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КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. Соціально-економічні процеси, що відбувалися останнім часом в нашій
країні, призвели до погіршення якості життя і здоров'я населення і, як результат, склалася кризова
демографічна ситуація, що граничить з катастрофою, і з'явилися крупні проблеми на шляху
інтенсивного економічного розвитку країни.
Маючи величезний природний та відтворювальний потенціал, наша країна характеризується
тим, що кількісні і якісні показники її людського капіталу наближаються до межі, коли не може бути
забезпечене вирішення завдань власного розвитку і відтворення, розвитку економіки, освоєння
територіальних, природних, сировинних і паливно-енергетичних ресурсів. Тому надзвичайної
актуальності набуває питання покращення якісних характеристик людського капіталу, в першу чергу,
за рахунок інвестицій в освіту та охорону здоров’я.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення теорії людського
капіталу та соціально-економічних проблем здоров’я населення зроблено російськими вченими,
зокрема: А. Бабенко, С. Гаспаряном, А. Добриніним, С. Дятловим, І. Ільїнським, В. Корчагіним,
О. Пушкарьовим та ін. Питання здоров’я людського капіталу також висвітлені у наукових працях таких
видатних вітчизняних вчених, як Е. Лібанової, С. Пірожкова, В. Рудня, І. Чекан, Л. Шевчук, Я. Жаліло
та ін.
Однак у науковій літературі ще недостатньо досліджені економічні проблеми збереження і
примноження капіталу здоров’я.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження капіталу здоров’я як головної
складової індивідуального людського капіталу та обґрунтування заходів щодо його збереження та
примноження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно медичного підходу, здоров’я – це
відсутність хвороби. Проте сьогодні здоров'я необхідно розглядати не як суто медичну, а як
комплексну проблему, складний феномен глобального значення. Тобто здоров’я визначається як
філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, як об’єкт споживання, вкладення
капіталу, індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно
взаємодіюче з оточуючим середовищем. Ми ж в першу чергу будемо розглядати здоров’я як
економічну категорію – основу людського капіталу.
Досліджуючи склад людського капіталу і враховуючи наукові доробки авторів [1-5], вважаємо,
що головною його складовою є саме капітал здоров’я, адже якісні характеристики здоров’я
визначають стиль життя носія людського капіталу, рівень соціально-економічної активності, його
міграційної здатності, характер і способи проведення відпочинку. Від рівня здоров’я, фізичного
розвитку залежить можливість участі людини у певних видах трудової діяльності, її продуктивності
праці. В поняття капіталу здоров’я включаються фізична сила, витривалість, працездатність, імунітет,
період активної трудової діяльності, а також такі характеристики, як захворюваність, інвалідність,
недієздатність, які об’єднуються в термін «глобальний тягар хвороб» (DALY). Система цих показників
може відображати втрати суспільного капіталу здоров’я в результаті передчасної смертності людей, їх
недієздатності та інвалідності.
Капітал здоров’я є невід’ємною частиною людського капіталу, інвестиції в який спрямовуються
на збереження працездатності за рахунок зменшення захворюваності, збільшення продуктивного
періоду життя, уповільнюючи таким чином фізичний знос людського капіталу.
Безумовно, чим менше хвороб, тим вищий рівень здоров'я населення країни і віддача від
капіталовкладень в охорону здоров'я. Останніми роками в Україні народжуваність відстає від смертності, не
дивлячись на всі спроби влади поліпшити соціальні умови життя населення. Так, за останні двадцять років
чисельність населення зменшилася більше, як на 5 млн. осіб, зокрема на 5875,6 тис.осіб. Сучасний рівень
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народжуваності вдвічі нижчий ніж той, що потрібен для забезпечення простого відтворення населення.
Україна перетнула межу зниження народжуваності, за якою відбувається руйнація демографічного
потенціалу країни. Фактично, у середньостроковій перспективі відсутня можливість відновлення 50мільйонної чисельності населення. Загальні коефіцієнти народжуваності населення України найнижчі серед
країн СНД, а смертності – найвищі серед європейських країн. Відповідно, відбулося погіршення
демографічних характеристик населення. Середня очікувана тривалість життя в Україні становить близько
66 років. За цим показником Україна відстає від Німеччини на 11 років, Франції – на 12, Швеції – на 13, а
також від найближчих європейських сусідів – Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини. Прогнози експертів
ООН вказують на те, що населення України і в подальшому матиме тенденцію до скорочення, а
демографічні характеристики – до погіршення. Скорочення населення відбувається високими темпами,
доповнюючись міграцією населення в працездатному віці та високого професійно-кваліфікаційного рівня.
Забруднення навколишнього середовища, погіршення умов життя, нераціональне харчування,
поширення шкідливих звичок, слабкість державної політики у сфері охорони здоров'я, яка демонструє
неспроможність взяти під контроль поширення таких захворювань, як туберкульоз і СНІД, зниження
якості медичного обслуговування в цілому, негативно позначилися на здоров’ї громадян України. Як
наслідок - значно збільшилася загальна захворюваність населення. Погіршання стану здоров’я
населення не лише обумовлює зростання потреб у медичній та соціальній допомозі, а й спричиняє
додаткове навантаження на бюджет.
Серед основних чинників, які ускладнюють демографічну ситуацію як на регіональному, так і на
державному рівнях необхідно назвати наступні:
1. Зниження життєвого рівня переважної більшості населення за рахунок тривалого існування в
Україні економічно необґрунтованої оплати праці, заниження вартості праці, існування значних
диспропорцій у розмірах заробітної плати, відсутність умов для формування чисельного середнього
класу (неможливість забезпечити достойний рівень добробуту людини, яка за своїм кваліфікаційним
та освітнім рівнем в розвинених країнах становить основу середнього класу).
2. В Україні тривалий час зберігаються умови, коли сім’ї з 2 дітьми частіше потрапляють в
категорію малозабезпечених та бідних. Фактично до категорії бідних потрапляє більшість сімей з
дітьми, які працюють у бюджетній сфері, навіть за умови коли працюють обоє батьків.
3. Масова зовнішня трудова міграція населення репродуктивного віку і як наслідок – відкладення
народження дітей, еміграція, руйнування сімей, штучне сирітство і т.п.
4. Суттєве погіршення протягом 1990-2000-х років якісного складу населення та якості
демографічного потенціалу та людського капіталу (масова зовнішня трудова міграція українців
репродуктивного віку, еміграція науковців, зростання рівня захворюваності, кількості народжених дітей
з вадами розвитку, ВІЛ інфікованих).
5. Невирішеність та накопичення екологічних проблем, що суттєво впливає на рівень
смертності, рівень захворюваності, якісні ознаки рівня здоров’я нових поколінь. За експертними
оцінками близько 20 % смертей в Україні пов’язані факторами негативного впливу забрудненого
середовища [6].
6. Негативні соціально-психологічні умови виховання молоді, зокрема, активна реклама та
пропаганда спиртних та слабоалкогольних напоїв, поширення негативних стереотипів поведінки,
підлітковий та дитячий алкоголізм (за оцінками експертів біля 40 % осіб у віці 15-16 років регулярно
вживають алкогольні напої [6]), наркоманія, недоступність для малозабезпечених верст закладів
спорту, культури, ідеологічний вакуум.
7. Фактично за роки незалежності в Україні зруйнована система доступного дошкільного,
спортивного, позашкільного культурно-освітнього виховання.
8. Невідповідний потребам сучасний стан регіональної системи охорони здоров’я, фінансова та
територіальна недоступність та низька якість медичного обслуговування в сільській місцевості.
Оскільки стан здоров’я характеризується не лише фізичними характеристиками, а й духовними,
то особливу тривогу викликає стан психічного здоров'я населення країни, оскільки з ним
безпосередньо пов'язані інтелектуальний потенціал країни, нації, розвиток виробничих сил і трудових
ресурсів, обороноздатність. Питома вага хворих такого роду зростає. Багато психічних хвороб
рівнозначні смерті людини з погляду можливостей реалізації людського капіталу. Серед нових
психічних хвороб сьогодні вчені окремо виділяють роботоголізм, який характеризується крайньою
нерішучістю, боязливістю, схильністю до настирливих ідей. Дослідження вказують, що роботолізм
може привести до серйозних захворювань і навіть смерті. Так, у Нью-Йорку вже створене Товариство
анонімних роботоголіків. Перше місце у світі за кількістю закінчених роботоголіків займають США.
Більше 60 годин на тиждень працюють 12,7% американців. На другому місці – Японія (9,3%), на
третьому – Ізраїль (8,4%) [7].
Крім того, про небезпечні наслідки роботоголізму говорять наступні цифри й факти:
- в 3 рази знижується імунітет у тих, хто регулярно проводить на роботі більше 10 годин на
день;
- в 1,5 рази частіше, ніж 10 років тому, молоді люди вмирають на своїх робочих місцях;
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- на 60% зростає ризик виробничої травми в тих, хто перевтомлюється на роботі;
- до роботоголізму більше схильні старші або єдині діти в сім’ї;
- на 14% підвищується ризик розвитку гіпертонії в тих, хто працює від 41 до 50 годин на
тиждень, у порівнянні з тими, хто проводить в офісі не більше 40 годин. Для тих, хто працює більше 50
годин, цей показник збільшується до 29% [7].
Крім роботоголізму, останнім часом набув поширення так званий «синдром психоемоційного
вигорання», який виникає внаслідок тривалих професійних стресів середнього ступеня інтенсивності.
Цей синдром виражається у поступовій втраті емоційної, пізнавальної та фізичної енергії, внаслідок
чого проявляються ознаки емоційного та інтелектуального виснаження, фізичної втоми, особистої
відстороненості та зменшення почуття задоволення від виконаної роботи [8]. Вплив синдрому на
організм людини, зокрема на її здоров’я, а також симптоми його прояву розглянуто нами в [9].
Вказане вище лише підтверджує те, що в сучасному динамічному світі аби зробити кар’єру, бути
затребуваним на ринку праці, забезпечити добробут собі і власній сім'ї людині доводиться в процесі
своєї діяльності зменшувати капітал здоров’я, а не зберігати його чи примножувати. Такий процес не
можна визнати нормальним, адже капітал здоров’я є базовим, основою для накопичення інших
складових людського капіталу. Адже, маючи гарне здоров’я, дотримуючись здорового способу життя,
людина може розвивати і примножувати свій трудовий, інтелектуальний, репродуктивний та інші
складові капіталу. Проте такий вплив може бути і оберненим: розвиваючи трудовий потенціал шляхом
підвищення професійної майстерності, набуття нових і удосконалення наявних професійних знань і
навичок задля досягнення великого трудового успіху, побудови успішної ділової кар’єри, людина може
значно погіршити (зменшити) свій капітал здоров’я.
При цьому основними факторами ризику для здоров’я людини є: вік і стать, спадковість, спосіб
життя, стан навколишнього середовища, а також доступність і якість послуг охорони здоров'я.
Безумовно, ці фактори формують індивідуальне здоров’я, проте усі вони в своїй сукупності
визначають стан суспільного здоров’я і впливають у кінцевому рахунку на зростання економіки,
забезпечення її конкурентоспроможності. Модифікуючи схему взаємовпливу різних соціальних і
економічних факторів на формування здоров’я населення Подвисоцької Т.О. [10], представимо процес
формування капіталу здоров’я та його вплив на економічне зростання на рис. 1.
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Рис. 1. Схема взаємозв’язку капіталу здоров’я населення і економічного зростання в
країні
Серед факторів, які формують капітал здоров’я окремої людини, автор [10] наводить генетичні
фактори, стан навколишнього середовища, спосіб життя, рівень достатку та ін. Звичайно, ці фактори
(сприятливий стан навколишнього середовища; високий рівень достатку, що дає можливість отримати
гарну освіту; дотримання здорового способу життя і т. д.) дають змогу накопичувати капітал здоров’я в
повній мірі, який, в свою чергу, забезпечує зростання продуктивності праці, більші можливості до
підвищення освітнього рівня, зростання сукупної пропозиції робочої сили та величини індивідуального
капіталу. В кінцевому рахунку це є основою економічного зростання.
Ми погоджуємось із тим, що цей процес є циклічним – зростання економіки дає можливість
більше турбуватися про стан навколишнього середовища, охорону здоров’я, підвищувати добробут
населення і т.д. Проте такий вплив може бути і оберненим: недостатньо сформований капітал
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здоров’я або зменшення його величини може бути фактором зниження продуктивності праці,
недостатньої затребуваності на ринку праці, погіршення якісних характеристик носія людського
капіталу, що призведе до зменшення людського капіталу і, як наслідок, до «заморожування»
економічного зростання.
Все це вказує на те, що слід реалізовувати новий підхід до збереження і зміцнення фізичного,
психічного і духовного здоров'я нації. Суть його полягає в переході від «концепції постійного
вдосконалення медичної допомоги населенню», що не виправдала себе, до «концепції відтворення
(збереження і зміцнення) здоров'я населення і розвитку людського капіталу країни».
Потрібно формувати у населення на основі знань про високі технології якості життя і здоров'я
відповідний спосіб думок і мотивації та на цій основі розробляти дії по збереженню і зміцненню
індивідуального здоров'я, а потім – здорове, якісне життя в напрямку збільшення людського капіталу
країни.
Основними складовими збереження і зміцнення індивідуального здоров'я є тестування і
моніторинг фізичного, психічного здоров'я і якості життя, розробка, реалізація і коректування
персональних оздоровчих програм (програм високої якості життя і здоров'я), що включають
натуральне здорове харчування і підтримку енергетичного балансу людини, очищення, фізичну і
розумову активність, рекреацію (відпочинок, розвага, відновлення), здорове середовище
життєдіяльності, режим праці і відпочинку, психічне оздоровлення. Технологія персональної
оздоровчої програми має будуватися за принципом «дім – клуб здоров'я – санаторій». Її тимчасовим
орієнтиром є формула «2 – 2 – 2»: двічі в день – 20-30 хвилин для здоров'я, двічі в тиждень – клуб
здоров'я, двічі в рік – оздоровчий відпочинок [11].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, вищесказане зумовлює необхідність
впровадження наступних заходів, які сприятимуть покращенню стану здоров’я та нагромадженню
капіталу здоров’я як індивідуального, так і суспільного:
- розробка та реалізація цільових держаних програм по покращенню стану здоров’я молоді;
- формування державної стратегії інформаційно-пропагандистського та ідеологічного
забезпечення поширення основ здорового способу життя, інституту сім’ї, відповідної демографічної
установки та поведінки, розробки і здійснення заходів із підвищення фізичної активності населення,
розвитку спорту;
- забезпечення доступності і високої якості оздоровчих послуг, а також послуг фізичної культури,
масового спорту, туризму, рекреаційних і санаторно-курортних послуг (клуби здоров'я, фітнесу,
шейпінгу, аеробіки, йоги, SPA, велнес, оздоровчі, фізкультурно-оздоровчі, спортивно-оздоровчі,
рекреаційно-оздоровчі центри, туристичні бази, курортні готелі, санаторії, санаторії-профілакторії,
пансіонати, будинки відпочинку, дитячі і молодіжні оздоровчі табори, косметичні центри і салони, банні
комплекси і ін.);
- формування державної стратегії екологічної політики на основі запровадження нової
парадигми забезпечення стандартів якості середовища життєдіяльності населення.
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Анотація
В статті розглянуто базову складову людського капіталу – капітал здоров’я, як основу його
формування та нагромадження. Доведено необхідність розробки і впровадження відповідної
системи заходів на державному рівні з метою збереження капіталу здоров’я. Показано вплив змін у
величині індивідуального капіталу здоров’я на економічне зростання країни.
Ключові слова: капітал, людський капітал, здоров’я, капітал здоров’я, захворюваність.
Аннотация
В статье рассмотрена базовая составляющая человеческого капитала – капитал здоровья,
как основу его формирования и нагромождения. Доказана необходимость разработки и внедрения
целой системы мероприятий на государственном уровне с целью сохранения капитала здоровья.
Показано влияние изменений в величине индивидуального капитала здоровья на экономический
рост страны.
Ключевые слова: капитал, человеческий капитал, здоровье, капитал здоровья,
заболеваемость.
Annotation
The base constituent of human capital – capital of health is considered in the article, as basis of his
forming and piling up. The necessity of development and introduction of the whole system of measures is
well-proven at state level with the purpose of maintainance of capital of health. Influence of changes is
rotined in the size of individual capital of health on the economy growing of country.
Key words: capital, human capital, health, capital of health, morbidity.
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МОНІТОРИНГ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Постановка проблеми. Реформування оплати праці на перших етапах трансформації
економіки України здійснювалося у законодавчому вакуумі, що на практиці призвело до
несприятливих зрушень у цій сфері та вплинуло на нераціональну міжгалузеву, міжкваліфікаційну
диференціацію заробітної плати, процеси у сфері оплати праці набули стихійного, безсистемного та
нерегульованого характеру. Прийняті законодавчі акти у сфері оплати праці ситуацію докорінно не
змінили: не відбулося чіткого розмежування державного і договірного регулювання оплати праці, не
відпрацьовано нових підходів до підвищення її рівня, існуючий механізм регулювання оплати праці не
дозволяє ефективно впливати на політику підвищення рівня життя населення [3, с. 24]. Все це
підтверджує об’єктивну необхідність подальшого дослідження і розробки механізм регулювання
оплати праці з врахуванням світового досвіду.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню різних аспектів проблеми
створення ефективного механізму регулювання оплати праці завжди приділялося достатньо уваги.
Тільки у XX столітті серед зарубіжних авторів можна назвати таких найбільших учених як: С. Брю,
М. Вебер, Л. Ерхард, К. Маркс, А. Маршалл, Ф. Кене, Дж. Б. Кларк, Д. Рікардо, А. Сміт та інші.
У вітчизняній літературі питання регулювання оплати праці на різних етапах розвитку країни
трактувалися по-різному, але ніколи вони не випадали з поля зору економічної науки, що
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підтверджують в своїх дослідженнях А. Базилюк [1], С. Бандур, В. Грищенко [2] , О. Додонов [3; 4],
Т. Заяць, М. Карлін, А. Колот, Г. Куликов [5], Б. Кліяненко, Е. Лібанова [6], Н. Лук’янченко,
В. Мандибура, В. Новіков, В. Онікієнко, І. Петрова, Л. Синява [7] та ін.
Сьогодні в українському суспільстві на посттрансформаційному етапі розвитку економіки багато
що змінилося, що не могло не позначитися на ступені опрацьованості проблем, що виникають в
площині регулювання оплати праці. Зміна джерел і чинників зростання доходів сприяла різкому
посиленню поляризації як окремих груп населення, так і цілих регіонів. Гострою залишилися проблема
їх асиметрії і диференціації. Саме тому, в нових умовах по іншому повинні розглядатися і питання про
