-фаховий рівень дистанційно мають
можливість особи, зокрема молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або
проживає у віддаленій місцевості; домогосподарки; керівники; бізнесмени або студенти, що
бажають паралельно одержати освіту.
В умовах інноваційного розвитку змінюється місце освіти: з транслятора знань та
генератора специфічних навиків й умінь вона перетворюється, по-перше, в безпосереднього
виробника знань і, по-друге, в активного учасника процесу трансформації цих знань в нові
продукти, технології та послуги. Формування економіки, заснованої на знаннях, означає
взаємну інтеграцію освітнього, наукового і виробничого простору.
Таким чином, використання механізму дистанційного навчання - це об’єктивна
можливість переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість
людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення постійно зростатимуть,
що має вирішальне значення для економічного і соціального поступу країни.
Підсумковим етапом виходу з бізнес-інкубатора є розробка власного інвестиційного
проекту і бізнес-плану конкретного напряму підприємницької діяльності.
Випускники університету, які завершать спеціальну підготовку через бізнес-інкубатор,
будуть користуватися значно більшим попитом у роботодавців на вітчизняному і зарубіжному
ринках праці.
Випускники бізнес-інкубатора отримують можливість продовжувати навчання в
Стартап-інкубаторі – займатися освоєнням теорії і практики з розробки інвестиційних
проектів, бізнес-планів, маркетингових програм та інших документів для започаткування
власного бізнесу, чи для професійної роботи на інноваційному ринку.
Оскільки стартап-інкубатор є нововведенням в інноваційному підприємництві,тому
доцільно охарактеризувати історію його виникнення, становлення і сутність. Історію
нововведення необхідно знати для обґрунтування подальшого ефективного їх
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функціонування і стратегічного розвитку. Встановлено, що вперше термін «стартап» з'явився
в США в 1939 році. Тоді поблизу міста Сан -Франциско, в долині Санта- Кларі (Каліфорнія) ,
сконцентрувалися майже всі підприємства і фірми , що займаються розробками в сфері
високих технологій. У ті часи студенти Стенфордського університету Девід Паккард та
Вільям Хьюлетт, створюючи тут свій невеликий проект , назвали цю справу стартапом (від
англ. Start - up - стартувати , запускати). З часом цей стартап переріс у таку величезну і
успішну компанію , як Хьюлетт - Пакард.
За визначенням у Вікіпедії : «Стартап або стартап- компанія (від англ. Start - up запускати ) - компанія з короткою історією операційної діяльності . Як правило, це
новостворена фірма (компанія) (можливо, а здебільшого ще не зареєстрована як юридична
особа), яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес або на основі нових
інноваційних ідей, або на основі технологій. Дана фірма створюється з метою отримання
прибутку. Вона повинна мати команду до 10 осіб стартаперів (співробітників). Стартап мабуть, один із най екстремальніших, але, безумовно, необхідних форматів ділової
активності.
Важливою особливістю функціонування нової форми інноваційної діяльності є те, що
стартап (стартапер) перш, ніж сісти за стіл, щоб почати писати бізнес план, повинен точно
визначити: для кого і з якою метою він це робить ?; що в житті його клієнтів змінить
запропонований продукт?; яка відмінність і які переваги його продукту та послуги, від тієї, що
вже існує поряд?. Створити новий бізнес, запустити проект з нуля – це рівнозначно тому, що
почати інше життя, змінити країну проживання та громадянство. Від людини потрібна маса
організаційних, комунікативних, та й просто креативних навичок, щоб подібний проект
виявився успішним
У свою чергу, роль стартапера виявляється однією з провідних в діловому процесі.
Адже його проект - це закладка фундаменту нового бізнесу. І якщо фундамент виявиться
хитким, то бізнес, на створення якого витрачено багато зусиль, може не втриматись. Тому
стартапер, будучи знавцем того сектора ринку, на якому розгортається проект, повинен вміти
ще на етапі його запуску відсіяти зерно від полови, виступаючи гарантом стабільного
розвитку свого бізнес - починання. Не дивно, що в даний час на вітчизняному інноваційному
ринку існує дефіцит професійних стартаперів: великі організаторські здібності не завжди
поєднуються з вузько - спеціальними знаннями.
Активний процес діяльності стартап-інкубатора в підготовці висококваліфікованого
фахівця розпочинається на завершальному році навчання в університеті, тобто після
завершення теоретичної програми навчання. Основне завдання стартап-інкубатора –
створити умови для освоєння учасником навчання практичних навиків до започаткування
власного бізнесу чи роботи на інноваційному ринку. При цьому головна увага звертається на
процес вибору і обґрунтування напряму підприємницької діяльності, здійснення визначення і
проведення експертної оцінки інноваційної складової бізнес-проекту, формування
маркетингового плану, розробка інноваційно-інвестиційного проекту і бізнес-плану з
використанням інформаційних технологій..
Навчання в стартап-інкубаторі як і в бізнес-інкуботорі має свої особливості, пов’язані з
тим, що: викладачі створюють умови для активного засвоєння учасниками теоретичних
знань та отримання практичного досвіду, а учасники навчання переходять від пасивного
засвоєння знань до активного їх пошуку та практичного осмислення.
Механізм функціонування стартапу пов'язаний з сутністю останнього. Під поняттям «
стартап » розуміють запуск бізнесу. « Стартап » - це процес, який включає в себе п'ять
етапів. Це « посів» ( seed ), запуск ( startup ), зростання ( growth ), розширення ( expansion ),
вихід ( exit ). Під exit найчастіше розуміють продаж бізнесу або вихід на IPO.
Стартапи проходять наступні стадії розвитку:
- Стадія стартапу - Pre - startup : часовий період, що триває від моменту зародження
ідеї до виходу товару на ринок.
- Стадія стартапу - Pre - seed : стадія, коли вже є ідея і чітке розуміння що саме треба
покупцям, проте ще немає чіткого уявлення про те, як цю ідею краще реалізовувати технічно
і як її слід просувати, щоб вона приносила гроші, або ж є, але тільки в узагальненому вигляді.
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- Стадія стартапу - Seed : посівна стадія, на етапі якої вивчається ринок, формується
план стартапу, складається і виконується технічне завдання, створюється і тестується
прототип, йде пошук перших інвесторів і підготовка до пуску проекту.
Завершальна стадія підготовки висококваліфікованого фахівця здійснюється в
Технологічному бізнес-інкубаторі. Програма функціонування даного інкубатора передбачає
продовження використання інкубаторної технології у формуванніфахівця на засадах
інноваційної теорії, виробничої практики, стажування та інших напрямів підвищення освітньофахового рівня.
Мета технологічного бізнес-інкубатора – забезпечення сприятливих організаційноекономічних і кадрових умов для розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення
конкурентоздатності підприємств і компаній на ринку шляхом надання всебічної допомоги
підприємцям на всіх стадіях організації і функціонування підприємств, сприяння формуванню і
розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць.
Головними цілями створення технологічного інкубатора є:
• сприяння розробці продукції, заснованої на новітніх технологіях відповідно
до профілю технологічного парку;
• сприяння продуктовим і процесорним інноваціям;
• економічне пожвавлення регіону;
• створення робочих місць чи завантаження існуючих;
• залучення не використовуваних виробничих і сервісних потужностей.
Висновки з даного дослідження. Людський капіталу – це інтелект, здоров’я, знання,
якість життя та інші потенційні можливості, здібності людини до виконання певного виду
діяльності. Активізація процесів перетворення знання в безпосередньо продуктивну силу
розвитку економіки і суспільства, ознаменувала формування цілісної системи наукових
поглядів, що отримала назву «економіка знань».
Розроблено освітній проект «Від учня до високваліфікованого фахівця», який базується
на використанні Бізнес-інкубатора, основне завдання якого полягає в поетапному підвищенні
і утриманні високого освітньо-фахового рівня населення.
Мета учнівсько-студентського бізнес-інкубатора (УСБІ)- виховання ініціативних, творчо
мислячих, професійно підготовлених, молодих підприємців і фахівців з активною позицією в
житті та бажанням досягати успіху на основі використання технологій бізнес-інкубації, що
сприяють формуванню навичок майбутніх організаторів, керівників і фахівців виробництва.
Мета стартап-інкубатора – підготовка випускників університету і одночасно бізнесінкубатора до самостійної професійної розробки інноваційно - інвестиційних проектів, бізнеспланів та маркетингових програм з використанням інформаційних технологій, для
започаткування власного бізнесу, чи реалізації їх на інноваційному ринку, або для
безпосереднього впровадження у виробництво.
Мета технологічного бізнес-інкубатора – практична підготовка випускників університету
і одночасно бізнес-інкубатора, з використанням виробничої практики і стажування на базових
підприємствах.
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Смоленюк Р.П. СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРА В СТРУКТУРІ ТЕХНОПАРКУ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Мета. Обґрунтування процесу створення і структури бізнес-інкубатора для підвищення
потенціалу людського капіталу.
Методи дослідження. В процесі дослідження використано систему методів. Зокрема,
загальнонаукові методи застосовано при обґрунтуванні ролі і значення бізнес-інкубаторів та вивченні
процесу зародження і становлення стартап-інкубаторів; економіко-аналітичні методи - при формуванні
структури бізнес-інкубатора (учнівсько-студентського бізнес-інкубатора, стартап-інкубатора та
технологічного інкубатора); організаційно-економічні методи – при визначенні сутності і механізму
функціонування бізнес-інкубатора.
Результати. Встановлено, що людський капіталу – це інтелект, здоров’я, знання, якість життя та
інші потенційні можливості, здібності людини до виконання певного виду діяльності. Розроблено
освітній проект «Від учня до висококваліфікованого фахівця», який базується на використанні Бізнесінкубатора, основне завдання якого полягає в поетапному підвищенні і утриманні високого освітньо фахового рівня населення. Визначено мету учнівсько-студентського бізнес-інкубатора (УСБІ)виховання ініціативних, творчо мислячих, професійно підготовлених, молодих підприємців і фахівців з
активною позицією в житті. Обґрунтовано мету стартап-інкубатора – підготовка випускників
університету до самостійної професійної розробки інноваційно - інвестиційних проектів, бізнес-планів
та маркетингових програм. Визначено мету технологічного бізнес-інкубатора – практична підготовка
випускників університету до професійної діяльності.