підходи до визначення і використання прожиткового мінімуму при характеристиці рівня життя
населення. Принциповою стала проблема визначення реальної значущості номінальних грошових
доходів населення при цінах, що істотно змінюються на споживчі товари і послуги, рівня мінімальної
заробітної плати, системи матеріального стимулювання праці тощо. Все це вимагає подальшого
поглибленого вивчення механізму регулювання оплати праці з врахуванням світового досвіду, що і
зумовило вибір теми дослідження,
Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення вітчизняних та світових тенденцій
оплати праці на сучасному етапі розвитку суспільства, розробка пропозицій та напрямів
реформування механізму оплати праці в умовах вдосконалення соціальної політики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначимо, що вітчизняні нормативно-правові
акти з питань оплати праці гармонують з аналогічними документами, що діють в європейських країнах,
оскільки це відповідає пріоритетам стратегії економічного і соціального розвитку України до 2015 року,
зокрема і програмним завданням євроінтеграції України та адаптації національного законодавства до
міжнародних норм і стандартів [3, с. 25]. Окрім того, сьогодні, механізм регулювання оплати праці
закріплений ст. 14 Закону «Про оплату праці» та іншими актами законодавства про працю (зокрема,
розд. ІІ КЗпП), що регламентують порядок нормування, оплати праці, форм, систем заробітної плати
та винагороди за працю, гарантій та компенсацій. Додамо також, що порядок функціонування системи
оплати праці регулюється понад двома десятками законодавчих та інших нормативних актів (закони,
підзаконні акти, угоди, інструкції тощо), найважливішими з яких є закони «Про індексацію грошових
доходів громадян» та «Про компенсації громадянам частки доходів у зв’язку з порушенням строків їх
виплати» та ін., проте, все ще актуальною проблемою в Україні залишається обмеження сфери
державного втручання у систему регулювання механізму оплати праці (за винятком мінімальних
державних гарантій та регулювання оплати праці в бюджетній сфері та у державних підприємствах) та
у систему ціноутворення, що унеможливлює виконання більшості положень Концепції,
задекларованих із метою обґрунтування заробітної плати як основоположного чинника підвищення
конкурентоспроможності держави та покращення рівня добробуту громадян.
Як наслідок, за період 2000-2007 рр. в Україні у порівнянні з індустріально розвинутими
країнами, незважаючи на значне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП), середньої та
мінімальної заробітної плати, спостерігалася значна розбалансованість темпів приросту
продуктивності виробництва та праці, що призводило до зростання індексу споживчих цін,
матеріальних витрат у собівартості, «деградації» всіх функцій заробітної плати [8]. При цьому, якщо
частка оплати праці у ВВП складала в Україні 42,3% у 2000р. та лише 49,8% у 2007 р., то в
індустріально розвинутих країнах вона була значно вищою (59,8% у США, 58,5% у Швеції, 56,5% в
Японії, 54,4% у Великій Британії, 52,7% у Німеччині, 51,9 % у Франції). Додамо також, що розмір
середньої заробітної плати в Україні був у 20-25 р. нижчий ніж у Китаї, у 2,49 р. – ніж на Філіппінах, у
1,4 р. – ніж в Індії, у 2,06 р. нижчий ніж у Росії (тобто в тих країнах, які належать до однієї з Україною
групи за рівнем ВВП на душу населення від 3126 до 9655$ на рік) [7, с. 174].
Слід зазначити, що не менш гострою проблемою низької ефективності механізму оплати праці є
необґрунтовано низький рівень мінімальної заробітної плати. Так, за даними економічних розрахунків,
за рівнем мінімальної заробітної плати країни світу поділяють на 6 груп: Бельгія, Велика Британія,
Люксембург, Нідерланди, Франція – від 1321 до 1610 євро; Греція, Іспанія, Кіпр, США, Мальта,
Словенія – від 567 до 789 євро; Польща, Туреччина, Угорщина, Хорватія, Чехія – від 285 до385,9 євро;
Латвія, Литва, Словаччина, Естонія – від 228 до 278,7 євро; Молдова, Росія, Україна – від 65 до 108,2
євро. Серед пострадянських країн Україна за розміром мінімальної заробітної плати посідає сьоме
місце. Для досягнення існуючого сьогодні в Естонії рівня мінімальної заробітної плати, Україні
необхідно підвищити її розмір в 3,5 рази, а у порівнянні з Польщею – у 4,2 р. Загальновідомо, що
основою оцінки дієздатності мінімальної заробітної плати як регулятора її номінального рівня є
показник співвідношення мінімальної заробітної плати з прожитковим мінімумом [5, с. 6]. Характерним
у даному контексті є те, що в останні роки в багатьох країнах Європи і світу має місце політика
зростання мінімальної заробітної плати. Що стосується України, то підвищення її рівня в умовах
трансформації є досить складним і суперечливим процесом, адже водночас діють як позитивні, так і
негативні наслідки збільшення її розміру. Так, співвідношення мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму у 2011 р. становило всього 1, в той час як цей показник становить у Латвії,
Литві та Польщі – 1,5, у Франції – 4,7, у Великій Британії – 6,4. Таким чином, за існуючих
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середньорічних (за останні 5 років) темпів підвищення мінімальної заробітної плати (3, 2 р.) Україні,
щоб досягнути рівня Польщі, необхідно буде 4 роки. Стандартами Європейської соціальної хартії
передбачено, що мінімальна заробітна плата має становити 2,0 – 2,5 прожиткових мінімуми [7, с.175].
Слід також врахувати, що інститут мінімальної заробітної плати в кожній країні має свої
особливості. У світі існують дві моделі формування її рівня. Згідно першої моделі рівень мінімальної
заробітної плати встановлюється для всієї економіки країни, виходячи з розрахунку за певний період
відпрацьованого часу. Другу модель характеризує те, що розмір мінімальної заробітної плати
зафіксовано в окремих галузях, а не в цілому для всієї економіки країни. Її рівень фіксується під час
укладання галузевої колективної угоди між профспілками і роботодавцями. Така модель характерна
для таких країн як Німеччина, Італія, Великобританія, Данія, Фінляндія, Швеція. Щодо України, то
найбільш прийнятою є друга модель.
Завершуючи порівняльний аналіз стану оплати праці в нашій державі та деяких країнах ЄС і
світу, доцільно виділити декілька пріоритетних напрямів її реформування, а саме: розробка і
впровадження в практику макроекономічного аналізу і прогнозування показників суспільної
продуктивності праці; підготовка комплексної програми організаційно – економічних і нормативноправових заходів, метою яких має стати підвищення доходів від трудової діяльності на основі
використання різних джерел збільшення розмірів заробітної плати; підготовка змін і доповнень до
існуючих нормативно-правових документів, що регламентують основи договірного регулювання
соціально-трудових відносин щодо змісту угод різного рівня і колективних договорів з урахуванням
міжнародного досвіду; активне впровадження Єдиної тарифної сітки з оплати праці в галузях
бюджетної сфери тощо [5, с. 6], що в цілому слугуватиме розробці та впровадженню ефективного
механізму оплати праці в Україні.
Окремим важливим аспектом дослідження механізму регулювання оплати праці є оцінка
системи матеріального стимулювання праці. Враховуючи світовий досвід, зазначимо, що для
західноєвропейських компаній характерними є три моделі стимулювання праці: безпреміальна –
функції стимулювання праці виконує високий рівень заробітної плати; преміальна, що включає
виплати, розмір який залежить від розміру прибутку підприємства; преміальна, що передбачає
виплати, розмір яких встановлюють з урахуванням індивідуальних результатів праці. Зазначені
преміальні моделі оплати праці реалізуються через різні форми залучення працівників до участі в
прибутках підприємства, зокрема: через диференційовану винагороду з прибутку підприємства;
виплата працівникам винагороди із суми прибутку, яка визначається за результатами оцінювання
виконаного ними виробничого завдання; через одержання премії працівниками у вигляді акцій за
їхньою номінальною ціною. У такому випадку, значний вплив на розмір заробітної плати має рівень
прибутковості підприємства і галузі. Так, у Німеччині найбільш прибутковими є такі галузі економіки:
машинобудування, металургія, нафтогазовий комплекс, виробництво промислового обладнання та
хімічна промисловість – саме в цих галузях спостерігається найвищий рівень заробітної плати. Щодо
таких країн, як Великобританія, Франція, додамо, що тут набула поширення гнучка система оплати
праці, в основу якої покладено облік індивідуальних якостей працівника, його результатів праці за
допомогою спеціальної оціночної шкали за низкою показників. В окремих випадках працю найманих
працівників оплачують не за розрядом робіт, а за розрядом працівників, що стимулює працівників до
підвищення кваліфікації.
Цікавим є факт посилення в деяких європейських країнах тенденцій щодо відмови не лише від
індивідуальної відрядної, а й від погодинної оплати праці. За таких умов систему матеріального
стимулювання спрямовано на фактичну кваліфікацію працівника, а не на зазначену у дипломі, що
формує залежність працівника не від дорученої йому роботи, а також від його рівня майстерності.
Загальновідомо, що існує багато чинників, які впливають на оплату праці. Так, наприклад,
враховуючи досвід Німеччини зазначимо інтенсивну дію двох груп чинників: внутрішніх та зовнішніх.
До зовнішніх чинників, що впливають на розмір заробітної плати в країні належать: вартість робочої
сили, що склалася на ринку праці країни; конкурентоспроможність випущеної продукції та послуг;
врахування розміру заробітної плати на інших підприємствах, рівень інфляції тощо. До внутрішніх
відносять: рівень кваліфікації працівника, його продуктивність праці, рівень прибутку підприємства,
витрати на заробітну плату, існуючі системи оплати праці тощо. Саме тому більшість підприємств
застосовує безтарифну систему оплати праці, оскільки вона дозволяє точно враховувати
індивідуальні виробничі показники та оцінювати працю працівника через його особистий внесок у
збільшення прибутку підприємства. Така система оплати праці характерна для відомих у Німеччині
промислових гігантів – “Volkswagen”, “Daimler-Chrysler”, “BASF”, “SYMRISE”.
Висновки з проведеного досліджень. Світовий досвід свідчить про підвищений інтерес до
реалізації принципу рівної оплати праці та встановленню мінімальної заробітної плати та критеріїв
визначення її рівня через механізм державного регулювання оплати праці, що вказує на вирішення
проблем організації оплати праці в площині державних інтересів. На жаль, в Україні оплата праці
навіть за просту, некваліфіковану роботу не відповідає міжнародним та європейським стандартам, що
потребує врахування позитивного світового досвіду її регулювання.
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Істотним наслідком збільшення оплати праці повинно стати зростання сукупного попиту на
товари широкого вжитку та послуги, відповідно зміниться структура пропозиції (в ній зросте частка
предметів споживання та послуг порівняно з капітальними благами), що, в цілому, сприятиме
стабілізації національної економіки та суспільного життя. Одночасно повинен запрацювати і новий
мотиваційний механізм, адже збільшення грошових доходів населення сприятиме повнішому
задоволенню потреб, зростанню вимог покупців до якості благ. Отже, зростання заробітної плати
означало б розвиток людини як споживача, зацікавленість її в результатах власної праці як виробника.
На нашу думку, це сприяло б впровадженню інноваційної моделі регулювання оплати праці.
Відповідно, пріоритетними напрямами реформування механізму оплати праці в Україні повинні
стати:
- забезпечення цивілізованих стандартів оплати праці в Україні шляхом розвитку інформаційної
економіки, що означає передусім здійснення інвестування в науку і відповідного зростання
конкурентоспроможності вітчизняних товарів, що підвищуватиме прибутки й рентабельність цілих
галузей і слугуватиме додатковим джерелом для підвищення рівня оплати праці;
- доведення рівня мінімальної заробітної плати до стандартів високорозвинених європейських
країн;
- активізація впливу держави на оплату праці в недержавному секторі економіки з метою її
детінізації за допомогою адміністративних й економічних методів, створивши підприємцям вигідні
умови, що дозволить реально відображати обсяги заробітної плати, ніж приховувати її;
- уповільнення інфляційних процесів з метою стабілізації купівельної спроможності заробітної
плати;
- проведення постійного моніторингу тенденцій на ринку праці з метою своєчасного виявлення
негативних тенденцій (заниження оплати праці шляхом штучних диспропорцій між попитом і
пропозицією) та різкого реагування на них та ін.
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Анотація
Висвітлено основні нормативно-правові акти з питань оплати праці. Проаналізовано
тенденції зміни рівня мінімальної заробітної плати у деяких країнах світу та в Україні.
Запропоновано пріоритетні напрями реформування механізму оплати праці в Україні.
Ключові слова: оплата праці, механізм оплати праці, державне регулювання оплати праці,
системи оплати праці, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, рівень життя
населення.
Аннотация
Отражены основные нормативно правовые акты по вопросам оплаты труда.
Проанализированы тенденции изменения уровня минимальной заработной платы в некоторых
странах мира и в Украине. Предложены приоритетные направления реформирования механизма
оплаты труда в Украине.
Ключевые слова: оплата труда, механизм оплаты труда, государственное регулирование
оплаты труда, системы оплаты труда, минимальная заработная плата, прожиточный минимум,
уровень жизни населения.
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The basic are reflected normatively legal acts on questions payment of labour. The tendencies of
change of level of minimum wage are analysed in some countries of the world and in Ukraine. Priority
directions of reformation of mechanism of payment of labour are offered in Ukraine.
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РОЗВИТОК РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ GPS-НАВІГАТОРІВ
В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Незважаючи на різке зростання рівня автомобілізації в Україні в
останні роки та збільшення зацікавленості водіїв GPS-навігаторами, вітчизняний ринок GPSнавігаторів є поки що нерозвиненим, хоча і перспективним. Однак експерти не дають кількісних оцінок
обсягу цього ринку і не роблять прогнозів щодо можливої динаміки його розвитку. Тому спроба саме
кількісної оцінки такого ринку є важливим і актуальним завданням.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. На сьогоднішній день активно розробляються
інформаційно-комунікаційні технології, які спрямовані на підготовку управлінських рішень в
транспортних системах, забезпечення моніторингу пересування транспортних засобів, оцінку стану
доріг тощо. Над цими питаннями плідно праюють вчені різних країн світу, у тому числі й українські
дослідники. Безпосередньо результати таких розробок висвітлювалися у роботах Абрамова Ю.А.,
Алексієва В.О., Гаврилова Е.В., Богатиренка К.І., Бодянського Є.В., Лігума Ю.С., Тирси В.Є. та ін.
Водночас питання впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на транспорті
розгядалися і через призму економічних знань в працях Гейця В.М., Мельника Л.Г. Незважаючи на ряд
отриманих вагомих результатів, низка проблем впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій на транспорті та соціально-економічних наслідків такого впровадження на сьогоднішній
день ще залишилась не вивченою.
Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз та оцінка обсягу ринку пристроїв GPSнавігації, дослідження перспектив розвитку цього ринку, прогнозування та аналіз впливу інших
факторів на розповсюдження автомобільних навігаційних пристроїв.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні важко собі уявити подорож автомобільними шляхами
Європи чи України без маленького помічника – GPS Навігатора.
Навігація (лат. navigatio – мореплавство від лат. navigare – плавати, переплисти). Головне
завдання навігації на транспорті полягає у забезпеченні точного, своєчасного та безпечного руху
транспортних засобів, визначення координат, вимірювання напряму та відстані на дорозі,
відображення шляху автомобіля на карті, визначення часу прибуття, відображення ситуації на дорозі
та ін.
Автомобільний навігатор – це пристрій із вбудованим модулем визначення координат та картою
пам’яті на якій зберігаються мапи місцевості, котрий працює за допомогою система глобального
визначення координат GPS (Global Positioning System) і забезпечує точний та безпечний рух
транспортного засобу.
В Україні ринок автомобільних GPS-навігаторів почав активно розвиватися у 2005 році. Цьому
сприяло зниження цін на пристрої: якщо на початку 2000-х років найдешевший прилад коштував не
менше $500-600, то в 2005 році на український ринок прийшли моделі для масового споживача, ціни
на які починалися з $250. Сьогодні GPS-навігатор можна купити навіть за $100.
Дати точну оцінку обсягу ринку GPS-навігаторів практично неможливо, по-перше, тому що не
ведеться офіційна статистика збуту апаратів; по-друге, 20-40 % постачання цих апаратів здійснюється
за «сірими» або «чорними» схемами. Незважаючи на це, деякі експерти оприлюднили таку
інформацію [2]:
● Внаслідок спаду в економіці у 2009 році обсяг вітчизняного ринку GPS-навігаторів знизився на
25-30 %, а автомобільних навігаторів – втричі.
● За даними О. Кримової, директора з маркетингу «Версія-Системс», у 2009 році Україні за
місяць було реалізувано близько 10 тис. навігаційних пристроїв усіх типів.
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● А. Романко, продакт-менеджер за напрямами Canyon и Prestigio компанії «ASBIS Україна»,
вважає, що доцільно говорити про реалізацію 3-5 тис. пристроїв на місяць, тобто за обома оцінками
йдеться про реалізацію 36-120 тис. навігаторів.
● Я. Северін у 2009 році стверджував про ймовірний річний продаж 50-70 тис. пристроїв
категорії PND (автомобільних навігаторів), а С. Ющенко вважав, що такий продаж сягнув 60 тис.
пристроїв.
● В дійсності ринок збуту автомобільних навігаторів у 2009 році у порівнянні з 2008 роком
збільшився на 15-17 %. При цьому у 2009 відбувалось збільшення продажів смартфонів з вбудованим
GPS-модулем. Однак вже сьогодні можна говорити про суттєвий вплив операторських сервісів на
ринок GPS за технологією A-GPS для мобільних телефонів, оскільки, по перше, такі навігатори стали
точніші, і, по друге, в Україні для цих апаратів з’явилися нові якісні мапи з прокладанням маршрутів [5].
У 2010 році ринок збуту автомобільних навігаторів збільшився на 15-20 % [7]. Проте, деякі
експерти оптимістично оцінювали перспективи розвитку українського ринку внаслідок його
ненасиченості: якщо в Європі GPS-навігатори встановлені на кожному другому авто, то в Україні –
максимум на кожному 20-му.
Якщо говорити про прогнозування ринку GPS-навігаторів, то слід відразу зауважити, що, поперше, фактично поширення автомобільних GPS-навігаторів в Україні відбулось не так давно – всього
лише 3-5 років потому; по-друге, офіційні статистичні дані інтенсивності продажів приладів з низки
причин є досить ненадійними (± 14…17 %), тому результати моделювання потрібно вважати
орієнтовними. Оскільки алгоритм прогнозування, що пропонується, є достатньо простим, зацікавлені
особи у міру накопичення більш надійних фактичних даних можуть провести моделювання
самостійно.
На основі фактичних даних, отриманих з різних джерел засобів масової інформації, побудовано
апроксимуючий тренд інтенсивності продажів автомобільних GPS-навігаторів України за період 2008 2010 рр. (рис. 1).

Рис. 1. Фактичні дані і апроксимуючий тренд інтенсивності продажів в Україні
автомобільних GPS-навігаторів
На основі апроксимуючого тренду знаходили загальну кількість проданих автомобільних GPSнавігаторів за 2008-2010 роки (рис. 2)
Для прогнозування застосовували універсальну логістичну модель Ферхюльста-Перла в
інтегральній формі, яка достатньо широко відома серед економістів і застосовується в прогностичних
цілях [3]. В «GPS-навігаційній» інтерпретації ця модель має вигляд:

N =

N f N0
N 0 + (N

f

− N 0 ) e − rt

,

де N0 – початковий обсяг продажів у 2008 році (51,7 тис. шт.);
Nf – гранична (фінальна) величина обсягу продажів та t = ∞;
N – поточна величина об’єму продажів через час t;
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r – коефіцієнт пропорційності або питома швидкість росту в рік-1, стала величина, яка залежить
тільки від виду товару.

Рис. 2. Загальний об’єм продажів в Україні автомобільних GPS-навігаторів
за 2008-2010 роки
Моделювання процесу можна провести двома способами: використовуючи тільки координати
точок у 2009 і 2010 роках або використовуючи величину Nf, яка буде відповідати європейському рівню
і в такому випадку буде потрібна лише одна релевантна точка.
В першому випадку складаємо два рівняння і знаходимо величини Nf і r:

111 ,7 =
182 , 6 =

51,7 N

f

51, 7 + ( N f − 51,7 ) e −1* r
51, 7 N

(2)

f

51,7 + ( N f − 51, 7 ) e − 2*r

Розв’язуючи систему, знаходимо: Nf = 258 тис. шт., r = 1,117 рік-1.
Такий розвиток можна назвати песимістичним: високий приріст загального накопичення
автомобільних GPS-навігаторів швидко приводить до межі, що є близькою до граничної, і є невеликою
– всього 258 тис. шт. Якщо сьогодні кількість авто на 1000 мешканців України становить 165-170 штук,
то загальний парк авто становить 46000000×165/1000 = 7590000 штук. Відтак, GPS-навігаційним
пристроєм буде обладнано лише 1 авто з 7590000/258000 ≈ 29. Ця кількість є близькою до оціночної
цифри 1/20, яка надавалось експертами [7].
На рис. 3 показано траєкторію накопичення автомобільних GPS-навігаційних пристроїв у
населення за песимістичним сценарієм. Можна бачити, що через 4-5 років ринок практично буде
насичений, тобто той, хто бажав купити навігатор, у цей період його купить і розвиток ринку
припиниться. Залишається можливість активізувати ринок тільки за умови надходження на нього
нових, більш досконалих моделей з багатьма функціями, в тому числі з Bluetooth, FM-трансмітером,
фотокамерою, онлайн-сервісом «Яндекс. Пробки», аудіо- і відеоплеєрами тощо, і електронних мап,
причому кількість споживачів залишиться незмінною.
За європейською оптимістичною моделлю розвитку приймемо, що рівень автомобілізації
населення зросте, як прогнозують автодилери, до 400 автомобілів на 1000 мешканців населення
України [1], а кожний другий автомобіль буде обладнаний навігатором.
В такому випадку загальна кількість навігаторів буде становити Nf = 46000×400/2×1000 = 9200
тис. шт.
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Рис. 3. Загальне накопичення автомобільних GPS-навігаційних пристроїв за
песимістичним сценарієм
Використовуючи величину рівня накопичених навігаторів у 2010 році (182,6 тис. шт.), питому
швидкість росту знаходимо з виразу:

182 ,6 =

51,7 × 9200
⇒ r = 0,638
51,7 + (9200 − 51,7 )e − 2×r

(3)

Логістична модель для цього випадку має вигляд:

N =

475640
51 , 7 + 9148 , 3 e − 0 , 638 t

(4)

На рис. 4 показано траєкторію накопичення автомобільних GPS-навігаторів за оптимістичним
сценарієм.

Рис. 4. Загальне накопичення автомобільних GPS-навігаційних пристроїв за
оптимістичним сценарієм
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Траєкторія, яку показано на рис. 4, так само, як і на рис. 3, досить швидко наближається до
граничної межі – всього за 10-11 років розподіл GPS-навігаторів серед населення досягне
європейського рівня. Така оптимістичність щодо сумарного накопичення GPS-навігаторів повинна бути
викликана таким самим ростом економіки в цілому і раптовою зміною в поведінці споживачів, що не
відповідає реальності.
Очевидно, можна припустити, що середнє значення Nf знаходиться між песимістичним і
оптимістичним
варіантами
і
є
середнім
пропорційним
(середнім
геометричним):

N f = 258 × 9200 = 1540 тис. шт. (майже в 6 разів більше від мінімуму і майже в 6 разів менше
від максимуму).
Питому швидкість накопичення приладів на основі даних рис. 2 знайдемо з двох виразів:

111 , 7 =
182 , 6 =

N0

1540 N 0
+ (1540 − N 0 ) e − r

N0

1540 N 0
+ (1540 − N 0 ) e − 2 r

(5)

Звідси N0 = 66,97 тис. шт., r = 0,542 рік-1. Остаточно модель буде мати вигляд:

N =

103133 , 8
66 , 97 + 1473 , 03 e − 0 , 542

(6)

t

На рис. 5 показано прогностичну траєкторію накопичення у населення автомобільних GPSнавігаторів за середньопропорційними показниками Nf.

Рис. 5. Прогностична траєкторія накопичення автомобільних GPS-навігаторів за
середньопропорційними показниками Nf
Згідно з логістичною моделлю у диференційній формі можна визначити інтенсивність продажів у
будь-який момент часу.

dN

103133 ,8
I =
= r 
− 0 , 542 t
dt
 66 ,97 + 1473 , 03 e


r 
103133 ,8
 −

− 0 , 542 t
 N f  66 ,97 + 1473 , 03 e





2

(7)

Однак потрібно врахувати норму амортизації, яка для транспортних засобів, побутової
електроніки, господарського інвентаря, офісної техніки, інформаційної техніки становить 25 % [4].
Відтак, вираз (7) доповнено амортизаційною складовою:
2

dN
103133,8
103133,8
103133,8

 r 

(8)
I=
= r
−

 + 0,25
−0 , 542t
−0, 542 t
dt
66,97 + 1473,03e −0,542t
 66,97 + 1473,03e
 N f  66,97 + 1473,03e

На рис. 6 показано прогноз динаміки інтенсивності продажів GPS-навігаторів.
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Рис. 6. Прогноз динаміки інтенсивності продажів GPS-навігаторів: 1 – динаміка без
урахування амортизації; 2 – зростання амортизаційної складової;
3 – динаміка з урахуванням амортизації
Обґрунтовані прогностичні траєкторії потрібно вважати орієнтовними не тільки тому, що у
розпорядженні були фактичні дані лише за 2008-2010 роки, які до того ж відрізнялись високою
неточністю, але й тому, що процес продажів-купівлі GPS-навігаторів, як і будь-які економічні процеси,
відбувається у так званій самоорганізаційній складній системі (self-organizing complexity system), і не
може бути описаний простими математичними залежностями. Дійсно, акторами в процесі є
багаточисельні покупці і продавці, кожний з яких відрізняється поведінкою, прагненнями, на які
впливають загальні економічні обставини в країні тощо. У відповідності з неньютонівською науковою
парадигмою складності і самоорганізації на довгострокове прогнозування розвитку складних систем
накладено вето [6], тому на сьогодні більш реалістичним шляхом прогностичних досліджень, хоча
також орієнтовним, потрібно вважати комп’ютерні мультиагентні симуляції [8; 9]. Однак цей спосіб
прогностичних досліджень знаходиться ще в стадії становлення.
Висновки з проведеного дослідження. На основі експертних оцінок українського ринку
автомобільних GPS-навігаторів оцінено перспективний розвиток ринку цих пристроїв на основі
використання логістичної моделі Ферхюльста-Перла. Встановлено, що найбільш реалістичним
обсягом ринку потрібно вважати 1540 тис. шт., максимумом інтенсивності продажів з урахуванням
25%-ї амортизації – близько 445 тис. шт./рік, який буде припадати на 2016 рік., а без урахування
амортизації – 207 тис. шт./рік, який буде припадати на на 2013-2014 рік. Одержані результати потрібно
вважати орієнтовними не тільки тому, що використовувались малочисельні і неточні фактичні дані,
але й з методологічного погляду.
Проте ситуація на цьому ринку може змінитися в будь-який момент з багатьох причин. По-перше
постійно зростає випуск автомобілів з вбудованими навігаційними пристроями. По-друге, останні дуже
швидко модифікуються і вбудовуються в інші побутові прилади, зокрема в смартфони, ноутбуки і
планшети. Не виключено, що в найближчій перспективі GPS-навігатори будуть вмонтовані в наручні
годинники, окуляри, лобове скло автомобіля тощо. Отже, прогноз ринку GPS-навігаторів зроблено не
для того, щоб показати їх продаж як окремих пристроїв. Скоріше всього він відображає зростання
потреби в таких пристроях, яка буде забезпечена в той чи інший спосіб.
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Анотація
В статті проаналізовано обсяг ринку пристроїв GPS-навігації. Досліджено перспективи
розвитку ринку GPS-навігаторів. Визначено прогнозтичний вплив інших факторів на
розповсюдження автомобільних навігаційних пристроїв.
Ключові слова: GPS-навігація, автомобільний навігатор, ринок автомобільних GPSнавігаторів, автомобільний транспорт.
Аннотация
В статье проанализировано объем рынка устройств GPS-навигации. Исследованы
перспективы развития рынка GPS-навигаторов. Определено прогнозтичний влияние других
факторов на распространение автомобильных навигационных устройств.
Ключевые слова: GPS-навигация, автомобильный навигатор, рынок автомобильных GPSнавигаторов, автомобильный транспорт.
Annotation
In the article analyzes the size of the market for GPS-navigation devices. Investigated the prospects of
the market GPS-navigators. Detected projected impact of other factors on the proliferation of car navigation
devices..
Key words: GPS-navigation, the car navigator, road GPS-navigators, road transport.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми. Одна із реалій економічних перетворень в Україні – створення крупних
інтегрованих структур – створила проблему організації ефективного корпоративного управління.
Ключовою проблемою в даному випадку є відсутність адекватних механізмів оцінки
ефективності корпоративного управління. Такі механізми дозволили б чітко визначити роль і внесок
кожного з учасників корпоративних відносин і створити ефективні комунікації. Частково дана проблема
вирішується із прийняттям нового Закону України «Про акціонерні товариства» [1], який прийшов на
заміну застарілому Закону «Про господарські товариства» [2] та недосконалому Закону «Про
підприємства в Україні» [3]. Боротьба за вплив усередині корпорації, за контроль фінансових потоків в
умовах загальних цілей і критеріїв оцінки повинні трансформуватися у співпрацю і одночасне
зростання добробуту корпорації, власників і менеджерів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Літературний огляд проблеми ефективності
корпоративного управління показує, що великий вклад у її вирішення внесли такі зарубіжні та
вітчизняні науковці як Ансофф І., Бондарчук І.В., Демб А., Воронкова А.Е., Дем’яненко П.В.,
Євтушевський В.А., Козаченко Г.В., Колеснік В.В., Небава М.І., Нойбауер ф.-ф., Петруня Ю.Є.,
россінський в.і., Черваньов Д.М. Всебічне вивчення їх наукових праць засвідчує, що практично всі
вони зосереджені на проблемах створення і розвитку корпоративних відносин. Питання ж оцінки їх
економічної ефективності відійшли на другий план, не дивлячись на те, що традиційні методи оцінки
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економічної ефективності управління до корпорацій практично не прийнятні. В цьому контексті
визначення економічної ефективності корпоративного управління є актуальною і малодослідженою
проблемою.
Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз сучасних методичних підходів до оцінки
економічної ефективності корпоративного управління, які б дозволили вітчизняним компаніям
мінімізувати ризики та підвищити конкурентоспроможність на міжнародних ринках.
Розвиток корпоративного сектору в Україні має вирішальне значення не лише для підвищення
ефективності системи керівництва господарського товариства, а й для успішного функціонування
економіки країни в цілому в умовах ринкової трансформації, зокрема на рівні державного управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз підходів до оцінки ефективності
корпоративного управління та їх систематизація дозволяє нам зобразити на рис.1 комплексну
методику оцінки економічної ефективності корпоративного управління.
Усі методи оцінки ефективності корпоративного управління можна поділити на якісні і кількісні.
Серед якісних методів оцінки варто виділити порівняльний метод і метод оцінки ризику корпоративного
управління, що максимально наближені до використання в сучасних українських умовах.
Кількісні методи оцінки ефективності корпоративного управління ґрунтуються на аналізі
господарської діяльності корпорації. Причому дана група також розподіляється на методи оцінки
фінансового стану і методи оцінки ринкової вартості.
Оцінка ризику
корпоративного
управління