Наукова новизна. Використано комплексний підхід до створення бізнес-інкубатора в структурі
технопарку для підвищення потенціалу людського капіталу.
Практична цінність. Отримані результати дослідження сприяють підготовці творчо мислячих,
професійно підготовлених, молодих підприємців і фахівців з активною позицією в житті для розвитку
підприємництва.
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Ключові слова: Бізнес-інкубатор, людський капітал, підприємництво, учнівсько-студентський
бізнес-інкубатор, стартап-інкубатор, технологічний інкубатор.
Smoleniuk R.P. CREATION OF BUSINESS INCUBATOR IN THE STRUCTURE OF TECHNOPARK
FOR INCREASING THE POTENTIAL OF HUMAN CAPITAL
Purpose. The aim of the article is substantiation of the process of creating and the structure of
business incubator for enhancing the potential of human capital.
Methodology of the study. The system of methods was used in the process of the study. In
particular, general and scientific methods were applied for substantiation the role and importance of business
incubators and the study of the origin and formation process of startup incubators; economic and analytical
methods – in determining the structure of business incubator (pupil and student business incubator, startup of
incubator and technology incubator); organizational and economic methods – in determining the nature and
mechanism of functioning business incubator.
Findings. It has been established that human capital is the intellect, health, culture, quality of life and
other potential possibilities, the human ability to perform a certain kind of activity. It has been developed the
educational project “From pupil to highly qualified specialist”, that is based on the use of business incubator,
whose main task is to gradually raise and hold high educational and professional level of the population. It
has been defined the purpose of pupil and student business incubator (PSBI) – upbringing initiative,
creatively thinking, professionally trained young entrepreneurs and specialists with an active position in life. It
has been substantiated the purpose of startup incubator – training graduates of the university for
independent professional development of innovative and investment projects, business plans and marketing
programs. It has been defined the purpose of the technological business incubator – practical training of
university graduates for professional careers.
Originality. The integrated approach to the creation of the business incubator in the structure of
technopark for enhancing the potential of human capital was used in the article.
Practical value. The obtained research results contribute to the preparation of creative thinking,
professionally trained, young entrepreneurs and professionals with an active position in life for
entrepreneurship development.
Key words: business incubator, human capital, entrepreneurship, pupil and student business
incubator, startup incubator, technology incubator.
Смоленюк Р.П. СОЗДАНИЕ БИЗНЕС - ИНКУБАТОРА В СТРУКТУРЕ ТЕХНОПАРКА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Цель. Обоснование процесса создания и структуры бизнес - инкубатора для повышения
потенциала человеческого капитала.
Методы исследования. В процессе исследования использована система методов. В
частности, общенаучные методы применены при обосновании роли и значения бизнес - инкубаторов
и изучении процесса зарождения и становления стартап- инкубаторов; экономико - аналитические
методы - при формировании структуры бизнес- инкубатора (ученическо - студенческого бизнесинкубатора, стартап- инкубатора и технологического инкубатора); организационно - экономические
методы - при определении сущности и механизма функционирования бизнес- инкубатора.
Результаты. Установлено, что человеческий капитал - это интеллект, здоровье, знания,
качество жизни и другие потенциальные возможности, способности человека к выполнению
определенного вида деятельности. Разработан образовательный проект «От ученика до
высококвалифицированного специалиста», который базируется на использовании Бизнес инкубатора, основная задача которого заключается в поэтапном повышении и удержании высокого
образовательно - профессионального уровня населения. Определены цели ученическо студенческого бизнес - инкубатора ( УСБИ ) - воспитание инициативных, творчески мыслящих,
профессионально подготовленных, молодых предпринимателей и специалистов с активной позицией
в жизни. Обоснованы цели стартап - инкубатора - подготовка выпускников университета к
самостоятельной профессиональной разработки инновационно - инвестиционных проектов, бизнес планов и маркетинговых программ. Определены цели технологического бизнес- инкубатора практическая подготовка выпускников университета к профессиональной деятельности.
Научная новизна. Использован комплексный подход к созданию бизнес- инкубатора в
структуре технопарка для повышения потенциала человеческого капитала.
Практическая ценность. Полученные результаты исследования способствуют подготовке
творчески мыслящих, профессионально подготовленных, молодых предпринимателей и
специалистов с активной позицией в жизни для развития предпринимательства.
Ключевые слова: Бизнес - инкубатор, человеческий капитал, предпринимательство,
ученическо - студенческий бизнес- инкубатор, стартап- инкубатор, технологический инкубатор.
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ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ ТЕХНОПАРКУ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Однією з найбільш складних проблем виходу аграрного
сектора економіки з кризового стану є забезпечення технологічної потреби виробництва
сільськогосподарської продукції сучасними технічними засобами механізації виробничих
процесів. Для всебічного розвитку економічних процесів в країні, активізації підприємницької
діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу треба впроваджувати нові для нашої
економічної системи методи фінансування реального сектору економіки, оновлення
матеріально-технічної бази. Розширення лізингових послуг в Україні є одним із таких методів
фінансування. У вирішенні проблеми забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
технічними засобами в найкоротші строки важливу роль відіграє лізингова діяльність.
Перспективи лізингу сільського господарства надзвичайно великі, оскільки тотальна
перебудова агропромислового комплексу шляхом розукрупнення і реорганізації колективних
господарств та створення фермерських формувань висунула на першемісце проблему їх
технологічної оснащеності.
Для швидкого розвитку лізингового бізнесу слід розробити та здійснити систему
організаційно-економічних заходів зі стимулювання та державної підтримки лізингу в Україні.
Лише тоді можливе швидке зростання такого вельми потрібного виду бізнесу, за допомогою
якого досягається подвійна мета: розширюються ринки збуту продукції, реанімується
діяльність виробників засобів виробництва, а господарюючі суб’єкти ринку, у тому числі нові
аграрні підприємницькі структури, отримують можливість розвивати свою виробничу базу.
Тому для ефективного розв’язання проблеми активізації лізингової діяльності потрібні
подальші наукові дослідження теоретичних і практичних питань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку питань теорії і
практики ринку лізингових послуг здійснили зарубіжні вчені: Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер,
А.Пігу, Дж.Герлі, Е. Коен, Е. Теоретико-методологічним проблемам становлення лізингу,
присвячено наукові праці відомих учених економістів-аграрників: В.Г. Андрійчука,
П.І. Гайдуцького, М.Я. Дем'яненка, М.Г. Лобаса, І.І. Лукінова, М.Й. Маліка, П.О. Мосіюка,
Б.Й. Пасхавера,
О.М. Онищенка,
Г.М. Підлісецького,
П.Т. Саблука,
О.М. Шпичака,
В.В. Юрчишина та інших. Аналіз результатів їх дослідження засвідчує, що проблема
розвитку лізингових відносин в Україні залишається недостатньо вивченою.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану впровадження лізингових
відносин у вітчизняну господарську практику, визначення методики їх здійснення, виявлення
проблем функціонування та обґрунтування перспективи розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі дослідження [4; 8; 10-14]
виявлено, що слово «лізинг» увійшло в користування в кінці ХІХ ст., коли у 1877 р.
телефонна компанія «Белл» прийняла рішення не продавати свої телефонні апарати, а
віддавати в оренду. Імпульсом для розвитку лізингу стало створення першого лізингового
товариства, для якого лізинг став предметом основної діяльності. Його заснувала у СанФранциско у 1952 р. американська компанія «Юнайтед стейтс лізинг корпорейшн», яка у
1959 р. відкрила свої філії у Великобританії та Канаді.
Лізингові відносини в Україні набули свого легального статусу в 1997 р. із прийняттям
Закону України «Про лізинг», який у редакції Закону України № 1381-IV від 11 грудня 2003 р.
отримав назву «Про фінансовий лізинг» [1]. Саме з 2004 р. розпочинається стрімкий
розвиток лізингового бізнесу в Україні.
Щодо сутності терміна "лізинг" у світовій практиці немає єдиного визначення.
Законодавство України визначає його як господарську діяльність, спрямовану на
інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором
лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні
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(лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається
ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у
відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем
періодичних лізингових платежів [1; 2].
Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними
ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних засобів. Не можуть бути
предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси
підприємств та їхні відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). Майно, що
перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі
в користування та/або володіння, може бути передане в лізинг [2].
Як фінансова послуга, лізинг сьогодні виступає одним із факторів зростання
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення якості послуг, підвищення
ефективності виробництва і як наслідок, зміцнення позицій на вітчизняному та світовому
ринках. Крім того, зростанням значення ринку лізингових послуг в Україні обумовлене тим,
що лізинг є альтернативою банківському кредитуванню та дієвим інструментом процесу
ефективного оновлення основних засобів і технологій підприємств усіх напрямів економічної
діяльності.
Світовий досвід свідчить, що в агробізнесі лізинг відіграє досить суттєву роль. Саме за
рахунок лізингу розвинуті ринкові країни в періоди кризових явищ в аграрному секторі
економіки широко використовували і використовують лізингові відносини з метою створення
необхідного технічного потенціалу для високопродуктивного виробництва. Про це, зокрема,
свідчить кількість лізингових компаній у провідних країнах Європи. У Франції лізингові
операції здійснюють 120 компаній, у Німеччині – 96, Великобританії – 68. Обсяг продажу
техніки за лізингом компанією "John Deere" досяг 20% від загальної реалізації і продовжує
щорічно збільшуватись [13; 14].
Україна також стає на шлях використання лізингових відносин у забезпеченні технікою
сільськогосподарських товаровиробників. Нормативно-правовою базою, що регулює
лізингову діяльність на сьогодні є: Конституція України, Господарський Кодекс України,
Цивільний Кодекс України, Закон України “Про фінансовий лізинг”, “Про оподаткування
прибутку підприємств”, “ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг ” та інші закони України і видані відповідно до них нормативно-правові акти. В 1998 р.
була створена Дирекція лізингового фонду і на зміну їй державне лізингове підприємство. У
квітні 2001 року створено Національну акціонерну компанію "Украгролізинг" [4; 5].
Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів
- фінансовий або оперативний [2, ст. 292].
Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи,
що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передання орендарю
майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього Закону,
придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються
фінансовим лізингом (орендою).
Фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, яка
передбачає відповідно до договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю
майна, що підпадає під визначення основного засобу згідно із статтею 8 цього Закону,
придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних
з правом користування та володіння об'єктом лізингу [2, ст.1].
Ринок лізингових послуг - це сукупність суб’єктів лізингу та система економічних
відносин між ними у сфері здійснення лізинговими компаніями господарської діяльності з
реалізації лізингових послуг. Він є складовою ринку фінансових послуг і важливе значення
тут має державне регулювання, яке передбачає обов’язкове страхування та контроль за
забезпечення фінансової стійкості лізингових компаній.
До основних функцій лізингу належать:
- виробнича: оперативне розв'язання проблем технічного переоснащення виробництва,
забезпечення доступу підприємства до нової техніки та технологій;
- фінансова: надання основних фондів у користування на умовах кредиту,
використання податкових та амортизаційних пільг.
- збутова: стимулювання просування продукції, освоєння нових сегментів ринку [2; 3].
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Лізинг можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що надається в
майновій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку.
У лізинговій угоді беруть участь три сторони:
• постачальник, який є виробником об'єкта лізингу;
• лізингодавець, який оплачує об'єкт лізингу і здає його в лізинг;
• лізингоодержувач, той, хто отримує і використовує об'єкт лізингу [2].
Перевагами лізингу порівняно з кредитуванням є те що він дає можливість
використання нових високих технологій без значних додаткових капіталовкладень, нижчі
вимоги по заставі, лізингові платежі відносяться на собівартість продукції в повному обсязі,
що знижує оподатковуваний прибуток та ряд інших переваг що отримують його користувачі.
Лізингу притаманні особливі риси, що суттєво відрізняють його від інших форм бізнесу.
Серед них:
1) наявність посередника, який бере на себе обов’язки власника майна;
2) тип майна, що надається у лізинг, визначається лізингоотримувачем за погодженням
з лізингодавцем та переважно представлений об’єктами основних засобів виробничого
призначення;
3) термін лізингу майна, як правило, співвідноситься з періодом амортизації цього
майна. У класичному розумінні лізинг — довгострокова операція;
4) періодичність виплат лізингових платежів установлена в договорі;
5) можливість викупу об’єкта лізингу за залишковою вартістю;
6) широке коло учасників;
7) забезпеченість лізингової угоди майном — об’єктом лізингу [3-5].
Головні об’єкти лізингу — елементи активної частини основних засобів. Згідно із
Законом України «Про лізинг» не можуть бути об’єктами лізингу об’єкти оренди державного
майна, земельні ділянки та інші природні об’єкти.
Залежно від характеру об’єкта лізингу розрізняють лізинг рухомого майна (машиннотехнічний) та лізинг нерухомого майна.
Об’єктами лізингу рухомого майна є: транспортні засоби (вантажні та легкові
автомобілі, літаки, вертольоти, судна); будівельна техніка; засоби теле- та дистанційного
зв’язку; верстати; засоби обчислювальної техніки; інше виробниче обладнання, механізми та
прилади.
До об’єктів лізингу нерухомості належать будівлі та споруди виробничого
призначення.
У цьому питанні важливим є визначення ознак, за якими класифікують лізинг, а саме:
склад учасників угоди, тип майна, ступінь окупності об’єкта лізингу, умови амортизації, обсяг
обслуговування, сектор ринку, характер лізингових платежів, методи фінансування лізингу
тощо [1; 2].
Щодо учасників лізингових операцій та визначення їх функції слід відзначити, що
основними суб’єктами лізингової угоди виступають сторони, які мають безпосереднє
відношення до об’єкта операції. Прийнято виділяти три основних суб’єкти лізингових відносин:
1) лізингодавець — суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі банківська або
небанківська фінансова установа, який передає в користування об’єкти лізингу за договором
лізингу;
2) лізингоотримувач — суб’єкт підприємницької діяльності, що отримує в користування
об’єкти лізингу за договором лізингу;
3) продавець лізингового майна — суб’єкт підприємницької діяльності, що виготовляє
майно та/або продає власне майно, яке є об’єктом лізингу [1-3].
Основними особливостями діяльності суб’єктів лізингового бізнесу є:
• жорстка орієнтація на здійснення лізингових операцій з певною спеціалізованою
групою клієнтів;
• здійснення лізингових операцій на основі пільгового фінансування.
З метою підтримки розвитку лізингового бізнесу в Україні створений та діє Державний
лізинговий фонд (ДЛФ). Фінансові ресурси ДЛФ формуються за рахунок бюджетних
відрахувань [5; 6].
Непрямими (опосередкованими) учасниками лізингового бізнесу є:
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♦ страхові компанії, які забезпечують захист майнових та фінансових інтересів
лізингодавців та лізингоотримувачів, виробників;
♦ інвестиційні компанії та інвестиційні фонди, які акумулюють грошові кошти з метою
інвестування їх у перспективні лізингові проекти;
♦ консалтингові фірми, що допомагають лізингоотримувачу отримувати якісні
консультаційні послуги, тобто бути обізнаним у сфері лізингового бізнесу [5; 6].
Однією з форм інвестиційного кредиту в товарній формі є фінансовий лізинг.
Фінансовий лізинг — це договір лізингу, у результаті укладення якого лізингоотримувач на
своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, за
який амортизується 60 % вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.
Після закінчення строку договору фінансового лізингу об’єкт лізингу, переданий
лізингоотримувачу згідно з договором, переходить у власність лізингоотримувача або
викупається ним за залишковою вартістю [1; 2].
До фінансового лізингу належать, як правило, контракти, що передбачають сплату
протягом чітко встановленого строку лізингових платежів, величина яких є достатньою для
повного відшкодування витрат лізингодавця, пов’язаних з придбанням майна та реалізацією
прав власника, а також для забезпечення йому певного прибутку.
Особливими ознаками такого виду лізингу є:
• довгостроковий характер такої послуги;
• господарське ставлення до об’єкта як до власності;
• виключне право лізингоотримувача на користування майном протягом усього строку
дії лізингової угоди;
• можливість придбання об’єкта за залишковою вартістю після закінчення строку
лізингової угоди;
• страхування та відповідальність за майно, як правило, несе лізингоотримувач;
• можливість реалізації опціону на купівлю лізингоотримувачем об’єкта лізингу за
залишковою вартістю після закінчення основного строку лізингу [1; 2].
Комерційний банк може брати участь у лізинговому бізнесі прямо та опосередковано
(шляхом фінансування лізингової компанії) [7].
Якщо з метою фінансування лізингового проекту банківська установа бере
опосередковану участь у лізинговому бізнесі, то, як правило, створюється власна дочірня
лізингова компанія і банк здійснює її кредитне обслуговування.
Відмінністю такої схеми фінансування від прямого кредитування є лише наявність
фінансового посередника між банком та лізингоотримувачем, а загальновизнана практика
кредитування тут повністю зберігається. Безпосередньо банківський позичальник —
лізингова компанія — розглядається як фінансовий посередник. Реальним позичальником
вважається лізингоотримувач, що використовує свої активи у виробничих цілях для
отримання грошових надходжень, щоб виплатити лізингові платежі і тим самим забезпечити
погашення боргу за позичкою лізингової фірми [7].
Привабливість лізингової операції для комерційних банків пояснюється наявністю
реального матеріального забезпечення, оскільки кредитор зберігає за собою право власності
на об’єкт забезпечення. Посилення права банку з процедури стягнення забезпечення має
привести до якісного покращання кредиту та сприяти підвищенню якості інвестиційних
проектів. Крім того, безпосередня участь банківської установи як одного з суб’єктів
лізингового бізнесу надасть можливість банкам розширити коло своїх операцій, установити
дійсний контроль за використанням коштів банку, підвищити якість обслуговування клієнтів і
тим самим збільшити їх кількість, зміцнити традиційні зв’язки та встановити нові
взаємовигідні партнерські відносини з клієнтами [7, с. 144-147].
За умов сьогоднішніх економічних процесів можна стверджувати, що тема фінансового
лізингу набуває актуальності. Цьому є логічне пояснення – вигідний інструмент інвестиційної
політики. Під час економічних потрясінь, значному безробітті, невеликій купівельній
спроможності цей вид діяльності, завдяки своїй особливій економічній природі, є здатним
зробити великий вклад у піднесення i розвиток національної економіки, а на міжнародному
рівні – створити i закріпити нові зв’язки з іноземними інвесторами.
В Україні існують причини, що обумовлюють швидке i широке розповсюдження лізингу в
діловій практиці: це i значні переваги, котрі мають учасники господарчого oбiгy, i заохочення з
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боку держави, яка розглядає лізинг як ефективний зaciб вкрай необхідного оновлення основних
засобів на засадах науково-технічного прогресу. Тому саме лізинг виступає інструментом для
розвитку внутрішнього виробництва, підтримкою вітчизняного товаровиробника, опорою для
зростання реального сектору економіки. Він є ефективною фінансовою схемою, яка поєднує
інтереси власників фінансового капіталу і виробників [7; 8; 10-14].
Залежно від економічних умов кількість учасників операцій може змінюватися. У ряді
випадків у лізинговому бізнесі можуть брати участь брокерські фірми, які безпосередньо не
займаються наданням лізингового майна, а виконують роль посередників між постачальником,
лізингоотримувачем та лізингодавцем. Коли укладаються великі угоди, то кількість учасників
може збільшуватися за рахунок підключення брокерських фірм, трастових корпорацій,
фінансових закладів та інших суб’єктів. Склад учасників угоди скорочується, якщо між
постачальником та лізингодавцем виступає одна й та сама особа: у таких випадках питаннями
лізингу займаються дочірні лізингові компанії, які створюються виробниками обладнання.
Основним критерієм доцільної участі лізингоотримувача та лізингодавця у процесі
організації лізингового бізнесу є правильне визначення загальної суми лізингових платежів та їх
графік. Згідно із Законом України «Про лізинг» лізингові платежі повинні включати в себе [1; 2]:
• суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об’єкта лізингу, що
амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж;
• суму, що сплачується лізингодавцю як відсоток за залучений ним кредит для
придбання майна за договором лізингу;
• платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;
• відшкодування страхових платежів за договором страхування об’єкта лізингу, якщо
об’єкт застрахований лізингодавцем;
• інші витрати, передбачені договором лізингу.