Порівняльний

ЯКІСНІ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

КІЛЬКІСНІ

Аналіз господарської діяльності

Аналіз фінансового
стану

Оцінка ринкової
вартості

Двохфакторна модель
Z-коефіцієнт Альтмана
Модель Таффлера
PAS-коефіцієнт

Оцінка капіталізації прибутку
Оцінка ринкової вартості акцій

Рис.1. Комплексна методика оцінки економічної ефективності корпоративного управління
Порівняльний метод оцінки ефективності корпоративного управління полягає в порівнянні його
механізмів в різних умовах господарювання корпорації (як правило географічний розподіл по країнах).
Даний підхід є неформалізованим і дозволяє порівнювати умови розвитку корпоративного управління в
різних країнах. В цьому випадку вдаються до експертної оцінки розвиненості законодавства країн в галузі
корпоративного управління, ступеня його виконання, розвиненості фондового ринку (порівнюється
капіталізація), процедури банкрутства – це оцінка зовнішніх механізмів корпоративного управління.
При оцінці внутрішніх механізмів корпоративного управління оцінюється діяльність органів
управління акціонерного товариства (співвідношення внутрішніх і зовнішніх директорів, кількість
посадовців, методика оцінки ефективності роботи менеджерів різних рівнів і інші показники, залежно
від специфіки діяльності органів управління корпорацією в конкретній країні та цілей оцінки) і побудова
системи винагороди менеджерів (оцінюється, наскільки система оплати зближує інтереси менеджерів і
власників).
Методика оцінки ризиків корпоративного управління систематизована і представлена у табл. 1.
При цьому різноманітні реально існуючі і потенційні ризики, пов’язані з корпоративним
управлінням, розподіляються на вісім категорій і 20 підкатегорій, кожній з яких відповідає чітко
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визначений коефіцієнт ризику і рекомендації щодо його використання.
Таблиця 1
Оцінка ризику корпоративного управління
Найменування категорії
1. Непрозорість:
- фінансова звітність за US GAAP/IAS
- репутація і відкритість
- повідомлення про річні/позачергові загальні збори акціонерів
2. Розпорошення акціонерного капіталу:
- оголошені, але не випущені акції
- блокуючий пакет акцій у портфельних інвесторів
- наявність захисних заходів в статуті
3. Висновок активів/трансфертне ціноутворення:
- акціонери з контрольним пакетом акцій
- трансфертне ціноутворення
4. Злиття/реструктуризація:
- злиття
- реструктуризація
5. Банкрутство:
- прострочена кредиторська заборгованість або проблеми із заборгованістю по розрахунках з
бюджетом
- заборгованість
- фінансове управління
6. Обмеження на покупку і володіння акціями
7. Обмеження на володіння іноземців акціями або на їх участь у голосуванні
8. Ініціативи в сфері корпоративного управління
- склад органів управління компанією
- хартія корпоративного управління
- наявність іноземного стратегічного партнера
- дивідендна політика
- реєстратор
- якість
Разом