Крім зазначених елементів, до складу лізингових платежів можуть входити: митні
платежі; сума податків, які лізингодавець сплачує за об’єкт лізингу, серед яких може бути
податок на майно, на користувачів автомобільних шляхів, податок на підтримання житлового
фонду та об’єктів соціально-культурної сфери, які лізингодавець повинен сплатити, а також
податок на придбання автотранспортних засобів (у випадку, коли об’єктом лізингу виступають
автотранспортні засоби) [1].
Основою лізингових платежів є амортизаційні відрахування, які обчислюються
найчастіше двома методами: звичайним (лінійний метод нарахування амортизації) та
прискореним [7; 9].
Лінійний метод ґрунтується на діючих нормах залежно від вартості об’єкта лізингу та
терміну його експлуатації:

А= С ,
Е

(1)

де С — вартість об’єкта лізингу; Е — термін експлуатації об’єкта.
Величина амортизаційних відрахувань у складі лізингових платежів розраховується за
формулою

А= СНa ·Тn :100,

(2)

де СНа — норма амортизації на повне відтворення, %;
Тп — термін лізингової угоди.
Відповідно до Закону України від 22 травня 1997 р. «Про внесення змін та доповнень у
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (ст. 8.9) для першої групи
основних фондів встановлено норму амортизації 5 %, для другої групи – 25 %, для третьої –
15 % на рік.
Крім того, Законом передбачена прискорена амортизація основних засобів, якщо вони
належать до третьої групи основних засобів. Прискорена амортизація нараховується за
такими нормами: 1-й рік експлуатації – 15 %; 2-й рік – 30 %; 3-й рік – 20 %; 4-й рік – 15 %; 5-й
рік – 10 %; 6-й рік – 5 %; 7-й рік експлуатації – 5 %.
Для основних засобів першої та другої груп прискорена амортизація не
передбачається.
У міжнародній практиці найбільш поширеним методом нарахування прискореної
амортизації є метод суми числа (цифр) років (кумулятивний метод), за якого річна норма
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амортизаційних відрахувань відповідного року множиться на різницю між первісною вартістю
об’єкта та його ліквідаційною вартістю.
Лінійний метод також може бути методом прискореної амортизації, коли прискорення
здійснюється за рахунок скорочення нормативного строку експлуатації. Цей метод
застосовується в країнах, де держава проводить амортизаційну політику шляхом
регулювання строків експлуатації основних коштів.
На особливу увагу заслуговує модифікаційний метод прискореної амортизації, який
повніше враховує інтереси і виробництва, і бюджету. По-перше, державою встановлені
строки експлуатації основних коштів: за певний період часу амортизується 30 % їх первісної
вартості. По-друге, річні норми амортизаційних відрахувань згладжені відносно інших
методів прискореної амортизації, що балансує надходження у бюджет. Це досягнуто за
рахунок збільшення строку амортизації до 11 календарних років та норм амортизаційних
відрахувань останніх років.
Порівняння результатів застосування методів нарахування амортизаційних відрахувань
з використанням умовних даних проведено у табл. 1. Розрахунок здійснено за первісної
вартості об’єкта основних коштів 10000 грн, ліквідаційної вартості об’єкта основних коштів —
1000 грн та очікуваного періоду корисного використання 4 роки.
Таблиця 1
Аналіз використання різних методів нарахування амортизаційних відрахувань

Прямолінійний

Рік

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Річна норма
амортизації:
25 % ×
× (10 000 – 1000) =
9000 грн
2250
2250
2250
2250

×

Метод нарахування амортизаційних відрахувань
Прискореного
Зменшення
зменшення
Кумулятивний
залишкової вартості
залишкової
вартості
Річна норма
Сума цифр років
амортизації: 1 –
експлуатації:
Річна норма
4
10 = (4 + 1) · 4 : 2
1000 / 10000 =
амортизації: 25 % · 2 =
Річні норми:
= 0,4377 від
50 % залишкової
0,4; 0,3; 0,2; 0,1
залишкової вартості.
вартості
(10 000 – 1000) =
Розрахунок до 1 грн
= 9000 грн
амортизації
4377
5000
3600
2461
2500
2700
1384
1250
1800
778
625
900
438
312
246
156
138
78
78
39
44
20
25
10
×
14
5
7
3
4
2
3
×
3

Джерело: [7; 9; 13].
Результати розрахунків (табл. 1) показують, що при нарахуванні амортизаційних
відрахувань прямолінійним методом, то за 4 роки рівномірно відноситься на собівартість уся
сума амортизаційних відрахувань, строк амортизації дорівнює строку корисного
використання і не залежить від вартості кожного об’єкта основних коштів.
При використовуванні методу зменшення залишкової вартості, то строк амортизації
становить 15 років, а строк корисного використання 4 роки, і в собівартість за 4 роки
корисного використання включається 90% первісної вартості основних засобів, але строк
амортизації ще залежить від вартості кожного об’єкта основних коштів.
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Якщо використовувати метод прискореного зменшення залишкової вартості, то строк
амортизації становить 13 років, а строк корисного використання 4 роки, і в собівартість за 4
роки корисного використання включається 93,75 % первісної вартості основних засобів.
Аналітична оцінка використання цих двох методів нарахування амортизаційних
платежів показує, що вони суттєво збільшують строк амортизації, що в умовах інфляції
призводить до втрати реальної вартості основних засобів.
При здійсненні амортизаційних відрахувань кумулятивним методом, то за 4 роки
нерівномірно списується вся вартість основних засобів, що амортизується, причому за перші 2
роки — 63%; строк амортизації дорівнює строку корисного використання і не залежить від
вартості кожного об’єкта основних коштів. Таким чином, розрахунок показує, що найбільш
ефективним для підприємств є кумулятивний метод, хоча він не забезпечує рівномірного
включення амортизаційних витрат у собівартість на відміну від прямолінійного методу
Плата за кредитні ресурси (відсоток за кредит) як один із компонентів лізингового
платежу визначається шляхом множення величини кредитних ресурсів на кредитну ставку у
відсотках, поділену на 100. При цьому під кредитними ресурсами розуміють суму боргу, яка
постійно зменшується, й тому плата за кредит також зменшується.
Комісійна винагороди лізингодавця включає власні його витрати лізингодавця (оплата
лізингових послуг брокерів), прибуток, а також може долучатися премія за ризик.
Додаткові послуги лізингодавця можуть бути постійними, тимчасовими з відповідною
формою розрахунків. До них доцільно включати інформаційні, консалтингові, юридичні,
технічні, рекламні тощо.
За формою лізингові платежі можуть здійснюватися: грошовими коштами (грошова
форма); продукцією або послугами лізингоотримувача (компенсаційна форма); у вигляді
комбінації перших двох форм — грошові кошти у поєднанні з поставкою продукції або
наданням послуг лізингоотримувачем (змішана форма).
Важливим питанням в лізингових відносинах є обґрунтування відповідно до вимог
законодавства України змісту договору лізингу, який складається у формі багатосторонньої
угоди за участю лізингодавця, лізингоотримувача, продавця об’єкта лізингу або
двосторонньої угоди між лізингодавцем та лізингоотримувачем. Істотними умовами договору
лізингу є: найменування сторін; об’єкт лізингу, умови та строки його поставки; строк, на який
укладається договір лізингу; розмір, склад та графік сплати лізингових платежів, умови їх
перегляду; умови переоцінки вартості об’єкта лізингу; умови повернення об’єкта лізингу в разі
банкрутства лізингоотримувача; умови страхування об’єкта лізингу; умови експлуатації та
технічного обслуговування об’єкта лізингу; умови реєстрації об’єкта лізингу; умови повернення
об’єкта лізингу чи його викупу після закінчення дії договору; умови надання відомостей про
фінансовий стан лізингоотримувача; відповідальність сторін; дата та місце укладання договору
та інші умови [1; 7; 13].
Досліджуючи ринок лізингових послуг в Україні, варто виділити такі основні проблеми:
нестача і висока вартість кредитних коштів - це проблема вітчизняного ринку лізингу;
наслідки світової економічної кризи, недостатньо дієва та малоефективна система
державного регулювання; розбіжності між вітчизняним законодавством і нормами
міжнародного лізингового права; відсутність податкових пільг та ефективного механізму
прискореної амортизації обладнання, отриманого в лізинг; нерозвинена інфраструктура
ринку лізингу, яка повинна включати широку інформаційну систему, мережу страхових і
консалтингових компаній, банківські та інші фінансові установи, маркетингові агентства,
рекламу; нетривалі терміни лізингових угод через спроби мінімізації лізингових ризиків;
складна організація угоди через значну кількість учасників; на підготовку лізингової угоди
може знадобитися більше часу, ніж на підготовку контракту на купівлю. Лізингові операції
мають особливі ризики (фінансові, проектні, майнові, ризик несплати платежів; ризик
неповернення предмета лізингу).
Для активного розвитку лізингу в Україні доцільно провести комплекс заходів, який
передбачає: зниження вартості кредитних ресурсів до рівня який забезпечить ефективності
лізингових операцій; зменшення вартості нотаріальних послуг з оформлення договорів
лізингу з метою послаблення фінансового навантаження на учасників лізингової угоди;
надання податкових пільг щодо операцій з міжнародного лізингу для ввезення на територію
України високотехнологічного устаткування; створення в системі технопарку лізингових
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центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні аграрного сектора, малих підприємств;
реформування податкового законодавства в частині стимулювання лізингових операцій;
запровадження пришвидшеної норми амортизації для об'єктів лізингу, надання інвестиційних
пільг при оподаткуванні прибутку підприємств, застосування спрощеної процедури
повернення майна; розроблення державної програми підтримки лізингу [7; 9; 13].
Таким чином, для стабільного розвитку в Україні ринку лізингових послуг необхідно
суттєво вдосконалити організаційно-економічне забезпечення лізингових операцій для
максимальної реалізації потенційних можливостей до оновлення основних засобів та
впровадження новітніх технологій.
Висновки з даного дослідження. Лізинг як господарська діяльність, спрямована на
інвестування власних чи залучених фінансових коштів у розвиток матеріально-технічної бази
підприємства на засадах науково-технічного прогресу. Це ефективна фінансова схема, яка
поєднує інтереси власників фінансового капіталу і виробників.
Лізинг є одним із факторів зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств,
покращення якості послуг, підвищення ефективності виробництва і як наслідок, зміцнення
позицій на вітчизняному та світовому ринках. Його можна розглядати як різновид
довгострокового кредиту, що надається в майновій формі і погашення якого здійснюється в
розстрочку.
Основною проблемою становлення лізингу в Україні є нерозвинена інфраструктура ринку
лізингу, яка повинна включати широку інформаційну систему, мережу страхових і
консалтингових компаній, банківські та інші фінансові установи, маркетингові агентства, рекламу.
Для стабільного розвитку в Україні ринку лізингових послуг необхідно створити в
системі технопарку лізингові центри, які б спеціалізувалися на обслуговуванні формувань
аграрного сектора.
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Чайківський І.А. ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ ТЕХНОПАРКУ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Мета. Дослідження стану впровадження лізингових відносин у вітчизняну господарську практику,
визначення методики їх здійснення, виявлення проблем та обґрунтування перспективи розвитку.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою проведеного дослідження є
діалектичний метод, положення економічної теорії, фінансів, аграрної економіки. Для досягнення
поставленої мети застосовувалися такі методичні засоби і прийоми: методи аналізу та синтезу - для
виявлення впливу лізингу на рівень забезпечення сільського господарства технічними засобами
виробництва та аналізу лізингових операцій; монографічний – для вивчення світового досвіду
використання лізингу; системного підходу - при обґрунтуванні ефективності використання лізингових
відносин; розрахунковий – при визначенні розміру лізингових платежів.
Результати. Визначено сутність поняття «лізинг» і його вплив на ефективність діяльності
підприємства. Вивчено світовий досвід функціонування лізингу. Проведено оцінку стану впровадження
лізингу в Україні. Дано характеристику фінансовому лізингу, його функцій. Зроблено порівняльний
аналіз методів амортизації основних засобів. Здійснено аналіз ефективності використання лізингу для
лізингодавача і лізингоотримувача.
Наукова новизна. Використано комплексний підхід до обґрунтування ефективності
використання лізингових відносин при забезпеченні аграрних формувань технічними засобами
виробництва.
Практична цінність. Отримані результати дослідження направлені на покращення стану
забезпечення суб’єктів господарювання технічними засобами виробництва на основі використання
лізингових відносин.
Ключові слова:лізинг, фінансовий лізинг, аграрні формування, технічне забезпечення,
проблеми, перспективи.
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Chaykivskyi I.A. FINANCIAL LEASING IN THE SYSTEM OF TECHNOPARK: PROBLEMS AND
DEVELOPMENT PROSPECTS
Purpose. The aim of the article is the research of the state of leasing relations introduction to the
national economic practice, determination methods of their implementation, identifying problems of
functioning and substantiation prospects of development.
Methodology of the study. The methodological basis of the study is dialectical and systematic
approach to solving problems of financial leasing in agriculture.
Special methods, including analysis and synthesis were used in deciding specific tasks – for detailing
the research object due to its partition into separate components; abstract and logical – for summarizing the
nature and content of leasing activity and formation of research findings; settlement and constructive – to
determine the lease payments and efficiency of leasing for providers and recipients of the material and
technical means.
Findings. The characteristic of leasing relations has been implemented and the essence of financial
leasing has been substantiated. It has been determined the difference between the financial leasing and
direct bank lending. It has been established the objective need to accelerate leasing activity in the
agricultural sector. The analysis of the methodological principles of lease payments calculation has been
conducted. The assessment of the effectiveness of lease agreements signed for the purchase and sale
techniques in leasing. The basic problems of leasing services and a range of measures for enhancing
leasing in Ukraine have been identified.
Originality. The integrated approach has been used to the substantiation of organizational and
economic measures of intensification and improving the efficiency of leasing activity in the agricultural sector.
Practical value. The obtained research results confirm the relevance of introducing leasing in
agriculture. It has been substantiated the directions of energize the development of leasing relations would
improve material and technical support of agricultural enterprises.
Key words: leasing relations, financial leasing, agricultural enterprises, material and technical
support.
Чайковский И.А. ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ В СИСТЕМЕ ТЕХНОПАРКА: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Цель. Исследование состояния внедрения лизинговых отношений в отечественную
хозяйственную практику, определение методики их осуществления, выявление проблем и
обоснование перспективы развития.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой проведенного
исследования является диалектический метод, положения экономической теории, финансов,
аграрной экономики. Для достижения поставленной цели применялись следующие методические
средства и приемы: методы анализа и синтеза - для выявления влияния лизинга на уровень
обеспечения сельского хозяйства техническими средствами производства и анализа лизинговых
операций; монографический - для изучения мирового опыта использования лизинга; системного
подхода - при обосновании эффективности использования лизинговых отношений; расчетный - при
определении размера лизинговых платежей.
Результаты. Определена сущность понятия «лизинг » и его влияние на эффективность
деятельности предприятия. Изучен мировой опыт функционирования лизинга. Проведена оценка
состояния внедрения лизинга в Украине. Дана характеристика финансовом лизинге, его функций.
Сделан сравнительный анализ методов амортизации основных средств. Осуществлен анализ
эффективности использования лизинга для лизингодателя и лизингополучателя.
Научная новизна. Использован комплексный подход к обоснованию эффективности
использования лизинговых отношений при обеспечении аграрных формирований техническими
средствами производства.
Практическая ценность. Полученные результаты исследования направлены на улучшение
состояния обеспечения субъектов хозяйствования техническими средствами производства на основе
использования лизинговых отношений.
Ключевые слова: лизинг, финансовый лизинг, аграрные формирования, техническое
обеспечение, проблемы, перспективы.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ
Постановка проблеми. В останні роки зростає значення логістики в системі
маркетингу як засобу забезпечення стійких економічних позицій вітчизняних аграрних
підприємств та досягнення успіху в загостреній конкурентній боротьбі на ринку. Аналіз
тенденцій розвитку логістики у розвинутих країнах і створення різних форм логістичних
інтеграцій підтверджують високу ефективність застосування цієї економічної концепції у
практиці господарювання.
В Україні концепція логістики знаходиться на стадії свого становлення і тому необхідною
умовою успішного її розвитку є проведення наукових досліджень для проектування логістичних
систем і застосування логістичних підходів в аграрних підприємствах та їх обєднаннях у
сервісно-обслуговуючих постачальницько-збутових організаціях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теоретичного розвитку та
практичного застосування інструментів логістики та маркетингу присвячені роботи
А.І. Семененко, В.І. Сергєєва, А.М. Гаджинського, Ю.М. Неруша, М.Є. Залманова,
О.А. Окландер, А.Ф. Павленко, Н.Г. Гузя, Ф. Котлера, Ю.В.Пономарьової, Є.В. Крикавського
та інших. Серед іноземних вчених проблему управління логістичними стратегіями
досліджували: Т. Алєсінская, Ч. Скворонек, Я. Вітковскі, М. Чєшельські, Е. Голембська,
Дж. Койль, Х.-К. Поль. Проте, незважаючи на значну кількість наукових публікацій із
зазначеної теми, проблема обґрунтування впровадження логістичних стратегій у практику
аграрних підприємств залишається недостатньо вивченою. Саме тому завдання
вдосконалення формування системи управління на засадах логістики набуває важливого
значення та потребує доопрацювання наукових та практичних аспектів діяльності
підприємств сільського господарства, створення відповідних методичних та організаційних
інструментів управління.
Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування впровадження концепції
маркетингової логістики в процеси управління конкурентоспроможністю, зокрема
закупівельно-збутовою діяльністю аграрних підприємств для забезпечення їх життєздатності,
підвищення надійності та ефективності функціонування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження етапів становлення і
розвитку логістики показує, що ще на початку економічної кризи 30-х рр. ХХ
ст..(«дологістичний» період) виникла ідея інтеграції постачальних, виробничих і розподільчих
систем ринкової економіки, в яких би поєдналися функції постачання матеріалів та сировини,
виробництва продукції, її зберігання та процес розподілу. Це стало основою і початком
трансформування взаємопов’язаних процесів в самостійний науковий напрямок досліджень і
форму господарської практики — логістику.
Із середини 50-х років (період «класичної логістики») поняття логістики увійшло в
економічну термінологію США у значенні логістики підприємства. В 1951 році американський
спеціаліст із системного аналізу професор О. Моргенштерн вперше указав на можливість
використання логістичного підходу у сфері економіки. Він розглядав логістику як частину
вчення про організацію та економіку виробництва, яка охоплює заготівельну, виробничу та
збутову логістику [3].
Наприкінці 70-х років, у завершальний період «класичної логістики», відбулися
концептуальні зміни у логістичній науці. Якщо раніше акцент робився на компромісах між
функціями застосування логістики у межах однієї фірми, то надалі він змістився у бік
компромісів між фірмами.
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На початку 80-х років зміни в розвитку логістики привели до появи «неологістики», або
логістики другого покоління, яка характеризувалася розширенням сфери дії і виходом за
межі традиційних логістичних функцій. Необхідність такого процесу пояснювалася тим, що
жоден із структурних підрозділів фірми традиційно не мав достатніх можливостей та ресурсів
для того, щоб самостійно належним чином реагувати на зміни зовнішніх умов та ефективно
працювати. Необхідна була спільна, злагоджена робота всієї фірми чи підприємства. Тому
велика увага стала приділятися міжфункціональним компромісам [3].
У середині 80-х рр. у західних країнах спостерігається новий підхід до розвитку
логістики, що отримав назву «концепції загальної відповідальності», який можна
охарактеризувати в цілому як логістичне та природне продовження зазначеного вище
комплексного підходу. Його особливість — вихід логістичної системи за межі економічного
середовища та врахування соціальних, екологічних і політичних аспектів; критерій —
максимальне вигідне спів-відношення вигод і витрат [3].
3 початку 90-х логістику визначають як новий напрямок у науці — теорію та практику
управління матеріальним і відповідним інформаційним потоком, тобто як комплекс питань,
пов'язаних із процесами обігу сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів,
запасних частин, готової продукції, їх доставки від постачальника до заводу-виробника і від
заводу-виробника до кінцевого споживача відповідно до його вимог та інтересів.
Огляд економічної літератури з питань визначення сутності поняття «логістика» [1 - 11],
виявив різні його аспекти - управлінські, економічні, оперативно-фінансові аспекти, на основі
яких сформувалися відповідні підходи.