Макс. к-сть
балів
12
6
4
2
13
7
3
3
10
5
5
10
5
5
12
5
5
2
3
3
9
3
2
1
3
1
1
70

Оцінка кожного з видів ризиків проводиться шляхом присудження штрафних балів. Відповідно,
чим вище рейтинг тієї або іншої корпорації по сукупності набраних балів, тим більший ризик і, отже,
нижче рівень ефективності корпоративного управління.
Розглянемо категорії ризиків корпоративного управління і методику їх оцінки.
1. Непрозорість: максимальна кількість балів – 12. Дані чинники, пов’язані з інформаційною
непрозорістю компаній, розбиті на чотири підкатегорії: ведення фінансової звітності за західними
стандартами, своєчасне повідомлення про проведення зборів акціонерів і загальна репутація і
відкритість компанії. Ведення бухгалтерського обліку згідно принципам US GAAP/IAS: максимальна
кількість балів – 6. Кількість балів варіюється від шести для компаній, не охочих (як правило, з цілком
зрозумілих причин) вести фінансову звітність за міжнародними стандартами, до нуля для організацій,
які вже впродовж довгого періоду ведуть бухгалтерський облік відповідно до вищезазначених
стандартів.
Репутація і відкритість: максимальна кількість балів – 4. Це достатньо суб’єктивна оцінка, що
бере до уваги наявність в компанії і ефективність діяльності відділу по роботі з акціонерами,
відкритість керівництва і наявність інформації про компанію, необхідну для побудови оптимальних
моделей її розвитку.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: максимальна кількість балів – 2.
Компанії, які не надають своїм акціонерам порядку денного загальних зборів акціонерів, отримують
два бали; компанії, які нерегулярно і несвоєчасно повідомляють про загальні збори, заробляють
півтора бали.
2. Розпорошення акціонерного капіталу: максимальна кількість балів – 13. Загроза
розпорошення акціонерного капіталу вважається одним з найсерйозніших чинників ризику. Наявність
великої кількості оголошених акцій, які можуть бути випущені, часто свідчить про високу імовірність
майбутньої емісії, що веде до розпорошення акціонерного капіталу. Щоб відрізнити обґрунтовану
додаткову емісію акцій від ризикованої, необхідно визначити, чи має розміщення акцій чітко визначені
цілі, чи містить статут компанії міри захисту від розпорошення акціонерного капіталу і чи можуть
міноритарні інвестори заблокувати рішення щодо нової емісії.
Оголошені, але не випущені акції: максимальна кількість балів – 7. Кількість штрафних балів
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залежить від відношення кількості оголошених акцій до кількості акцій в обігу і від ступеня впевненості
інвесторів в тому, що задекларована планова емісія відповідає меті компанії та інтересам акціонерів.
Портфельні інвестори, які володіють блокуючим пакетом акцій: максимальна кількість балів – 3.
Додається три штрафні бали, якщо сторонні акціонери нездатні заблокувати рішення щодо емісії
акцій, що тягне за собою негативні наслідки.
Заходи по захисту, включені в статут: максимальна кількість балів – 3. Відсутність в статуті
положень, що регламентують переважні права покупки акцій або, що містять інші заходи захисту від
розпорошення акціонерного капіталу, означає три штрафні бали.
3. Висновок активів/трансфертне ціноутворення: максимальна кількість балів – 10. Нерідко
буває важко довести факти маніпуляцій з активами і застосування сумнівних методів встановлення
цін, проте іноді їх можна виявити шляхом ретельного аналізу фінансової звітності і способів укладання
контрактів. Практика показує, що ці прийоми, будучи іноді непомітними для інвесторів, приводять до
найсерйознішого зниження вартості компанії.
Акціонери, які володіють контрольним пакетом акцій: максимальна кількість балів – 5.
Нараховується п’ять штрафних балів компаніям, контрольні акціонери яких проявили себе з негативної
сторони в плані корпоративного управління. Якщо власником контрольного пакету акцій є держава (тобто
компанія може діяти на користь держави, а не своїх акціонерів), то вона отримує три бали.
Трансфертне ціноутворення: максимальна кількість балів – 5. Незрозуміла ситуація з
укладанням контрактів або широке використання офшорних компаній підвищує ризик, пов’язаний зі
встановленням цін на активи; як наслідок компанії отримують від одного до п’ять балів.
4. Злиття/реструктуризація: максимальна кількість балів – 10. Якщо компанія знаходиться на
порозі злиття або реструктуризації, виникає ризик втрати активів або використання недобросовісних
методів, що підвищує невпевненість в короткостроковій перспективі.
Злиття: максимальна кількість балів – 5. Компанії, які не планують злиття, отримують нуль
балів; компанії, що оголосили про злиття, заробляють два бали; а ті компанії, злиття яких швидше за
все матиме негативний ефект для інвесторів, отримують п’ять балів.
Реструктуризація: максимальна кількість балів – 5. Оцінюється на основі доступності і
доцільності плану реструктуризації і аналізу фактичних дій керівництва по реалізації програми.
5. Банкрутство: максимальна кількість балів – 12. Прострочена кредиторська заборгованість
або проблеми із заборгованістю по податках: максимальна кількість балів – 5. Даний чинник враховує
такі події, як спроби ініціювати банкрутство, активна скупка на ринку боргів компанії, а також велика
заборгованість по податках або прострочена кредиторська заборгованість.
Заборгованість: максимальна кількість балів – 5. Штрафні бали нараховуються залежно від
здатності компанії обслуговувати в майбутньому свою фінансову заборгованість. Максимальна
кількість штрафних балів (п’ять), отримують компанії, що допустили дефолт за своїми борговими
зобов’язаннями.
Фінансове управління: максимальна кількість балів – 2. Якість управління фінансовою
діяльністю відображається на здатності компанії виходити із складних боргових ситуацій і уникати
загрози банкрутства.
6. Обмеження на придбання і володіння акціями компанії і голосування: максимальна
кількість балів – 3+3. Деякі компанії встановлюють обмеження на придбання і володіння акціями або
на права голосування на загальних зборах для міноритарних і іноземних акціонерів. На нашу думку, в
рамках рейтингової системи було б доречним нараховувати штрафні бали таким компаніям, оскільки
неможливість акціонерів впливати на прийняття рішень підвищує імовірність порушення прав
міноритарних інвесторів.
7. Ініціативи в сфері корпоративного управління: максимальна кількість балів – 9. Це
узагальнена оцінка готовності керівництва ділити прибуток із сторонніми акціонерами і відноситися до
них справедливо, а також можливості інвесторів доводити свої проблеми до органів управління
компанією. Також варто відзначити, що в даній категорії проводиться оцінка тільки формальних кроків,
зроблених керівниками компаній для покращення відносин з міноритарними акціонерами, і не
проводиться спроба “вгадати” наміри керівництва.
Склад органів управління: максимальна кількість балів – 3. Членство міноритарних акціонерів
або незалежних експертів в органах управління компанією звичайно допомагає вселити відчуття
впевненості в тому, що міноритарні акціонери будуть, принаймні, проінформовані про діяльність
Правління та Наглядової ради, а їх проблеми будуть почуті.
Кодекс корпоративного управління: максимальна кількість балів – 2. Якщо компанія виступає з
ініціативою про прийняття кодексу корпоративного управління, в якому чітко висловлюється її політика
відносно сторонніх акціонерів, то це звичайно позитивно сприймається ринком; подібна компанія
отримує нуль балів.
Стратегічне партнерство з іноземними інвесторами: максимальна кількість балів – 1. Наявність
стратегічного іноземного партнера, що працює в тісній співпраці з керівництвом, підвищує шанси того,
що компанія дотримуватиметься більш цивілізованої політики.
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Дивідендна політика: максимальна кількість балів – 3. Даний показник оцінює не тільки сам факт
наявності чітко визначеної дивідендної політики, але також і адекватність розміру дивідендів і
своєчасність їх виплати.
Якість і надійність реєстратора: максимальна кількість балів – 1.
Корпораціям нараховується штрафний бал за використання послуг “кишенькових” фірмреєстраторів замість професійних компаній.
Відповідно до методики оцінки ризику (табл.1) корпорації, що отримали більше 35 штрафних
балів, є надзвичайно ризикованими і, відповідно, характеризуються низьким рівнем корпоративного
управління, а компанії з рейтингом нижче 17 вважаються відносно безпечними і володіють
професійним менеджментом.
Більш конкретний погляд на проблему оцінки ефективності корпоративного управління знайшов
відображення в іншому підході. Єдністю методик даного підходу є розуміння того, що ефективна
фінансово-господарська діяльність корпорації і є підтвердження ефективності корпоративного
управління. Даний підхід реалізується в наступних основних методах.
Перший – це оцінка ринкової вартості корпорації, другий – оцінка фінансового стану корпорації,
ключовим моментом якої є розрахунок імовірності банкрутства. Останні методи в сучасних українських
умовах є особливо актуальними, оскільки багато підприємств перебувають в кризовому стані. Навіть
при усталеному функціонуванні економіки майже всі підприємства мають вжити заходів, спрямованих
на запобігання різкому погіршенню економічних показників діяльності підприємства. Тому аналіз має
проводитися практично постійно з метою виявлення больових пунктів і наступного оперативного
втручання [4, с.166].
Серед методик оцінки імовірності банкрутства, на наш погляд, варто виділити методи, які
базуються на аналізі фінансових даних, що оперують сучасними коефіцієнтами, які набувають все
більшу популярність, а саме: Z-коефіцієнт Альтмана (США), коефіцієнт Таффлера, (Великобританія)
тощо, а також уміння “читати баланс”.
Корпоративне управління починається з введення систем фінансової звітності, покликаної
відображати інтереси менеджменту, зовнішніх акціонерів і ради директорів. Кожна з трьох сторін повинна
отримати свою частину документів, написаних зрозумілою, неспеціалізованою мовою [5, с.19].
Методи, які основані на аналізі фінансової звітності, на даний час найпоширеніші. Хоча, існують
об’єктивні недоліки даних методик, що полягають в наступному. По-перше, компанії, що відчувають
фінансові труднощі, затримують публікацію своїх звітів, і, таким чином, реальні дані можуть протягом
декількох років залишатися недоступними. По-друге, навіть якщо дані і повідомляються, вони можуть бути
“творчо обробленими”. Компанії в подібних ситуаціях прагнуть приховати свій справжній фінансовий стан,
що іноді приводить до фальсифікації. Тому, потрібне особливе уміння, властиве навіть не всім
досвідченим експертам, щоб розрізнити підправлені дані і оцінити ступінь завуальованості. Третя
проблема полягає в тому, що деякі показники, розраховані за даними діяльності компанії, можуть свідчити
про неплатоспроможність в той час, як інші – давати підстави для висновку про стабільність або навіть
деяке покращення. В таких умовах важко судити про реальний стан справ.
Проте, на нашу думку, можна погодитися лише з третім твердженням і то лише за умови
статичної оцінки, а не динамічної. Кажучи про перші два заперечення, необхідно відзначити, що
вивчення вимог щодо розкриття інформації про діяльність корпорацій, прийнятих в різних країнах,
дозволяє зробити нам висновок про неспроможність цих заперечень, оскільки вимоги щодо розкриття
інформації включають ряд найважливіших елементів. Це і надання звітності раз на квартал (США,
Росія), або раз на півроку (Німеччина), що виключає можливість для корпорацій затримувати подачу
звітів. Це і обов’язкова аудиторська перевірка фінансової звітності, що істотно знижує ризик
фальсифікації.
Однією з найпростіших моделей прогнозування імовірності банкрутства вважається
двохфакторна модель, яка ґрунтується на двох ключових показниках (показник поточної ліквідності і
показник частки позикових засобів), від яких залежить імовірність банкрутства підприємства. Ці
показники перемножуються на значення коефіцієнтів, знайдені емпіричним шляхом, і результати потім
сумуються з певною постійною величиною (const), також одержаною тим же (досвідченостатистичним) способом. Якщо результат (С1) виявляється негативним, імовірність банкрутства
невелика. Позитивне значення С1 вказує на високу імовірність банкрутства.
У світовій практиці виявлені і використовуються такі значення коефіцієнтів:
- для показника поточної ліквідності (покриття) (Кп) – (-1,0736);
- для показника питомої ваги позикових засобів в пасивах підприємства (Кз) – (+0,0579);
- постійна величина (const) – (-0,3877).
Звідси формула розрахунку С1 матиме наступний вигляд:
C1= -0,3877+Kп*(-1,0736) +Кз*0,0579
Розглянута
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підприємства, а тому можливі значні відхилення прогнозу від реальності. Для отримання більш
точного прогнозу рекомендується брати до уваги рівень і тенденцію зміни рентабельності проданої
продукції, оскільки даний показник істотно впливає на фінансову стійкість підприємства. Це дозволяє
одночасно порівнювати показник ризику банкрутства (С1) і рівень рентабельності продажу продукції.
Якщо перший показник знаходиться в безпечних межах і рівень рентабельності продукції достатньо
високий, то імовірність банкрутства є незначною.
Інший кількісний метод був запропонований відомим західним економістом Альтманом (Edward
I.Altman). Індекс кредитоспроможності побудований за допомогою апарату мультиплікативного
дискримінантного аналізу (Multiple-discriminant analysis - MDA) і дозволяє розподілити господарюючі
суб’єкти на потенційних банкротів і небанкротів.
При побудові індексу відстежувалось 66 підприємств, половина з яких за певний період
збанкротувала, а решта працювала успішно, і досліджувалось 22 аналітичні коефіцієнти, які могли
бути корисні для прогнозування можливого банкрутства. Із цих показників відібрали п’ять
визначальних і побудували багатофакторне регресійне рівняння. Таким чином, індекс Альтмана є
функцією від деяких показників, що характеризують економічний потенціал підприємства і результати
його роботи за минулий період. В загальному вигляді індекс кредитоспроможності (Z) має вигляд:
Z=1,2X1+1,4X2+3,3X3 +0,6X4+X5,
(2)
де Х1 – оборотний капітал/сума активів;
Х2 – нерозподілений прибуток/сума активів;
Х3 – операційний прибуток/сума активів;
Х4 – ринкова вартість акцій/заборгованість;
Х5 – виручка/сума активів.
Результати численних розрахунків за моделлю Альтмана показали, що узагальнюючий показник
Z може приймати значення в межах [-14;+22], при цьому підприємства, для яких Z>2,99 потрапляють в
число фінансово стійких, підприємства, для яких Z<1,81 є неплатоспроможними, а інтервал [1,81;2,99]
складає зону невизначеності.
Z-коеффіцієнт має загальний серйозний недолік: по суті його можна використовувати лише
відносно крупних компаній, що котирують свої акції на біржах. Саме для таких компаній можна
отримати об’єктивну ринкову оцінку власного капіталу.
Згодом функція 2 модифікувалась у формулу 3, що може застосовуватись для компаній, акції
яких не котирувалися на біржі:
K=8,38X1+X2+0,054X3+0,63X4,
(3)
де Х4 – балансова, а не ринкова вартість акцій.
Коефіцієнт Альтмана відноситься до найпоширеніших, але відомі інші подібні критерії. Так,
британський учений Таффлер (Taffler) запропонував чотирьохфакторну прогнозну модель, при
розробці якої використовувався наступний підхід.
При використані комп’ютерної техніки на першій стадії визначаються 80 взаємовідносин за
даними збанкрутілих і платоспроможних компаній. Потім, використовуючи статистичний метод,
відомий як аналіз багатовимірного дискримінанта, можна побудувати модель платоспроможності,
визначаючи відносини, які найкращим чином визначають дві групи компаній і їх коефіцієнти. Такий
вибірковий підрахунок співвідношень є типовим для визначення деяких ключових показників
діяльності корпорації, таких, як прибутковість, відповідність оборотного капіталу, фінансовий ризик і
ліквідність. Відповідним чином поєднавши ці показники модель платоспроможності відображає точну
картину фінансового стану корпорації. Типова модель для аналізу компаній, акції яких котируються на
біржах, приймає форму:
Z=C0+C1X1+C2X2+C3X3+C4X4,
(4)
де х1 – прибуток до сплати податку/поточні зобов’язання (53%);
х2 – поточні активи/загальна сума зобов’язань (13%);
х3 – поточні зобов’язання/загальна сума активів (18%);
х4 – відсутність інтервалу кредитування (16%);
с0-с4 – коефіцієнти, відсотки в дужках вказують на пропорції моделі; х1 – визначає
прибутковість, х2 – стан оборотного капіталу, х3 – фінансовий ризик і х4 – ліквідність.
Для посилення прогнозуючої ролі моделей можна трансформувати Z-коефіцієнт в PASкоефіцієнт (Perfomans Analysys Score) – коефіцієнт, що дозволяє відстежувати діяльність компанії в
часі. Вивчаючи PAS-коефіцієнт як вище, так і нижче за критичний рівень, легко визначити моменти
спаду і відродження компанії.
PAS-коефіцієнт – це просто відносний рівень діяльності компанії, виведений на основі Zкоефіцієнта за певний період і виражений у відсотках від 1 до 100. Наприклад, PAS-коефіцієнт, рівний
50, вказує на те, що діяльність компанії оцінюється задовільно, тоді як PAS-коефіцієнт, рівний 10,
свідчить про те, що лише 10% компаній знаходяться в гіршому стані (незадовільна ситуація). Отже,
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підрахувавши Z-коефіцієнт для компанії, можна потім трансформувати абсолютний показник
фінансового стану у відносний показник фінансової діяльності. Іншими словами, якщо Z-коефіцієнт
може свідчити про те, що компанія веде ризиковану діяльність, то PAS-коефіцієнт відображає
історичну тенденцію (динаміку) і прогнозну поточну діяльність на перспективу.
Сильною стороною такого підходу є можливість поєднати основні показники звіту про прибутки і
збитки балансу в єдине ціле. Так, компанія, яка отримує великі прибутки, але слабка з погляду
балансу, може бути зіставлена з менш прибутковою, баланс якої урівноважений. Таким чином,
розрахувавши PAS-коефіцієнт, можна швидко оцінити фінансовий ризик, пов’язаний з даною
компанією, і відповідно корегувати подальшу фінансову діяльність. По суті, підхід заснований на
принципі, що ціле більш цінне, ніж сума його складових.
Особливістю цього підходу є використання “рейтингу ризику” для подальшого виявлення
прихованого ризику. Цей рейтинг визначається статистично тільки, якщо компанія має негативний Zкоефіцієнт. Розраховується на основі тренду Z-коефіцієнта, величини негативного Z-коефіцієнта і
кількості років, протягом яких компанія знаходилася в ризикованому фінансовому стані.
Використовуючи п’ятибальну шкалу, в якій 1 вказує на “ризик, але незначну імовірність негайної
кризи”, а 5 означає “абсолютну неможливість збереження колишнього стану”, менеджер оперує
готовими засобами для оцінки загального балансу ризиків, пов’язаних з кредитами клієнта.
Існуючі підходи до оцінки ефективності корпоративного управління з погляду ринкової вартості
корпорації включають методику визначення ринкової вартості на основі оцінки капіталізації доходу
корпорації та на основі курсової вартості акцій корпорації.
При першому підході ціна підприємства (V) визначається капіталізацією прибутку за формулою:
V=P/K,
(5)
де P – очікуваний прибуток до сплати податків, а також відсотків по позиках і дивідендів;
К – середньозважена вартість пасивів (зобов’язань) фірми (середній відсоток, що показує
відсотки і дивіденди, які необхідно буде виплачувати відповідно до умов, що склалися на ринку, за
позиковий і акціонерний капітали).
Зниження ціни підприємства означає зниження його прибутковості або збільшення середньої
вартості зобов’язань (вимоги банків, акціонерів). Прогноз очікуваного зниження вимагає аналізу
перспектив прибутковості і процентних ставок.
Доцільно розраховувати ціну підприємства на найближчу і довгострокову перспективу. Умови
майбутнього падіння ціни підприємства, як правило, формуються у поточний період і можуть бути
певною мірою передбачені (хоча в економіці завжди залишається місце для непрогнозованих
стрибків).
Висновки з проведеного дослідження. Для успішного функціонування економіки країни в
цілому в умовах ринкової трансформації, зокрема на рівні державного управління важливе значення
має розвиток корпоративного сектору в Україні.
Розглянуті методи оцінки економічної ефективності корпоративного управління свідчать про
різний підхід до проблеми. Використано при дослідженні комплексну методику оцінки економічної
ефективності корпоративного управління із виділенням якісних і кількісних методів оцінки.
Запропоновано проводити аналіз господарської діяльності підприємства через оцінку його
ринкової вартості і фінансового стану. Це пояснюється тим, що, по-перше, корпоративне управління –
це достатньо багатогранна категорія і експерти при оцінці її ефективності можуть переслідувати різні
цілі, які вимагають використання різних методик; по-друге, наявність безлічі методик говорить про те,
що жодна з них не є панацеєю від усіх бід корпоративного управління.
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Анотація
У статті розглянуто комплексну методику оцінки економічної ефективності
корпоративного управління із виділенням якісних і кількісних методів оцінки. Визначено основні
категорії ризиків корпоративного управління. Досліджено внутрішні механізми корпоративного
управління та запропоновано проводити аналіз господарської діяльності підприємства через оцінку
його ринкової вартості і фінансового стану.
Ключові слова: корпорація, фінансові потоки, акціонерний капітал, корпоративні відносини,
банкрутство, реструктуризація, економічний потенціал.
Аннотация
В статье рассмотрена комплексная методика оценки экономической эффективности
корпоративного управления с выделением качественных и количественных методов оценки.
Определенно основные категории рисков корпоративного управления. Исследовано внутренние
механизмы корпоративного управления и предложено проводить анализ хозяйственной
деятельности предприятия через оценку его рыночной стоимости и финансового состояния.
Ключевые слова: корпорация, финансовые потоки, акционерный капитал, корпоративные
отношения, банкротство, реструктуризация, экономический потенциал.
Annotation
In the article the complex method of estimation of economic efficiency of corporate management is
considered with the selection of high-quality and quantitative methods of estimation. Basic categories of risks
of corporate management are examined. Internal mechanisms of corporate management are explored.
Economic analysis of enterprise through the estimation of his market value and financial state is suggested.
Key words: corporation, financial streams, equity, corporate relations, bankruptcy, restructuring,
economic potential.
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ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Постановка проблеми. Посилення продовольчої залежності в умовах глобалізації світової
економіки послаблює національну безпеку та підвищує загрозу завоювання її внутрішнього ринку
іноземними сільгоспвиробниками. За таких умов досить гостро постає питання попередження загроз у
продовольчій сфері, оскільки продовольча безпека є однією з найважливіших систем
життєзабезпечення населення. Серйозність нинішнього становища потребує негайної розробки
заходів попередження занепаду АПК України. Без цього неможливі ні економічний ріст, ні вирішення
демографічної проблеми, ані забезпечення суверенітету країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На всіх етапах еволюції економічної думки
знаходили своє відображення широкі теоретичні і методологічні аспекти теорії продовольчої безпеки в
працях як зарубіжних, так і вітчизняних учених-економістів.
Одним з перших важливість сільськогосподарського виробництва для розвитку країни відзначив
Ф. Кене. Вагомий внесок у розвиток концепції продовольчої безпеки з боку як виробництва, так і
споживання продовольства здійснили А. Сміт, Т. Мальтус, Д. Ріккардо, А. Маслоу та ін.
Питанням формування загальнотеоретичних основ та вирішення проблем продовольчої безпеки
присвячені наукові доробки сучасних вітчизняних економістів: Б. Пасхавера, О. Шубравської,
О. Шпичака, О. Гойчука, А. Лисецького, М. Хвесика, Л. Молдаван, В. Трегобчука [1-5] та ін.
Разом з тим доводиться констатувати, що багато аспектів цієї проблеми залишаються
дискусійними. На наш погляд, залишається недостатньо розробленою низка питань формування
концепції продовольчої безпеки й оцінки її впливу на підвищення рівня і якості життя, вивчення місця
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продовольчої безпеки в системі національної безпеки, формування ефективного механізму
забезпечення продовольчої безпеки країни.
Постановка завдання. Метою і завданням даної статті є дослідження теоретичних положень
та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення продовольчої безпеки як основної
передумови економічного зростання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Продовольча безпека – складна і багатогранна
проблема, яка носить як міжнародний, так і внутрішній характер, стосується кожної людини й кожної
соціальної групи населення. Для України вона залишається однією з центральних у політичному,
економічному та соціальному житті, особливо це посилюється на тлі несприятливих природнокліматичних явищ (скорочення водних ресурсів, погіршення екології, зміна клімату й температурного
режиму і негативний вплив їх на стан агросфери, її показники), що супроводжуються погіршенням
кон’юнктури світового агропродовольчого ринку, використанням механізмів недобросовісної
конкуренції, зубожінням населення.
Вирішення проблеми продовольчої безпеки, перш за все, пов'язане з ефективним розвитком
сільського господарства, зростанням випуску продукції агросфери, підвищенням її якості та
конкурентоспроможності. На сьогодні стан вітчизняного сільського господарства оцінюється як украй
нестійкий. Зокрема, високий рівень зношеності основних засобів, зростає частка збиткових
господарств та рівень витрат сільгоспвиробників, не проводяться агроекологічні заходи.
Екстенсивна модель розвитку аграрного сектору погіршила показники продовольчої безпеки
України. Баланс споживання основних продуктів харчування (табл. 1) свідчить, що у 2009 р. в Україні
по більшості основних видів продовольства фактичне споживання знаходилося нижче раціональних
норм [6].
Наведені дані підтверджують, що за основними продуктами харчування (м'ясо і м'ясопродукти,
молоко й молокопродукти, риба і рибопродукти, яйця, овочі та баштанні, плоди, ягоди, виноград і
цукор) спостерігається невідповідність раціональній нормі, оскільки коефіцієнт співвідношення між
фактичним і раціональним споживанням склав менше одиниці. Враховуючи, що значна частина
населення знаходиться за межею бідності, а отже, не може харчуватися за фізіологічними нормами,
першочерговим завданням державної політики має стати забезпечення стійкого зростання
виробництва основних продуктів харчування, їх доступності населенню. Це є важливою складовою
продовольчої і національної безпеки держави, яка має включати в себе фізичну та економічну
доступність, безпечність і якість харчових продуктів та забезпечувати раціональне співвідношення
експорту й імпорту ( рис.1).
Таблиця 1
Споживання продуктів харчування
(на особу на рік; кг)
Раціональна норма
(розрахунки
МОЗ України)

Фактичне
споживання у 2009
році (дані
Держкомстату)

Індикатор
достатності
споживання

101,0

111,7

1,11

80,0

49,7

0,62

380,0

212,4

0,56

20,0

15,1

0,76

290

272

0,94

Овочі та баштанні

161,0

137,1

0,85

Плоди, ягоди та виноград

90,0

45,6

0,51

Картопля

124,0

133,0

1,07

Цукор

38,0

37,9

0,99

Олія рослинна всіх видів
*Джерело: [2].

13,0

15,4

1,19

Продукти харчування
Хліб і хлібопродукти
(у перерахунку на борошно)
М'ясо і м'ясопродукти
(у перерахунку на м'ясо)
Молоко і молокопродукти
(у перерахунку на молоко)
Риба і рибопродукти
Яйця (шт.)