Перший підхід характеризує визначення, що логістика — це поняття, яке охоплює
організацію, планування, контроль і реалізацію переміщення товарів від їх проходження
(створення, придбання) через виробництво і дистрибуцію до кінцевого споживача з метою
задоволення вимог ринку за мінімальних витрат і мшімальних кашталовкладень .
За другим підходом - логістика трактується як управління плануванням, контролем і
регулюванням, яке в період споживання продукції гарантує ефективне використання засобів і
адекватне ефективності логістичних елементів під час усіх фаз періоду споживання
(ініціювання, планування, реалізації, експлуатації та ліквідації) .
Третій підхід визначає логістику як процес координації нематеріальних дій, до яких слід
вдатися для ефективного надання послуг щодо витрат і згідно з вимогами клієнта.
Таким чином, формування загального визначення логістики відбувалося у
взаємозв’язку з теоретичними проблемами, що виникали, з часом інтегруючись у
системоохоплюючий механізм, який можна трактувати як досягнення компромісу
(узгодження) між виконанням зобов’язань і необхідними для цього витратами в сфері
виробництва, транспортно-складського забезпечення, у процесі отримання потрібних товарів
або послуг у потрібному місці, у по-трібний час, у необхідній кількості з мінімальними
загальними витратами при високій якості обслуговування споживача.
У вузькому значенні логістика – це інтегральний інструмент менеджменту, що сприяє
досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за рахунок
ефективного (з точки зору зниження загальних витрат і задоволення вимог кінцевих
споживачів до якості продуктів і послуг) управління матеріальними й (або) сервісними
потоками, а також супутніми їм потоками інформації та фінансових коштів.
Використання
логістичного
підходу
до
організації
сільськогосподарського
товаровиробництва означає інтеграцію окремих його підрозділів і ланок в єдину систему,
впорядковану уздовж матеріальних потоків і здатну адекватно реагувати на оточуюче
середовище. Новизна логістичного підходу до управління потоками полягає, перш за все, в
зміні пріоритетів між різними видами господарської діяльності на користь посилення
значущості діяльності з управління матеріальними потоками. Лише порівняно недавно
селянство стало усвідомлювати, яким потенціалом підвищення ефективності матеріального
виробництва володіє раціоналізація саме потокових процесів у аграрній економіці.
В
сфері
кооперованого
аграрного
товаровиробництва,
де
функціонують
взаємопов’язані галузі рослинництва і тваринництва, продукція яких направляється на
зберігання, переробку, або є міжгалузевою сировиною, що породжує неодноразові
транспортні перевезення, складування та інші технологічні роботи, логістика направлена на
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оптимізацію витрат при умові збереження якості продукції, доведення її до споживача із
задоволенням всіх запитів останнього та отримання логістичного ефекту.
Логістичний ефект – це ефект, пов’язаний із значним скороченням собівартості
продукції в результаті об’єднання, інтеграції всіх перерахованих видів діяльності, починаючи
від первинного джерела потоку до кінцевого споживача в рамках логістичної системи. Ідеї
інтеграції, закладені в логістиці, свідчать про новий логістичний підхід до управління
матеріальними потоками, що докорінно відрізняється від традиційного. Встановлено, що чим
ширші межі, в яких здійснюється ця діяльність, чим більше джерел і споживачів потоків буде
об’єднано в єдину систему, тим більшим виявиться ефект від такого об’єднання.
Логістична система — це організаційно-господарський механізм управління матеріальними
та інформаційними потоками. Вона включає матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по
логістичному ланцюгу (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби),
виробничі запаси та засоби управління усіма ланками ланцюга.
Логістична система є адаптивною системою зі зворотним зв'язком, яка виконує певні
логістичні функції та операції. Як правило, вона складається з кількох підсистем і має
розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем. В якості логістичної системи можна розглядати
виробниче підприємство, територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємство.
Мета логістичної системи — доставка у задане місце потрібної кількості та асортименту
максимально підготовлених для виробничого чи особистого споживання товарів та виробів
при мінімальних витратах. Поряд з функціональними завданнями логістична система має
також забезпечувальні підсистеми (інформаційну, правову, кадрову та ін.). Постачання
матеріалів, сировини, готової продукції у визначені терміни позитивно впливає на
функціонування усієї економічної системи, дає змогу істотно скоротити запаси на складах
підприємств. Логістика повною мірою працює на споживача. Тому функції збуту у сфері
логістики реалізуються, як уже зазначалося, через додержання таких 6 вимог: вантаж, якість,
кількість, час, витрати, пункт призначення. Для виконання цих вимог ефективні логістичні
системи оптимізують матеріальні потоки, здійснюють комплекс заходів щодо раціоналізації
тари та пакування, уніфікування вантажних одиниць, у тому числі пакетизації та
контейнеризації перевезень, реалізації ефективної системи складування, оптимізації розміру
замовлень та рівня запасів, планування найвигідніших маршрутів переміщення вантажів на
складських об'єктах підприємств та за їх межами на магістральному транспорті.
Будова і функціонування логістичної системи ґрунтуються на таких основних чинниках, як
реалізація принципу системного підходу, що виявляється передусім в інтеграції та чіткій
взаємодії усіх елементів системи. За цим принципом здійснюють єдиний технологічний процес
виробничо-транспортної системи, перехід від створення окремих видів устаткування до
організації виробничо-складських та виробничо-транспортних систем. Для сучасної логістики в
умовах високого рівня автоматизації характерна індивідуалізація вимог до технологічного та
підйомно-транспортного устаткування і промислової продукції, тобто відмова від універсальності
на користь більш повної відповідності устаткування конкретним умовам [3; 5; 8].
При створенні логістичної системи та проектуванні її окремих елементів слід передбачати
додержання вимог гуманізації технологічних процесів з урахуванням створення сучасних умов
праці, запобігання несприятливому впливу на зовнішнє середовище. Однією з обов'язкових умов
є урахування сукупності витрат по всьому логістичному ланцюгу з орієнтацією на ринок, надання
послуг на рівні сучасних вимог, гнучкість, надійність та висока якість робіт.
Логістичні системи функціонують в умовах чітко вираженої невизначеності,
турбулентності зовнішнього середовища, для кон'юнктури ринку, для роботи транспорту
характерні випадкові процеси. Тому неодмінною умовою якісної системи є здатність до
адаптації. Висока надійність та стійкість — фундаментальні принципи її функціонування.
За своєю сутністю логістична система — це адаптивна система із зворотним зв'язком,
що виконує ті чи інші функції та операції, складається, переважно, з декількох підсистем і має
досить розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем [2, 3];— це організаційно-управлінський
механізм координації, який дає змогу досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості у діях
спеціалістів різних служб, які беруть участь в управлінні матеріальним потоком [2, 6].
Як логістичну систему можна розглядати об'єднання аграрних підприємств і їх
обслуговуючої інфраструктури. Вона складається, як правило, з кількох підсистем, включаючи
функціональні та ті, що її забезпечують (інформаційна, правова, кадрова та ін.); включає
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матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів логістичним ланцюгом (склади, вантажнорозвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління всіма
ланками згаданого ланцюга; виконує ті чи інші логістичні функції та операції. Формування і
функціонування логістичних систем передбачає появу ряду термінів: логістичні витрати,
логістичні операції, логістичні функції, логістичні процеси, логістичні потоки.
Логістичні витрати — витрати на виконання логістичних опе-рацій (складування,
пакування, транспортування тощо). За своїм економічним змістом та чинними стандартами
обліку логістичні витрати частково збігаються з витратами на виробництво, транспортування,
обіг. У структурі логістичних витрат левову частку (близько 60%) становлять транспортнозаготівельні витрати, а також витрати на формування і утримання запасів [2; 4].
Логістичні операції — відособлена сукупність дій, скерована на перетворення
матеріального та супутніх йому потоків [6; 7]. Традиційними логістичними операціями
вважаються складування, транспортування, комплектація, навантаження, розвантаження,
внутрішні переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробничому процесі (тобто
операції з матеріальними потоками); збір, збереження та обробка даних інформаційного потоку;
операції з готовою продукцією (товарними потоками), з фінансовими та сервісними потоками.
Логістичний ланцюг — це складна система, що формується впорядкованою і
взаємодіючою сукупністю фізичних чи юридичних осіб на ринку виробництва і постачання
матеріальних ресурсів, Процеси виробництва та розподілу продукції, які виконують логістичні
операції, спрямовані на доведения матеріального потоку від однієї логістичної системи до
іншої та до кінцевого споживача. Взаємовідносини в такому ланцюзі формуються на підставі
замовлень та пропозицій на ринку виробництва сировини (зі своїми постачальниками,
посередниками, споживачами), виробництва і споживання продукції відповідного
асортименту і якості, виконання роботи, надання послуги.
Логістичний ланцюг формується на засадах взаємодії і спільної координації діяльності
суб’єктів логістичної системи [5; 9]: постачальників сировини, матеріалів, покупних частин
тощо; перевізників; складських підприємств; посередників на етапі постачання; виробників;
виробників-субпідрядників; підприємств і організацій дистрибуційної мережі; споживачів.
У логістичних ланцюгах виділяють такі основні компонента: зовнішню логістику
(постачання), внутрішню (виробничу) логістику, розподіл продукції та сервісне
обслуговування споживачів чи замовників. Форми логістичних ланцюгів залежать від кількості
ланок та схем організації вантажопотоків.
Ефективність логістичних зв’язків між ланками логістичного ланцюга значною мірою
залежить від таких факторів: інфраструктури підприємств; управління трудовими ресурсами
та кваліфікації персоналу; розвитку технології виробництва; раціональної організації
матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків.
Організаційна побудова логістичних лащюгів може бути різною і залежить від: розмірів
підприємств; масштабів їх діяльності; концепції управління; матеріаломісткості виробництва
тощо. Крім цього, на організаційну побудову мають вплив такі групи проблем: межі сфери
компетенції логістичних концепцій або логістичних ланцюжків в організаційній структурі
підприємства; матеріальний та функціональний поділ сфери логістики; централізована
(децентралізована) форма організації управління матеріально-технічним забезпеченням
підприємства [4; 7].
Логістичний ланцюг має такі структурні характеристики: логістичний канал, логістичний
цикл та логістичний центр.
Логістичний канал — це шлях, що формується частково впорядкованою сукупністю
юридичних або фізичних осіб (постачальників, виробника і посередників), що об’єднані для
досягнення спільної мети, і забезпечують створення та доведения матеріального потоку від
однієї логістичної системи до іншої та до кінцевого споживача. У маркетингу синонімічними
поняттями можуть бути канал розподілу і дистрибуційний канал.
Логістичний канал складається з каналу постачання та каналу товароруху.
Канал постачання — частково впорядкована сукупність юридичних або фізичних осіб —
постачальників сировини, матеріалів, полуфабрикатів, комплектуючих тощо, які забезпечують
початкове створення матеріального потоку. Канал товароруху — це частково впорядкована
сукупність посередників (роздрібних та оптових, транспортно-експедиційних компаній) для
доведения товарів від конкретного виробника до його кінцевих споживачів. Іншими словами це
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система, де продукція і відповідальність за неї або власність на неї передаються від рівня до
рівня (від посередника до посередника), в результаті досягаючи споживача.
Логістичний канал має охоплювати не тільки сферу виробництва (її функціонування і
внутрішній транспорт), але й інші ланки ланцюга, зокрема постачальників різних компонентів
виробу й остаточний розподіл. 3 іншого боку, будь-яка організація може бути одночасно
частиною кількох логістичних каналів, а це означає появу конкуренції логістичних ланцюгів, а
не окремих, наприклад, виробників [3].
Канал збуту — це шлях від виробника товару безпосередньо до кінцевого споживача без
посередників.Канали товароруху є складовою розподільчої логістики. Рішення про вибір того чи
іншого каналу — одне з найскладніших і найвідповідальніших, яке необхідно прийняти фірмі.
Кожний канал характеризується притаманними йому рівнями та витрат, а обравши конкретний
канал, підприємство повинно, як правило, використовувати його досить тривалий час через
складність його розробки і значну вартість [2; 9]. Канали товароруху виконують такі функції:
задоволення запитів споживачів, постачаючи товари та надаючи послуги у необхідному місці,
достатньої кількості, відповідної якості, у найзручніший час і за оптимальною ціною; збирання
інформації, необхідної для планування реалізації продукції; стимулювання попиту,
використовуючи різні методи просування всіма організаціями, що входять у склад каналу;
налагодження та підтримання контактів з фактичними і потенційними споживачами; підвищення
споживчої цінності товарів та послуг, покращуючи зовнішній вигляд товару (наприклад,
розфасування, комплектація), полегшуючи процедуру придбання (наприклад, доставка продукції
або можливість придбання в кредит), економлячи час споживачів (наприклад, збільшення
кількості торгових точок або використання торгових агентів), а також підвищуючи зручність
процесу придбання (створення торгових центрів або віртуальних магазинів); організація
товароруху, у т. ч. складування і транспортування; фінансування діяльності каналу товароруху;
прийняття ризику, наприклад, відповідальності за збереження товару при транспортуванні.
Ці
функції
можуть
виконуватися
різними
членами
каналу
товароруху
(товаровиробниками або посередниками). Якщо їх виконує товаровиробник, його витрати
зростають, а відповідно і відпускна ціна товару. При переданні частини функцій
посередникам відпускна ціна товаровиробника може бути зменшена. Посередники у цьому
випадку повинні брати додаткову плату, щоб покрити свої витрати. Якому з членів каналу
товароруху і які функції виконувати — це питания оцінки порівняльної результативності і
ефективності альтернатив [4; 6].
Формування каналів товароруху повинно здійснюватися на основі таких прищипів:
повнота та ефективна відповідність специфічним вимогам та характеристикам конкретних
сегментів ринку; організації, що функціонують в структурі каналу, можна виключити або
замінити, але їх функції не можна виключити, і вони переходять до організацій, що розміщені
на більш високому або низькому рівні каналу товароруху і відповідальність за їх виконання
приймають інші учасники каналу.
Канали товароруху можна класифікувати за багатьма ознаками.
1) За кількістю учасників або рівнів.
Рівень каналу товароруху — посередник, який виконує функцію доведения товару й
права власності на нього до споживача. За цією ознакою виділяють такі їх види:
а) безучасті посередників:
— канал товароруху нулъового рівня (або канал збуту, канал прямого маркетингу чи
прямий канал), який складається з виробника, який реалізує товар безпосередньо
споживачам, минаючи проміжні зупинки та зміни права власності. Наприклад, збутові філії,
магазини, які належать виробнику;
б) за участю посередників (непрямий канал):
− короткий — між виробником і кінцевими споживачами (по вертикалі) існує один або
два посередники:
− однорівневий канал, який містить одного посередника (на ринках споживчих товарів
— роздрібний торговець, на ринках то-варів промислового призначення — агент із збуту або
брокер).
− дворівневий канал, який передбачає наявність двох посеред-ників, представлених на
ринку споживчих товарів підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, на ринку товарів
виробничого при-значення — промисловими дистриб’юторами та дилерами;
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− довгий — більше двох посередників, які купують товар один у одного:
− трирівневий канал — охоплює трьох посередників;
− багаторівневий канал, який характеризуемся наявністю великої кількості
посередників.
Традиційний канал товароруху продукції являє собою сукупність окремих незалежних
юридичних та фізичних осіб, які приймають на себе або допомагають передати третім
особам право власності на конкретний товар або послугу на їх шляху від виробника до
споживача, тобто вони складаються з незалежного виробника й одного або декількох
незалежних посередників.
Горизонтальному каналу товароруху притаманне об'єднання зусиль компаній одного
рівня для освоения нових маркетингових можливостей. При цьому існують різни критерії
щодо визначення форм такого співробітництва: умови конкурентних позицій (об'єднання
фірм-конкурентів або незалежних суб'єктів господарювання); термін співробітництва
(коротко- та довгострокові (постійні) об'єднання).
Вертикальний канал товароруху— сукупність незалежних юридичних та фізичних осіб, які
приймають на себе або допомагають передати третій особі право власності на конкретний товар
або послугу на їх шляху від виробника до споживача та діють як едина система, забезпечуючи
ефективний контроль над роботою всього каналу та управління конфліктами.
Розрізняють такі типи вертикальних каналів товароруху: корпоративний; договірний;
керований. Особливість вертикального корпоративного каналу полягае в тому, що всі рівні
каналу товароруху належать одному власнику і збільшується роль фінансової, а не
соціологічної інтеграції.
Вертикальний договірний канал — це сукупність незалежних компаній, що здійснюють
діяльність з виробництва та товароруху, об'єднаних шляхом укладання відповідних угод з
метою досягнення кращих результата господарювання (збільшення обсягів продаж або
економії ресурсів), яких неможливо досягти, діючи окремо. Існує три основних типи
договірних вертикальних каналів товароруху:
- добровільні об'єднання роздрібних торговців, що фінансуютъся за рахунок оптовых
торгівельних підприємств, які створюються з метою сприяння роздрібним торговцям у їх
конкурентній боротьбі з розвиненою мережею магазинів великих організації шляхом
розробки оптовими підприємствами для підлеглих організацій спеціальних програм
стандартизації методів роздрібних продаж та економних схем закупок товарів [4; 5];
- добровільні об 'єднання, що фінансуються роздрібними торговцями — об'єднання
роздрібних торговців, які створюють спільні підприємства з метою здійснення оптових
закупок (рекламної діяльності), а іноді й виробництва товару. При цьому прибуток
розподіляється прямо пропорційно обсягам закупок, здійснених кожним з учасників [4; 5];
- франчайзингові організації, які виступають як з’єднувальний елемент між декількома
етапами процесу виробництва та товароруху. Виділяють три основні форми франчайзингу:
- система роздрібних франчайзі під егідою виробника — передбачає функціонування
дилерів, якими є незалежні підприємства, та дотримання ними певних умов щодо торгівлі та
сервісного обслуговування продукції товаровиробника ;
- система оптових франчайзі під егідою виробника, — застосовується при торгівлі
безалкогольними напоями;
- система роздрібних франчайзі під егідою компанії сфери послуг, яка передбачає
створення мережі ліцензованих роздрібних торговців для надання своїх послуг споживачам
[10; 11].
Керований вертикальный канал координує послідовні етапи виробництва та реалізації
продукції шляхом щільної співпраці з роздрібними торговцями завдяки розмірам та ринковій
владі одного з учасників системи, а не за допомогою прав власності одного з учасників над
усіма учасниками системи товароруху або договірних стосунків.
Канали товароруху дуже гнучкі, швидко пристосовуються до змін у всіх сферах
суспільного виробництва, зазнають частих організаційних перебудов. Системи збуту
різняться залежно від галузей та неоднакові всередині кожної з них. Відмінність у каналах
реалізації виникає навіть усередині одного підприємства за окремими товарами, що
пояснюється специфікою продукції [1; 5; 8].
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Останнім часом набувають розвитку комбіновані канали товароруху продукції, де
окремі функції раціонально розподіляються між товаровиробником та його посередникамипартнерами. Всі учасники комбінованого каналу повинні належним чином виконувати свої
функції, не ухилятись від обов’язків, сподіваючись на зусилля інших. Як правило,
товаровиробник контролює та в разі необхідності компенсує недоліки в діяльності партнерів.
Таким чином, найдоцільніше для великих фірм-виробників використовувати оптимальне
поєднання різноманітних каналів товароруху.
Механізм ухвалення рішень про канали товароруху, ґрунтується на аналізі економічної і
технологічної доцільності руху товару таким шляхом, який принесе вигоду виробнику,
посередникам і кінцевому споживачу. Якщо будь-який елемент системи не одфжить
очікуваної вигоди, то канал товароруху вважається неефективним.
Останні досягнення теорії та практики логістики призвели до формування так званих
логістичних центрів. Логістичний центр — це юридична особа, яка бере на себе виконання
значної частини логістичних операцій (транспортування, складування, пакування, комікування,
комплектація тощо) з централізацією на одному підприємстві (наприклад, транспортноекспедиційній організації) і наданню нових, раніше нехарактерних логістичних функцій [3].
Техніко-економічному аналізу піддаються такі показники [2; 6]:
- визначення кількості можливих посередників, виходячи з відпускної ціни (з
урахуванням і без урахування знижки), із сформовано!' ринкової ціни і ймовірних торгових
націнок, що зробить кожен учасник каналу;
- вибір типу посередників за юридичними і економічними ознаками і за обсягами
товарів, які вони здатні закуповувати;
- вибір схеми організації каналу товароруху (функціонально-лінійної, дивізіонної або
матричної);
- визначення принципів взаєморозрахунків виробника і посередників;
- оцінка варіативності логістики складування (склад знаходиться на території
підприємства, на скільки ближче до споживача і т.п.) і транспортної логістики (наявність
власного чи орендованого транспорту і т.п.).