Під фізичною доступністю продуктів харчування розуміємо безперебійне постачання продуктів
харчування в місця їх споживання в обсягах, достатніх для задоволення потреб населення [3].
Економічна доступність продуктів харчування – можливість придбання населенням продуктів
харчування відповідно до фізіологічних норм за існуючої структури споживання, системи цін, рівня
доходів, соціальних виплат та пільг.
Безпечність та якість харчових продуктів – якість сировини й продуктів харчування – повинна
відповідати встановленим вимогам і гарантувати безпечне їх споживання.
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Національна безпека

Економічна

безпека

Фізична доступність
продовольства

Продовольча
безпека

Економічна доступність
продовольства

Раціональне
співвідношення експорту й
імпорту

Якість та безпечність
харчових продуктів

Рис. 1. Взаємозв’язок продовольчої безпеки з національною
Посилення процесів глобалізації у світовій економіці, інтеграція країни у світову спільноту,
безпосередня близькість до ринків країн ЄС, де пропозиція перевищує попит, визначають об'єктивну
необхідність проведення політики забезпечення раціонального співвідношення між експортом та
імпортом, здійснення жорсткого контролю над використанням національних ресурсів, вжиття заходів
підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської сировини і готового продовольства не
лише на зовнішньому, але й внутрішньому ринках [7].
Основою організації, планування й практичного забезпечення продовольчої безпеки має стати
аналіз загроз, оцінка реальних та потенційних внутрішніх і зовнішніх небезпек, кризових ситуацій та
інших несприятливих чинників.
На наш погляд, до зовнішніх чинників, що справляють деструктивний вплив на національну
систему продовольчої безпеки, можна віднести такі:
− низький рівень конкурентоспроможності вітчизняного продовольства і сировини через
технологічну відсталість виробництва;
− відмінності між рівнем життя населення в розвинених країнах і країнах з перехідною
економікою, що знижують соціально-економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності;
− відсутність чіткого механізму реалізації конкурентних переваг аграрного виробництва країни,
представленого в основному особистими селянськими господарствами, які мають базуватися на
зниженні витрат, застосуванні інноваційних технологій, підвищенні екологічної безпеки;
− невідповідність міжнародним нормам оцінки якості продукції;
− невідповідність державної підтримки вітчизняних товаровиробників світовому рівню;
− низька ефективність інноваційної діяльності в агросфері, а також відсутність дієвих
механізмів впровадження досягнень науково-технічного прогресу в агропромислове виробництво;
− високий рівень диференціації доходів і наявність груп з грошовими ресурсами, нижчими від
прожиткового мінімуму;
− екологічна напруженість, зумовлена відсутністю загальнодержавних запобіжних заходів.
Потенційні зовнішні загрози національній продовольчій безпеці, зумовлені тенденціями розвитку
світового ринкового господарства, включають:
− несприятливу зміну кон'юнктури світового ринку;
− низьку якість продовольства, що імпортується;
− використання продовольства як важеля зовнішньоекономічного тиску на країни.
Ризик дії зовнішніх загроз посилюється незбалансованістю попиту і пропозиції на світових
ринках унаслідок уповільнення темпів зростання виробництва сільськогосподарської продукції. Для
забезпечення потреб зростаючого населення Землі у найближчі 30 років потрібно збільшити
сільськогосподарське виробництво мінімум у півтора рази в світовому масштабі та удвічі – у країнах,
що розвиваються. При цьому очікується, що світові запаси зерна до кінця 2011 року порівняно з 2010
зменшаться на 7%, (ячменю – на 35, кукурудзи – на 12, пшениці – на 10%), збільшаться чисельність
народонаселення, глобальні екологічні проблемами, що призводять до скорочення ресурсного
потенціалу сільського господарства, і протиріччя інтересів найбільш розвинених країн та країн з
перехідною економікою [8].

26

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Наявність вищенаведених
стабілізаційних заходів (рис.2).

чинників

продовольчої

безпеки

потребує

вжиття

негайних

Фактори формування системи національної продовольчої безпеки
Слабка інформаційна
база,
що
дозволяє виявити резерви сировини і
продовольства

Стабілізаційні
Створення сучасної нормативно-правової бази для
нормалізації функціонування соціально орієнтованої
економічної системи
Розробка механізму ціноутворення й створення паритетної
системи цін на продовольчу сировину і товари, споживані в
процесі сільськогосподарського виробництва

Обмеження ввезення в країну тих видів імпортної
сировини і продовольства, які виробляються та
можуть вироблятися всередині країни
Створення умов для отримання доходів, достатніх для
придбання продуктів харчування за раціональними
нормами; реалізація політики, спрямованої на
підвищення
якості
життя
населення
щодо
найважливіших його компонентів: фізичне і моральне
здоров'я суспільства, гармонізація умов праці,
споживання екологічно чистих продуктів харчування
Стійкий
розвиток
вітчизняного
виробництва,
спрямований на підвищення інноваційної активності
підприємств агропромислового комплексу
Безперервна робота з упровадження НТП в аграрну
сферу
Розробка стратегії єдиної товарної політики,
формування прогресивних каналів руху товару,
розвиток ефективної інфраструктури товарних ринків
Посилення
інтеграційних
процесів
між
сільськогосподарськими, переробними підприємствами і
об’єктами ринкової інфраструктури, створення крупних
спеціалізованих структур з превалюючою часткою
державного капіталу

Планування і прогнозування діяльності суб'єктів
продовольчого ринку на економічних принципах
Квотування
експорту
продовольства і сировини

дефіцитних

видів

Систематичне підвищення якості продукції до рівня,
відповідного вимогам світового ринку, раціональне
використання виробничого потенціалу галузей
Підвищення міри достовірності інформації, облік і
контроль за ефективністю використання виробничих
ресурсів, якісними й ціновими параметрами готової
продукції, створення і впровадження сучасних
інформаційних систем

Відсутність чіткого обліку й контролю за
використанням ресурсів, сировини та
продовольства, факторів виробництва
господарюючими суб’єктами
Низький рівень конкурентоспромож-ності
сільськогосподарської
продукції
на
внутрішньому та зовнішньому ринках

Відсутність чітких принципів і дієвих
методів планування й стратегічного
прогнозування
розвитку
продовольчого ринку
Низька
ефективність
кредитногрошової, податкової, митної політики
та
відсутність
можливостей
використання
державою
дієвих
інструментів
регулювання
продовольчого ринку
Низький
рівень
інфраструктури ринка

розвитку

Моральне та фізичне зношення діючих
основних засобів, недостатній рівень
інновацій, відсутність дієвого механізму
запровадження нововведень

Ріст безробіття, низький рівень життя
населення, невідповідність росту цін
доходам населення
Низький
платоспроможний
попит
на
продукти харчування та низька якість
продуктів харчування
Насичення національного продуктового
ринку імпортними товарами з метою
витіснення вітчизняних виробників

Диспаритет
цін
на
сільськогосподарську
сировину,
засоби
виробництва та послуги, споживані
агросферою, готову продукцію
Відсутність
дійового
ціноутворення

механізму

Нестійка нормативно-правова база,
що регламентує економічну діяльність
підприємств

Деструктивні
Рис. 2. Фактори формування системи національної продовольчої безпеки
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Застосовуючи стабілізаційні чинники дуже важливо враховувати ймовірність виникнення
невизначеності ринкового середовища і саме оцінка можливих загроз має бути покладена в основу
розробки комплексу заходів, спрямованих на мінімізацію та протидію загрозам продовольчої безпеки.
Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження встановлено, що
агропромислове виробництво характеризується підвищеною ризиковістю, що спричиняє продовольчу
залежність, послаблює національну безпеку та підвищує загрозу завоювання її внутрішнього ринку
іноземними сільгоспвиробниками.
Основою гарантованого забезпечення продовольчої безпеки держави є попередження
внутрішніх та зовнішніх її загроз, в основному, за рахунок збільшення обсягів власного виробництва
сировини і продовольства шляхом реалізації системи заходів, спрямованих на інноваційний розвиток
АПК на основі створення інтегрованої системи «наука – освіта – розробка – впровадження –
конкурентне виробництво – прибуток».
Ці заходи забезпечать створення умов (економічних, правових, організаційних) для швидкого
формування в агросфері продуктових і виробничо-збутових кооперативно-інтеграційних структур,
кластерів, технопарків, що замикають технологічні ланцюги: від виробництва вихідної
сільськогосподарської сировини – до збуту готового та якісного продовольства під ринковий
споживчий попит.
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Анотація
Проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники деструктивної і стабілізаційної дії на
національну систему продовольчої безпеки. Встановлено, що рівень продовольчої безпеки
оцінюється реальними та потенційними внутрішніми і зовнішніми небезпеками, кризовими
ситуаціями, іншими несприятливими чинниками. Обгрунтована необхідність прийняття
стабілізаційних заходів.
Ключові слова: економічне зростання, продовольча безпека, деструктивні, стабілізаційні
чинники.
Аннотация
Проанализированы внутренние и внешние факторы деструктивной и стабилизационной
действия на национальной системе продовольственной безопасности. Установлено, что уровень
продовольственной безопасности оценивается реальными и потенциальными внутренними и
внешними опасностями, кризисными ситуациями, другими неблагоприятными факторами.
Обоснована необходимость принятия стабилизационных мер.
Ключевые слова: экономический рост, продовольственная безопасность, деструктивны,
стабилизационные факторы.
Annotation
Analysis of internal and external destructive factors and stabilization of the national food security
system. Found that the level of food security is assessed real and potential internal and external threats,
crisis management, other unfavorable factors. Substantiated the necessity of the adoption of stabilization
measures.
Key words: economic growth, food safety, destructive, stabilisation factors
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АНАЛІЗ СТАНУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Дефіцит трудових ресурсів, який охоплює вже не тільки країни з
розвиненою економікою, а й увесь світ, дедалі більше дається взнаки. У зв’язку з втратами
кваліфікованих працівників, які знаходять собі робочі місця в більш благополучних країнах, і
невтішними перспективами зростання процесу міграції кадрів наша країна стає вразливою до нових
викликів. У цих умовах особливого значення набуває стан ринку праці, всіх його компонентів. Попри
певні позитивні соціально-економічні зрушення в українському суспільстві протягом останніх років на
регіональному рівні залишаються невирішеними проблеми розвитку трудового потенціалу і
забезпечення ефективної зайнятості, збалансованості попиту та пропозиції на ринку праці, створення
нових робочих місць тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми і перспективи розвитку вітчизняного
ринку праці та його вплив на всі сфери суспільного життя українців досліджуються багатьма
науковцями: В. Герасимчук, С. Дзюба, А. Колот, І. Кравченко, В. Онікієнко, В. Петюха. У цих працях
розроблено теоретико-методологічні й практичні питання формування та становлення національного
ринку праці й окремих його елементів. Грунтовно аналізуються результати і перспективи суспільноекономічного реформування в Україні з погляду їх соціально-демографічних наслідків, впливу на
соціально-економічну структуру населення, якість людського потенціалу тощо. Водночас недостатньо
дослідженими залишаються питання, що стосуються сучасного стану ринку праці в Україні, його
особливостей на даному етапі та проблем розвитку.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження проблем та перспектив розвитку
сучасного ринку праці в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під ринком праці розуміють динамічну систему,
що включає в себе комплекс соціально-трудових відносин з приводу умов найму, використання й
обміну робочої сили на життєві засоби, і механізм його самореалізації, механізм попиту та пропозиції,
що функціонує на основі інформації, яка надходить у вигляді змін ціни праці (заробітної
плати) [1, с. 39].
Через систему цін та конкуренцію ринковий механізм пов’язує рішення суб’єктів ринку праці,
функціонування якого узгоджується з вимогами законів попиту і пропозиції. Отже, ринку праці властиві
певні особливості:
- належить до ресурсних ринків (продавцями послуг є домогосподарства, економічно активне
населення, а покупцями – урядові та неурядові інституції);
- важливу роль відіграють профспілки, асоціації виробників, а також держава;
- робоча сила є особливим товаром;
- заробітна плата – основний вид доходу більшості працівників, сімей, що визначає якість
робочої сили.
На гальмування розвитку ринку праці в Україні впливають зовнішні і внутрішні фактори. До
першої групи відносять: низький рівень оплати праці, диференціація заробітної плати за видами
економічної діяльності, високий рівень зовнішньої трудової міграції, складна демографічна ситуація та
ін. До другої – виникнення гнучких форм зайнятості (телепраця або телекомпьютинг), культивоване
розуміння європейців щодо необхідності навчатися протягом життя (за даними опитування,
проведеного в країнах ЄС, переважна більшість респондентів (88 %) вважають, що регулярне
навчання і тренінги для підвищення кваліфікації чи здобуття нових навичок поліпшують їхні
перспективи працевлаштування, 87 % підтримують ініціативи ЄС щодо поширення практики навчання
на робочих місцях) і т.д.
Заробітна плата для більшості працюючих українців фактично перетворилася на один із
варіантів соціальної допомоги, який мало залежить від результатів праці. Хоча спостерігається стійка
динаміка зростання заробітної плати: у січні-жовтні 2010 середньомісячна номінальна заробітна плата
штатних працівників становила 2322 грн., що у 2,6 раза перевищує рівень мінімальної заробітної
плати (907грн.), та рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (907грн.). При цьому
порівняно з відповідним періодом 2009 р. розмір середньої заробітної плати збільшився на 21,4%,
хоча має місце і виплата заробітної плати, нижчої за мінімально встановлений рівень, яку отримують
більше 1 млн. громадян. Продовжує зростати заборгованість з виплати заробітної плати – станом на
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1 листопада 2010 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 1283,7 млн. грн., з яких
709,9 млн. грн. заборгували економічно активні підприємства, тобто за жовтень вона зменшилась на
4,2%, а з початку року – на 11,9%. З економічно активних підприємств 64,6% заборгованості із виплати
заробітної плати припадало на підприємства недержавної форми власності [2].
Разом з цим, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-вересні 2010 р. становив 107,4% (у
січні-вересні 2009 р. – 109,1%), що негативно позначилося на доходах українців.
Залишається значною диференціація заробітної плати за видами економічної діяльності.
Найвищі розміри заробітної плати у квітні 2010 року зафіксовані у працівників, які займаються у
фінансовій діяльності (4414 грн.) , в той час низькою залишається заробітна плата у працівників
сільського господарства (1431 грн.).
Отже, існує парадокс: на 2010 рік безробіття в Україні чи не найменше серед країн Європи – 8 %
(за даними Євростату: Греція – 9 %, США – 9,6 %, Франція – 8,9 %, Іспанія – 20,5 %, Польща – 11,2 %
[3]), проте рівень бідності свідчить про значне відставання від багатьох держав. Тобто, в Україні є
проблема низької оплати праці і неадекватної зайнятості. А багато людей, що залишилися без роботи,
зазнають дійсний психологічний шок: страждає їх людська гідність, оскільки вони відчувають себе не
потрібними суспільству і родині. Психологічні потрясіння, пережиті безробітними, породжують хвилю
злочинів, самогубств. Статистика показує, що ріст безробіття збільшує число розлучень та
захворювань [4, с. 39]. Все це підриває фізичне і моральне здоров’я суспільства.
Наступний внутрішній фактор, який суттєво деформує трудовий потенціал усіх регіонів країни, –
катастрофічно високий рівень зовнішньої трудової міграції: близько 7 млн. громадян, що складає
майже третину українців працездатного віку. Він обумовлений низкою причин, серед яких проблема
знайти роботу відповідно до здобутої освіти і кваліфікації з адекватною винагородою за працю,
зменшення попиту на робочу силу у зв’язку з надмірним імпортом товару, низький рівень оплати праці
в середньому по країні та заборгованість з її виплати, недостатні соціальні гарантії та соціальний
захист – усе це спонукає громадян до пошуку кращого життя за межами України.
Ситуація на вітчизняному ринку праці викликає у фахівців дедалі більшу тривогу. Деякі компанії
Центральної та Східної Європи, переживаючи кадровий голод, приймають рішення шукати персонал у
сусідніх державах. Україна, не витримуючи конкуренції, продовжує втрачати кадровий потенціал.
Навіть при тому, що зарплати працівників особливо затребуваних професій зростають прискореними
темпами, чимало наших співвітчизників їдуть за кордон. Річ у тому, що тамтешні компанії мають
можливість платити в кілька разів більше, створювати кращі умови для праці і життя. В умовах
загострення демографічної кризи від розв’язання кадрової проблеми в усіх її аспектах вирішальною
мірою залежить рівень конкурентоспроможності країни.
Абсолютна більшість українців за кордоном працює нелегально, тобто без укладання трудової
угоди, відповідно без соціального захисту з боку іноземного роботодавця. Трудові мігранти,
здебільшого з вищою освітою, за кордоном задовольняють попит на тяжку фізичну роботу, яку
відмовляються виконувати місцеві жителі, що зводить нанівець трудовий потенціал вітчизняного
дипломованого спеціаліста. Відсутність дозволу на працю, незнання мови, своїх прав і законів країни
перебування сприяють тому, що трудові мігранти стають жертвами рекету, торгівлі людьми та
сексуальної експлуатації, залякування, погроз тощо.
Торгівля людьми, яка сьогодні стала однією з глобальних сучасних проблем, зачепила й
Україну. Починаючи з 1991 року майже 117 тисяч осіб постраждали від тієї чи іншої форми торгівлі
людьми. Зламані долі, етичні принципи й цінності – це не цікавить тих, хто зайнятий злочинним
бізнесом. До речі, він є третім за прибутковістю після торгівлі наркотиками та зброєю і приносить
злочинцям щороку від 8 до 10 мільярдів доларів [5].
Протягом останнього десятиліття та в найближчому майбутньому в Україні поглиблюється
диспропорція між працівниками та пенсіонерами, що спричиняє підвищене навантаження на
працюючих осіб, адже бюджет пенсійного фонду, тобто виплата та розміри пенсій сьогоднішніх
пенсіонерів, формується за рахунок пенсійних внесків нині працюючих осіб. Так, за даними Інституту
демографії та соціальних досліджень НАН України, до 2050 року на 100 осіб, які роблять пенсійні
внески, припадатиме 139 пенсіонерів [6]. Отже, існування лише солідарної пенсійної системи є
неефективним з соціального та економічного погляду.
На характер розвитку трудового потенціалу регіонів негативно впливає ще один внутрішній
чинник – складна демографічна ситуація, яка містить загрозливі особливості для українського
суспільства. Критичний спад народжуваності й високий рівень смертності, а також захворюваності та
інвалідності людей призвели до того, що катастрофічно зменшується населення. На листопад 2010
року в Україні за даними Держкомстату проживало 45 мільйонів 808 тисяч 893 людини. Населення
зменшується виключно за рахунок природного скорочення (166,9 тис. ), яке не перекриває незначний
міграційний приріст населення (11,6 тис. осіб) [2].
Для природного відтворення населення потрібно кожній жінці репродуктивного віку народити
троє дітей. Особливістю демографічної кризи України є те, що вона відбувається на тлі старіння
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населення всіх регіонів – у середньому кожна п’ята економічно активна особа – старша 50 років, а
кожна 14 – старша працездатного віку [8, с. 83].
Забезпечення молодих людей, які здобули професійно-технічну або вищу освіту, першим
робочим місцем — виразна ознака соціальної спрямованості державної політики. А якщо для цього ще
й надавати роботодавцям дотації, то економіка отримає важливий стимул для розвитку, а на ринку
праці буде знято зайву напругу. Цю закономірність українські можновладці зрозуміли, вивчивши досвід
розвинених держав. Відповідний закон було прийнято у 2006 р., тому у держбюджеті-2010 саме на
такий вид підтримки молоді передбачено лише 5,8 млн. грн. (тобто перше робоче місце отримають
майже три тисячі випускників), що не є достатнім для сучасного ринку праці. Також часто професійнокваліфікаційний рівень громадян, які шукають роботу, та потреби роботодавців не співпадають, тобто
має місце нестача кваліфікованої робочої сили в Україні.
Дані проблеми можуть бути вирішені за допомогою цілеспрямованої профорієнтаційної роботи
закладів освіти, державної служби зайнятості та роботодавців, що сприятимуть правильному вибору
професії та наближатимуть збалансованість попиту і пропозиції робочої сили на вітчизняному ринку
праці, а також створення конкурентних переваг вітчизняного ринку праці.
У січні-грудні 2010 року послугами державної служби зайнятості скористались 1,8 млн.
незайнятих громадян. Статус безробітного мали 1,4 млн. осіб, з яких отримували допомогу по
безробіттю – 1,2 млн. осіб.
Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості у
2010 році становила 744,5 тис. осіб. Рівень працевлаштування незайнятих громадян збільшився до
40,3% проти 32,8% у 2009 році [7].
Протягом січня-грудня 2010 року проходили професійне навчання 203,3 тис. безробітних, що на
29,4% більше, ніж у січні-грудні 2009 року. Рівень охоплення професійним навчанням зріс з 9,3% до
14,7%.
Висновки з проведеного дослідження. Першочергове завдання для українського ринку праці
– перейти від моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим рівнем оплати та ефективною
працею, яка побудована на якості продукції і продуктивності праці, що призведе до збільшення
доходів місцевих бюджетів, збільшення відрахувань до Пенсійного фонду, зменшення трудової
міграції. Для того, щоб розширити зайнятість та поліпшити її якість, подолати високе безробіття,
зменшити соціальне та економічне напруження в Україні, вирішальним моментом державної політики
зайнятості повинен бути добре зважений вибір заходів у поєднанні з макроекономічною, політичною та
соціологічною політикою держави.
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Анотація
У статті визначено сутність ринку праці та його особливості в сучасних умовах
господарювання. Розглянуто вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на стан українського ринку
праці. Виявлено проблеми ринку праці в Україні та запропоновані заходи щодо перспективного його
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ситуація, трудова міграція.