Не існує единого або найкращого каналу товароруху продукції. Вибір варіантів
визначається такими цілями: забезпечити надійний продаж; максимально знизити витрати на
послуги посередників.
Вибір каналів товароруху здійснюється на підставі відповідності їх двом основним
вимогам:
1) спроможність створювати умови для досягнення товаровиробником поставлених
цілей (проникнення на нові ринки, забезпечення бажаної частки ринку й достатніх обсягів
збуту, підтримання міри диференціації продукту тощо);
2) забезпечення відповідності рівня обслуговування споживачів цільових ринків,
встановлення і підтримка дружніх стосунків з ними, створення відповідної системи гарантій,
своєчасної і належної поставки товарів.
При формуванні каналу товароруху на перше місце висувається рішення про структуру
каналу і про конкретний склад його членів. Після виявлення можливих варіантів каналу
товароруху та визначення оптимальноі та найкращої системи товароруху необхідно обирати
метод товароруху продукції та визначитися з типами використовуваних посередників.
На сьогодні однією з проблем є налагодження відносин між товаровиробниками та
споживачами. Відсутність ефективної системи товароруху, здатної забезпечити велику
кількість споживачів більш широким набором товарів та послуг, стае неподоланним
обмеженням для товаровиробників. Аналіз свідчить про необхідність формування нових
каналів для забезпечення більш повного охоплення ринку, задоволення бажань покупців,
одержання максимуму сукупного прибутку на регіональному товарному ринку
Результативність функціонування логістичної системи залежить від досконалості
економічного механізму функціонування останньої. Під економічним механізмом логістичних
систем сільськогосподарських підприємств розуміємо комплекс специфічних форм і важелів,
взаємодія яких забезпечує функціонування логістичних систем та ефективність управління
ними, що в подальшому виведе підприємство на вищий рівень розвитку й закріпить його
положення на ринку. Необхідність формування механізму управління логістичною системою
підприємства випливає з того, що він дає змогу швидко реагувати на зміни внутрішнього та
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зовнішнього середовища за рахунок урахування великої кількості факторів і наявності
необхідної кількості потрібної інформації.
Ефективність маркетинго-логістичного управління залежить від рівня сервісного
обслуговування виробництва. У сучасній практиці господарювання для визначення концепції
обслуговування клієнтів використовують термін «логістичний сервіс».
Логістичний сервіс – це сукупність функцій і видів діяльності всіх підсистем
підприємства, що забезпечують зв’язок «підприємство-споживач» у розрізі кожного
матеріального та інформаційного потоку за показниками номенклатури, якості, кількості, ціни,
місця і часу постачання продукції відповідно до вимог ринку.
Головною метою логістичного сервісу є забезпечення необхідного рівня задоволення
вимог клієнта за якнайнижчих сукупних витрат, що передбачає гарантоване отримання ним
продукту відповідної якості, кількості та асортименту у визначеному місці, у визначений час
та за визначеною ціною.
Сучасна концепція логістики грунтується на взаємозалежних, тісних зв’язках у сфері
функціональних, інституціональних та інструментальних аспектів процесу фізичного обігу
товарів. В її структурі найбільш комплексною та системною є логістична концепція
управління, яка спирається на реалії, продиктовані ринком і пов’язані з тактичними,
операційними та стратегічними діями, спрямованими на вимоги споживачів. Її
функціонування пов’язане з ускладненням виробництва та загостренням конкуренції в
сучасних економічних умовах, що вимагає більш чіткого взаємозв’язку логістики із
стратегічними цілями підприємств, а також активізації ролі логістики у підвищенні гнучкості
фірм, їх здатності швидко реагувати на ринкові зміни.
Ефективним результатом логістики є використання синергічних залежностей на основі
оптимізації роботи системи, спрямованої на мінімізацію сукупних витрат у процесі руху
матеріальних та інформаційних ресурсів, при умові додержання шести правил: поставка
товару високої якості, у необхідній кількості, у найзручніший для замовника час, доставка у
зазначене ним місце з мінімальними витратами.
Висновки з даного дослідження. Логістика – це інтегральний інструмент менеджменту,
що сприяє досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за
рахунок ефективного (з точки зору зниження загальних витрат і задоволення вимог кінцевих
споживачів до якості продуктів і послуг) управління матеріальними й (або) сервісними потоками,
а також супутніми їм потоками інформації та фінансових коштів. Використання логістичного
підходу до організації сільськогосподарського товаровиробництва означає інтеграцію окремих
його підрозділів і ланок в єдину систему, впорядковану уздовж матеріальних потоків і здатну
адекватно реагувати на оточуюче середовище.
Результативність
функціонування
логістичної
системи
сільськогосподарських
товаровиробників залежить від досконалості економічного механізму, під яким розуміємо
комплекс специфічних форм і важелів, взаємодія яких забезпечує функціонування
логістичних систем та ефективність управління ними, що в подальшому виведе підприємство
на вищий рівень розвитку й закріпить його положення на ринку.
Ефективність маркетинго-логістичного управління залежить від рівня сервісного
обслуговування виробництва. Головною метою логістичного сервісу є забезпечення
необхідного рівня задоволення вимог клієнта за якнайнижчих сукупних витрат, що
передбачає гарантоване отримання ним продукту відповідної якості, кількості та асортименту
у визначеному місці, у визначений час та за визначеною ціною.
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Стельмащук Н.А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГО-ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ
Мета. Обґрунтування впровадження концепції маркетингової логістики в процеси управління
конкурентоспроможністю, зокрема закупівельно-збутовою діяльністю аграрних підприємств для
забезпечення їх життєздатності, підвищення надійності та ефективності функціонування.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний та системний
підхід до вирішення проблеми маркетинго-логістичного управління конкурентоспроможністю аграрних
формувань. При вирішенні окремих завдань застосовувалися спеціальні методи, зокрема аналізу і
синтезу – при деталізації закупівельно-збутової діяльності аграрних підприємств внаслідок
розчленування її на окремі складові; абстрактно-логічний – при дослідженні етапів становлення
логістики і узагальненні маркетинго-логістичної управлінської діяльності; монографічний – для
виявлення ролі логістичної системи у вирішенні питань досліджуваної проблеми.
Результати. Визначено основні аспекти організації і планування маркетингової діяльності в
сільськогосподарських підприємствах. Досліджено етапи становлення і розвитку логістики
обґрунтовано сутність агрологістичної діяльності. Обґрунтовано основні аспекти сучасної концепції
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логістики та завдання агрологістичної системи. Сформовано науково - практичні засади організаційноекономічного механізму маркетинго-логістичного управління конкурентоспроможністю аграрних
формувань.
Наукова новизна. Обґрунтовано напрями раціонального поєднання маркетинго-логістичної
управлінської діяльності у вирішенні проблеми конкурентоспроможності аграрних товаровиробників.
Практична цінність. Побудовано ефективний механізм управління маркетинго-логістичною
системою формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.
Ключова слова: аграрні підприємства, маркетинг, логістика, управління, агрологістична
діяльність, конкурентоспроможність.
Stelmashchuk N.A. CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MARKETING AND LOGISTICAL
MANAGEMENT BY THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL FORMATIONS
Purpose. The aim of the article is substantiation of introducing the concept of marketing logistics to
the processes of competitiveness management, including purchase and sale activity of agricultural
enterprises to ensure their viability, improving the reliability and efficiency of functioning.
Methodology of the study. The methodological basis of the study is the dialectical and systematic
approach to solving the problem of marketing and logistical management by the competitiveness of
agricultural formations. Special techniques, including analysis and synthesis were used in solving specific
tasks – to detail purchase and sale activity of agricultural enterprises due to its dismemberment into separate
components; abstract and logical – to study stages for establishment of logistics and generalization of
marketing and logistics management activity; monographic – to identify the role of logistical system in
resolving issues of the studied problem.
Findings. It has been defined the main aspects of the organization and planning marketing activity at
the agricultural enterprises. Stages of formation and development of logistics have been investigated; the
essence of agro-logistics activity has been substantiated. It has been formed scientific and practical
principles of organizational and economic mechanism for marketing and logistical management by the
competitiveness of agricultural formations.
Originality. It has been substantiated the directions of rational combination of marketing and logistical
management activity in solving the problem of competitiveness of agricultural commodity producers.
Practical value. The efficient mechanism for managing the marketing and logistical system of forming
the competitiveness of agricultural enterprises has been constructed.
Key words: agrarian enterprises, marketing, logistics, management, agro-logistics activity,
competitiveness
Стельмащук Н.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГО - ЛОГИСТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
Цель. Обоснование внедрения концепции маркетинговой логистики в процессы управления
конкурентоспособностью, в частности закупочно -сбытовой деятельностью аграрных предприятий для
обеспечения их жизнеспособности, повышение надежности и эффективности функционирования.
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический
и системный подход к решению проблемы маркетинго - логистического управления
конкурентоспособностью аграрных формирований. При решении отдельных задач применялись
специальные методы, в частности анализа и синтеза - при детализации закупочно -сбытовой
деятельности аграрных предприятий вследствие расчленения ее на отдельные составляющие;
абстрактно - логический - при исследовании этапов становления логистики и обобщении маркетинго логистической управленческой деятельности; монографический - для выявления роли логистической
системы в решении вопросов исследуемой проблемы.
Результаты. Определены основные аспекты организации и планирования маркетинговой
деятельности в сельскохозяйственных предприятиях. Исследованы этапы становления и развития
логистики обоснована сущность агрологистичнои деятельности. Обоснованы основные аспекты
современной концепции логистики и задачи агрологистичнои системы. Сформирован научно практические основы организационно - экономического механизма маркетинго - логистического
управления конкурентоспособностью аграрных формирований.
Научная новизна. Обоснованы направления рационального сочетания маркетинго логистической управленческой деятельности в решении проблемы конкурентоспособности аграрных
товаропроизводителей.
Практическая ценность. Построен эффективный механизм управления маркетинго логистической системой формирования конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий.
Ключевая слова: аграрные предприятия, маркетинг, логистика, управление, агрологистична
деятельность, конкурентоспособность.
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