31

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Аннотация
В данной статье определена сущность рынка труда и его особенности в современных
условиях хозяйствования. Рассмотрено влияние внутренних и внешних факторов на состояние
украинского рынка труда. Выявлены проблемы рынка труда в Украине и предложены меры по
перспективному его развития.
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, заработная плата, безработица,
демографическая ситуация, трудовая миграция.
Annotation
This article defines the essence of the labor market and its peculiarities in the modern business
environment. Considered the influence of internal and external factors on the Ukrainian labor market.
Identified problems of the labor market in Ukraine and proposed measures for its long-term development.
Key words: labor market, labor, wages, unemployment, demographic situation, migration.
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МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Постановка проблеми. В Україні, в цілому, досягнута макростабілізація економічної ситуації.
Більшість економічних показників, що характеризують загальний стан економіки, свідчать про розвиток
позитивних тенденцій. Подальший успіх багато в чому буде залежати від того, чи вдасться перейти від
макроекономічної стабілізації до мікроекономічної.
Основними завданнями в галузі управління має бути підвищення його ефективності з
посиленням соціальної спрямованості. Організаційне реформування управління на макрорівні вже
відбувається – прикладом служить створення державних корпорацій. Якщо говорити про соціальноекономічні орієнтири на всіх рівнях, то тут потрібно ще проводити велику роботу. Так, основними
принципами соціально орієнтованого державного управління є:
1. пріоритет суспільних інтересів перед будь-якими приватними (соціальних верств або груп
населення, корпорацій, політичних партій);
2. розвиток економіки з урахуванням інтересів всіх верств суспільства і регіонів, що досягається
економічним заохоченням відповідних галузей регіонів, а також вирівнюванням соціальних
відмінностей шляхом перерозподілу доходів за допомогою податків;
3. регулювання державою (економічно, а якщо необхідно, то й адміністративними заходами) цін,
на життєво важливі для більшості населення товари (продовольство, ліки, плата за житло, комунальні
послуги, послуги зв'язку і транспорту, електроенергія, газ, бензин) з урахуванням інтересів населення
та товаровиробників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукової літератури свідчить, що ідеї для
дослідження соціального та економічного розвитку містяться в працях іноземних економістів, таких як
Дікон Б., Халс М., Стабс П. [1], Ганслі Теренс М. [2], Смит А. [5], Стігліц Джозеф Е. [6], Спікер П. [7].
Зазначена проблема, яка порушена в наукових дослідженнях зарубіжними вченими, набуває все
більшого поширення у вітчизняній науці. Результати багатьох досліджень проблеми ефективного
державного регулювання розвитку країни викладені в працях О.І. Амоші, С.О. Білої, Д.П. Богині,
В.Г. Бодрова, В.М. Гейця, М.Х. Корецького, Е.М. Лібанової, І.Ф. Радіонова [4], Ю.В. Навpузовa,
В.М. Олуйка, О.А. Цуруль [8], А.А. Чухно [3], В.В. Юрчишинa та ін. Не до кінця висвітленим
залишається питання передумов виникнення соціальної нерівності та забезпечення умов
економічного зростання. Це зумовлено насамперед тим, що з розвитком суспільства змінюються і
передумови, що спонукають до виникнення нових труднощів у формуванні соціально-економічної
стабільності.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблеми соціально-економічного розвитку
країни та місце державного управління в її вирішенні, а також розробка певних пропозицій щодо
покращення існуючої ситуації в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження. У соціально орієнтованих державах гарантовано
безкоштовну освіту та лікування населення (за допомогою страхової або державної охорони здоров'я).
Здійснюється будівництво муніципального житла з низькою квартирною платою для незаможних,
будівництво житла для продажу через дешевий або безвідсотковий кредит терміном на 15-20 років.
Для підтримки помірних цін на продовольство і рентабельності сільського господарства проводиться
державне дотування сільських товаровиробників (до 40% витрат), захист від посередниківперекупників і переробників, шляхом створення цими виробниками (фермерами та іншими
виробниками) за підтримки держави потужної інфраструктури для зберігання, переробки та реалізації
сільгосппродуктів через роздрібну торгівлю (у тому числі і через власні магазини) [7].
На всіх підприємствах незалежно від розмірів і форм власності здійснюється суворий державний
і громадський контроль за охороною праці, технікою безпеки та дотриманням трудового
законодавства.
В Україні сьогодні, саме на рівні суб'єктів господарювання виявляються всі негативні наслідки
погано налагодженої, невпорядкованої, малоефективної системи управління. Руйнівний вплив на
поведінку підприємств мають такі прояви управлінської кризи, як відсутність розмежування та
невпорядкованість прав і безвідповідальність власників та керівників; дезорганізація зв'язків між
владою і господарськими суб'єктами; незабезпеченість правовим захистом договірних відносин;
неузгодженість внутрішніх управлінських структур; безгосподарність підприємств, що перебувають у
державній власності; розлад системи замовлень і закупівель продукції для державних потреб і багато
іншого.
Саме тому в даний час, на перший план перетворень виходить мікроекономіка з її двома
основоположними інструментами - ефективним управлінням і цивілізованим підприємництвом.
Разом з тим, як показує конкретний досвід розвинених індустріальних країн, своїм високим
добробутом вони зобов'язані не тільки "невидимій руці" ринку (А. Сміт), але і, можливо в більшій мірі,
"невидимій руці держави".
Функції держави поширюються практично на всі сфери соціально-економічного життя. Крім того
держава встановлює норми і правила економічних відносин, а при необхідності безпосередньо
втручається в них [2].
Держава повинна допомогти переорієнтувати інвестиції з непродуктивної сфери, а саме
будівництва розкішних будинків та накопичення коштів на придбання майна в спекулятивних цілях,
безпосередньо в створення виробничого капіталу. Вони повинні сприяти утворенню достатніх фондів
для соціальних потреб та забезпечити підтримку системи охорони здоров'я, освіти, екології, науки, що
в цілому могло б захистити два великих надбання України – її людські та природні ресурси.
Експерти підкреслюють, що раніше прибуток розділявся між країнами, а тепер – між
конкретними людьми. Це призвело до того, що світ розділився на дві частини: в одних людей
надлишок грошей, в інших – їх тотальна нестача [1]. Суспільство вважається стабільним, якщо різниця
між багатими і бідними не більше 10-кратного розміру. В Україні цей показник у багато разів
перевищує даний поріг.
Європа і Китай теж заражені дисбалансом багатих і бідних. Уряд європейських країн зміцнює
євро, при цьому питання соціальної політики з точки зору простого населення відсувається на другий
план. Влада КНР виводять бюджетний профіцит за кордон, а народ незадоволений, що ці гроші не
витрачаються на підняття рівня життя населення: з 1млрд. 200 млн. жителів КНР лише 300 млн.
відносять себе до забезпечених.
Разом з тим, занадто громіздкий централізований державний сектор, який сформувався в
індустріальну епоху, навіть у країнах з розвиненою ринковою економікою характеризується
марнотратністю ресурсів, зарегульованістю відносин, ієрархічним порядком підпорядкування,
застарілими моделями регулювання, вже не відповідає вимогам динамічного розвитку та глобальної
конкуренції [6]. Тому в даний час на перший план висувається розробка та реалізація комплексу
заходів щодо економії державних витрат і підвищення віддачі на одиницю витрат.
У порівнянні з ринковим сектором, стимули до економії ресурсів у сфері господарювання
держави блокуються різноманітними проявами монополізму, відсутністю «невидимої руки»,
невблаганно караючою виробників в умовах ринку за марнотратство і неувагу до споживача. Ці
стимули придушуються і іншими причинами: політичними мотивами, бюрократичним інтересом
чиновників до збільшення розмірів бюджету як основи їх впливу, інтересами у розподілі коштів на
швидке досягнення результатів і часто на шкоду стратегічним цілям, а також жорсткою системою
регламентації, що сковує ділову активність працівників і прагнення до нововведень. Крім того, облік
витрат і особливо результатів у виробництві багатьох суспільних благ методично складний, що
ускладнює моніторинг показників ефективності.
Низька ефективність держсектора є однією з найважливіших причин сучасної кризи державних
фінансів як в Україні, так і в багатьох країнах Заходу.
Досвід реформування держсектора в країнах Заходу становить інтерес і для України в контексті
структурних реформ, незважаючи на глибокі розбіжності у вихідних позиціях. Апробовані підходи і
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методи, що мають універсальний характер у ряді країн, можуть бути використані і в українських
умовах. Мова може йти, наприклад, про ослаблення монополізму за наступними напрямками:
- формування конкурентного середовища;
- передача частини функцій у сфері виробництва суспільних благ недержавним структурам;
- часткове вирішення найгостріших проблем фінансування виробничої і соціальної
інфраструктури за рахунок зміни його механізму та ін.
Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь європейської інтеграції і повинна досягти
європейських показників ефективності виробництва, рівня життя, соціально-економічного розвитку.
Однак, посилення розшарування населення не відповідає вимогам наближення України до
європейських стандартів рівня життя населення. В Україні формується розподіл населення за
доходами, характерний не для країн Європейського Союзу, а для латиноамериканських країн, де
основна частина населення концентрується в групі з низькими доходами, а розрив між багатими та
бідними постійно зростає.
Висновки з проведенного дослідження. В даний час в Україні визначена соціальноекономічна політика, спрямована на економічне зростання, збільшення доходів населення і на
зростання якості життя в цілому. Для її реалізації необхідне задіяння ефективного механізму, здатного
виконати всі ті зобов’язання, які держава взяла на себе.
Спираючись на колосальний людський капітал, в якому до сьогодні зосереджений значний
контингент вчених, фахівців та володіючи потужним ресурсним і виробничим потенціалом, Україна
містить в собі великі можливості подальшого економічного розвитку.
Бібліографічний список
1.
Дікон Б. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й майбутнє соціального
добробуту / Б. Дікон, М. Халс, П. Стабс; [пер. з англ. Олійника та ін.]. – К. : Основи, 1999. – 346 с.
2.
Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки /
Теренс М. Ганслі ; [пер. з англ. О. Перепадя]. – К. Основи, 1995. – 280 с.
3.
Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін. – К. :
Вища школа, 2001. – 606 с.
4.
Радіонова І. Ф. Макроекономіка та економічна політика / Радіонова Ірина. – К. : Таксон,
1996. – 210 с.
5.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Смит Адам. – М. :
Директ-Медиа, 2007. – 654 c.
6.
Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора / Стігліц Джозеф Е ; [пер. з англ.
А. Олійник, Р. Скільський.]. – К. : Основи, 1998. – 854 с.
7.
Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи / Спікер Поль. – К. : Фенікс, 2000. – 400 с.
8. Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях: навч. посібник / О. А. Цуруль. – К. :
КНЕУ, 2002. – 142 с.
Анотація
У статті проаналізовано місце державного управління у соціально економічному розвитку
країни, визначено його роль і завдання. Окреслено потенціальні можливості сучасної держави,
наявність необхідних управлінських інструментів та стимулів щодо забезпечення економічного
добробуту.
Ключові слова: державне управління, доходи, видатки, економічні ресурси, соціальний
розвиток.
Аннотация
В статье проанализировано место государственного управления в социально
экономическом развитии страны, определенно его роль и задание. Очерченно потенциальные
возможности современного государства, наличие необходимых управленческих инструментов и
стимулов относительно обеспечения экономического благосостояния.
Ключевые слова: государственное управление, доходы, расходы, экономические ресурсы,
социальное развитие.
Annotation
In the article the place of state administration is analysed in socially economic development of country,
certainly his role and task. Outlined potential possibilities of the modern state, presence of necessary
administrative instruments and stimuli in relation to providing of economic welfare.
Key words: state administration, profits, charges, economic resources, social development.

34

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 331.2:614

Сіташ Т.Д.,
викладач кафедри «Фінанси і кредит»
Вінницький інститут економіки ТНЕУ

ПРАКТИКА ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ І
ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА УТРИМАННЯ ЛІКУВАЛЬНОПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економічних відносин вказує, що значна
частина лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я продовжує функціонувати в умовах
неповноцінного фінансування, слабкого інформаційного та матеріального забезпечення. Залишається
невирішеною проблема незбалансованості конституційних зобов'язань і фінансових можливостей
держави у забезпеченні медичних послуг населенню.
Провідною проблемою української охорони здоров’я, як свідчать дані аналізу вітчизняних та
міжнародних експертів, є невідповідність діючої в Україні старої радянської моделі охорони здоров’я
(моделі Семашко), призначеної для функціонування в умовах планової економіки, сучасним реаліям.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням практики та напрямів оптимізації
планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів охорони
здоров’я займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені як В. Андрущенко, О. Василик, О. Голяченко,
В. Дем’янишин, Н. Карпишин, С. Кондратюк, Н. Лакіза-Савчук, В. Лехан, Е. Ліннакко, З. Лободіна,
А. Малагардіс, В. Пономаренко, Я. Радиш, І. Радь, В. Рудий, В. Черненко, О. Тулай, С. Юрій та ін.
Аналіз літературних джерел з досліджуваної проблематики показує, що багато теоретичних та
організаційних питань у цій сфері залишаються дискусійними.
Неузгодженість державних гарантій у сфері охорони здоров’я з економічними можливостями
країни призвела до заміни безоплатної медичної допомоги платною. При бюджетній моделі
фінансування охорони здоров’я величина фінансових ресурсів, що виділяються лікувальнопрофілактичним закладам даної галузі, не залежить від кінцевих результатів їх діяльності, що не
сприяє поліпшенню якості наданих медичних послуг. Фактично здійснюється фінансування утримання
мережі закладів охорони здоров’я, а не наданих медичних послуг пацієнтам у цих закладах. Крім того,
в умовах недостатнього бюджетного фінансування наявні фінансові ресурси використовуються з
низькою ефективністю. В такій ситуації очевидна актуальність дослідження щодо практики та напрямів
оптимізації планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів
охорони здоров’я.
Постановка завдання. Основна мета і завдання статті полягають у виявленні основних
проблем та обґрунтуванні напрямів оптимізації планування і фінансування видатків на утримання
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, зокрема, які стосуються зміцнення фінансової
бази та дозволять гарантувати фінансову стійкість лікувально-профілактичних закладів охорони
здоров’я, підвищити якість та забезпечити доступність медичної допомоги населенню.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конституцією України визначено, що найвищою
соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров’я, при цьому кожна людина має природне
невід’ємне й непорушне право на охорону здоров’я. Велике значення таких благ, як життя та здоров’я,
зумовлює необхідність їх охорони. Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою в
достатньому обсязі та високої якості залежить від адекватності матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров’я, професіоналізму та кваліфікації лікарів [1, с. 5]. Серед обов’язкових умов належної
якості медичного обслуговування є планування і повноцінне фінансування видатків на утримання
лікувально-профілактичних закладів. Це вважається одним із основних чинників, що впливає на
розвиток охорони здоров’я й соціально-економічну результативність галузі.
Як свідчить практика, в Україні виділяють такі основні проблеми у системі охорони здоров’я:
- недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я, яке проявляється особистими видатками
громадян на медичні послуги;
- відсутність визначеного законодавством і нормативно-правовими актами чіткого переліку
медичної допомоги, що повинна надаватися у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я
безкоштовно;
- відсутність зв’язків між фінансуванням лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я і
кінцевими результатами їх роботи;
- неможливість ефективного управління обмеженими ресурсами в умовах системи постатейного
фінансування лікувально-профілактичних закладів;
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- фінансування лікувально-профілактичних закладів різного рівня з бюджетів різного рівня [4,
с. 83-89].
Недоліки існуючої системи охорони здоров’я та зміни у соціально-економічній сфері,
незадовільна екологічна й демографічна ситуація, а також незадовільний стан здоров’я населення
засвідчують, що щорічне збільшення фінансування охорони здоров’я без запровадження інструментів
підвищення ефективності використання ресурсів та мотивації медичних працівників до підвищення
якості послуг не дозволяє поліпшити якість медичного обслуговування.
З огляду на зазначене, пріоритетними напрямами удосконалення системи охорони здоров’я є
перегляд існуючого механізму розподілу ресурсів залежно від наданих послуг і результатів лікування.
Сучасна система постатейного фінансування не дозволяє прив’язати фінансові потоки до якості та
кількості наданих послуг, а така прив’язка є необхідним елементом існуючих підходів до ефективного
управління системою надання медичних послуг. При цьому в лікувально-профілактичних закладах
обсяги заміни морально застарілої медичної техніки та обладнання не перевищують 1,5 % на рік,
рівень зношеності основних фондів охорони здоров’я перевищив 60 % бар’єр [6; 7].
Аналіз використання фінансових ресурсів лікувально-профілактичними закладами охорони
здоров’я показує, що з роками змінюються обсяги фінансування, розподіл видатків розписується за
окремими статтями. Велика частина поглинається заробітною платою медичних працівників та
оплатою комунальних послуг (понад 70% усіх видатків спрямовується на фінансування діяльності
лікувально-профілактичних закладів). Бюджетні видатки на охорону здоров’я розподіляються
відповідно до елементів затрат, головними з яких є лікарняні ліжка, рівень заміщення яких в більшості
лікарень низький [2, с. 177-185; 3, с. 114-121]. Тут зауважимо, що оскільки фінансування
розподіляється за окремими статтями бюджету, то керівництво лікарень не може змінювати розподіл
коштів, тому внаслідок цього бюджетне фінансування лікувально-профілактичних закладів
спрямоване на підтримку наявної інфраструктури, на збереження зайнятості медичних працівників і не
залежить від обсягу наданих послуг, тобто від наданого для покрашення здоров’я пацієнта лікування.
Реалії переконують у необхідності реалізації практичних механізмів в умовах, коли при
мінімальних витратах треба досягти максимальної медичної, соціальної та економічної ефективності,
забезпечити доступність та якість основних видів медичної допомоги. Для цього належить здійснити
широкомасштабну реструктуризацію галузі охорони здоров’я, яка насамперед полягає у:
- розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, як найближчої
до населення та найбільш доступної;
– впровадженні нових управлінських і фінансових моделей та механізмів;
– перегляді та корекції норм потреб населення в різних видах медичної допомоги та нормативів
навантаження медичних працівників різних спеціальностей;
– обґрунтованому впорядкуванні мережі лікувально-профілактичних закладів за рахунок
скорочення непотрібних ланок, удосконалення їх структури та функцій тощо [5; 8].
Висновки з проведеного дослідження. Існуюча система охорони здоров’я України
продемонструвала свою неефективність. Про це свідчать показники її діяльності, які
характеризуються передусім низькою доступністю і якістю медичної допомоги та частково
відображають проблематичну ситуацію, що пов’язана зі структурою стимулів на рівні лікувальнопрофілактичних закладів охорони здоров’я.
Першочергове значення в сучасних умовах буде мати вирішення питань стабілізації економічної
та фінансової ситуації в охороні здоров’я, яке доцільно здійснювати, починаючи від зміни пріоритетів у
фінансуванні галузі та закінчуючи створенням такого економічного механізму, при якому суб’єкт
медико-виробничої діяльності буде зацікавленим у зростанні кількості конкуруючих медичних послуг
та поліпшенні їх якості, ефективному використанні кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів.
Напрями оптимізації планування і фінансування видатків на утримання лікувальнопрофілактичних закладів охорони здоров’я зводяться до: встановлення базового пакету
гарантованого державою обсягу медичних послуг населенню та забезпечення адекватного розміру
фінансових ресурсів для організації їх надання; підвищення рівня фінансової та управлінської
автономії лікувально-профілактичних закладів; диверсифікації джерел фінансових ресурсів галузі
охорони здоров’я шляхом залучення бюджетних коштів, як основного джерела фінансування, коштів
від медичного страхування, надання платних медичних та немедичних послуг, благодійних внесків,
кредиту, лізингу та інших джерел, не заборонених законодавством.
Отже, умовою для ефективного функціонування лікувально-профілактичних закладів охорони
здоров’я є нормативно-правова база залучення комплексу ресурсів: фінансових, кадрових,
матеріально-технічних, управлінських, технологічних.
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СТАН ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Машинобудування сьогодні – це основа економіки будь-якої країни
світу. Машинобудівна галузь відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази
господарства. У сучасних умовах йому відведено винятково важливу роль у прискоренні науковотехнічного прогресу. Випускаючи засоби виробництва для різних галузей народного господарства,
машинобудування забезпечує комплексну механізацію та автоматизацію виробництва.
Останніми роками склалася складна ситуація в машинобудівному комплексі України. Відбувся
спад обсягів виробництва, погіршилися показники оновлення продукції, яка випускається
підприємствами, спостерігається надзвичайно низький рівень інноваційних процесів. Галузь
виявилася неконкурентоспроможною на світовому ринку [1-4].
Розвиток машинобудівної галузі та її проблеми потребують додаткових досліджень для визначення
завдань, які потребують негайного вирішення, через визначальну роль галузі в економіці країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам машинобудівного комплексу,
управлінню конкурентоспроможністю, перспективам розвитку машинобудування присвячені роботи
вітчизняних вчених А. О. Касича [5], Д. В. Малащука [6], Н. В. Дація, О. П. Романка, Н. В. Тарасової,
О. О. Шапурова та ін. В роботах науковців зазначаються окремі проблеми, тенденції та перспективи
розвитку машинобудування в Україні. Водночас недостатньо розкрито стан машинобудівного
комплексу за умов глобальної економічної кризи (ГЕК).
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Постановка завдання. Метою статті є аналіз показників розвитку машинобудування України та
дослідження стану і тенденцій розвитку машинобудівної галузі в сучасних умовах ринкової економіки
та глобальної економічної кризи (ГЕК).
Виклад основного матеріалу дослідження. Машинобудування – провідна галузь
промисловості, що випускає найрізноманітнішу продукцію, яка потрібна кожній галузі господарського
комплексу країни. Машинобудування забезпечує технічну озброєність, комплексну механізацію,
автоматизацію виробництва. Тому рівень розвитку машинобудівного комплексу значною мірою
визначає економічний розвиток країни загалом.
На початку 1990-х років машинобудуванню належало понад 30% загального обсягу промислової
продукції. Економічна криза 1990-х років та світова фінансова криза 2008-2010 років негативно
позначилися на роботі машинобудівних підприємств України. На сьогодні, внаслідок зупинки багатьох
потужних підприємств, обсяги продукції значно зменшились, а окремі виробництва взагалі зникли.
Найбільший спад відбувся в галузях важкого (передусім енергетичного, гірничошахтного),
сільськогосподарського машинобудування, автомобіле- та приладобудування, верстатобудування
тощо. У результаті цього частка вартості продукції машинобудування у період 2000-2009 р.р.
зменшилася приблизно до 15% усього промислового виробництва. Навпаки, в економічно розвинутих
країнах частка машинобудівних виробництв складає від 30% до 50% загального обсягу випуску
промислової продукції (в Японії – 51,5%, Німеччині – 53,6%, Італії – 36,4% [7]).
Проаналізуємо основні показники діяльності машинобудівної галузі України. Так, за даними
головного управління статистики Держкомстату України, у грудні 2010 року порівняно з попереднім
місяцем та груднем 2009 року промислове виробництво зросло відповідно на 4,7% та 12,5%. За
підсумками 2010 року промислове виробництво збільшилось на 11,0%, але ж у 2009 році воно
зменшилось на 21,9% порівняно з 2008 роком. Протягом II–IV кварталів 2010 року у галузі
спостерігалась позитивна динаміка виробництва продукції проти попереднього кварталу – приріст
продукції склав відповідно 6,2%, 3,9% та 7,7%. Збільшення випуску продукції спостерігалося майже за
всіма основними видами промислової діяльності. Однак промислові підприємства з виробництва
устаткування, транспортних засобів знаходяться найбільше постраждали під час ГЕК на відміну від
підприємств, що працюють у сфері електричного, електронного та оптичного виробництв (кількість
прибуткових підприємств склала приблизно 62% у 2009 році). Тенденції зміни обсягів виробництва
деяких основних видів промислової продукції вітчизняних підприємств за 2003-2009 рр., які визначені
на основі даних головного управління статистики Держкомстату України, показані на рис. 1.
Таблиця 1
Динаміка показників діяльності машинобудівного комплексу України [8]
Роки

Показник
Індекс промислової продукції
(машинобудування), у % до
попереднього року
Обсяги реалізованої продукції
машинобудування, млн. грн.
Обсяги реалізованої продукції
машинобудування, % до
підсумку

2004

2005

2006

2007

2008

2009

128

107,1

111,8

119

100,3

55,1

1916,39

2445,93

2332,66

2709,43

3686,42

4480,71

31,0

31,7

25,9

26,6

27,4

36,2

7000

Верстати токарні,
розточувальні,
свердлувальні,
фрезерувальні, шт.
Верстати для обробки
дерева, шт.

5751

6000

5517

штуки

5000
4000

4165

4520

3743
4101

3000

4421
3554

3722

3160

2090
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1000

2466
378

496
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1084

0
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роки

Рис. 1. Тенденції зміни виробництва деяких основних видів промислової продукції
підприємств України за 2003-2009 рр.
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Негативно впливає на результат виробничо-комерційної діяльності машинобудівних
підприємств критичний рівень зносу устаткування, що складає близько 70%. Машинобудування
України не в змозі забезпечити промисловість власною продукцією, що спонукає до придбання
імпортних засобів, і, відповідно, спричиняє зростання імпорту. Низький рівень інтенсивності
відновлення основних засобів призводить до того, що більшість виробів українських підприємств
програють за показниками якості іноземним зразкам та не відповідають світовим стандартам через
високу ресурсо- та енергомісткість.
Одночасно зі вказаними проблемами у діяльності промислових підприємств спостерігаємо
також непередбачене зростання цін на комплектуючі. При проведенні порівняльного аналізу цін на
комплектуючі для виробів приладобудівних заводів за період з 2008 по 2010 р.р. було виявлено
зростання цін на 100-200%.
Фінансові результути машинобудівних підприємств України від звичайної діяльності до
оподаткування за період 2006-2010 рр. показано на рис. 2.
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Рис. 2. Фінансовий результат машинобудівних підприємств від звичайної діяльності до
оподаткування за 2006-2010 рр. [8]
Бачимо, що найбільш успішною діяльність машинобудівних підприємств була у 2007 та 2010 роках,
проте при досить високих темпах зростання рівень рентабельності в галузі був і залишається досить
низьким – 1,5-3,4%, що пояснюється не лише об`єктивними причинами, а й неспроможністю керівництва
ефективно управляти прибутками та витратами підприємства в умовах підвищеного ризику.
Динаміка експорту продукції машинобудівної галузі за період 2006-2010 роки показана на рис. 3.
Середній щорічний обсяг експорту машинобудівної продукції за період 2006-2010 рр. складав 8,1
млрд. дол. США. Це значно менше, ніж експорт з країн-лідерів світової економіки (табл. 2), та для
того, щоб продукція вітчизняної машинобудівної галузі була конкурентоздатною, щоб вийти на світові
ринки та закріпится на них, машинобудування має бути носієм сучасних технологій та останніх
розробок в цій сфері. Одним з основних показників розвитку машинобудування вважається рівень
інноваційної активності промислових підприємств, що залишається надто низьким, оскільки частка
підприємств, що впроваджують інновації, ледь перевищує 10%, а питома вага реалізованої
інноваційної продукції скоротилася до 5% (табл. 3).
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Рис. 3. Динаміка експорту продукції машинобудівної галузі за 2006-2010 рр. [8]
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Таблиця 2
Об`єм експорту світових лідерів з виробництва продукції машинобудування (2009 р.)
Країна

Об`єм експорту, млрд. дол. США
209,7
127
116,5
99,4
94

Німеччина
США
Японія
Італія
Китай

Таблиця 3
Інноваційна активність промислових підприємств за 2005-2009 рр. [8]
Показник
Питома вага підприємств, що впроваджували
інновації, %
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в
обсязі промислової, %
Освоєно інноваційні види продукції, найменувань
з них нові види техніки
Впроваджено нові технологічні процеси, процесів
у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі

2005

2006

Рік
2007

2008

2009

8,2

10,0

11,5

10,8

10,7

3152
657
1808
690

6,7
2408
786
1145
424

6,7
2526
881
1419
634

5,9
2446
758
1647
680

4,8
2685
641
1893
753

Необхідність оновлення устаткування та впровадження новітніх технологій назріла давно, але
через брак фінансових ресурсів проблеми відновлення виробничого потенціалу галузі на основі
використання інноваційних технологій, реалізації вітчизняних наукових розробок, подальшої зміни
структури товарного виробництва і розвитку наукомісткого машинобудування, забезпечення
конкурентоспроможності кінцевої продукції вирішуються надто повільно. Низький рівень інноваційної
активності підприємств стримує розвиток галузі та не дозволяє вітчизняній продукції конкурувати з
іноземною і завойовувати нові ринки збуту.
Враховуючи ситуацію, яка склалася з машинобудівною галуззю в Україні, вважаємо за
необхідне звернути увагу і на проблему з потребою підприємств у кваліфікованих працівниках.
Динаміка потреби підприємств у працівниках за професійними групами показана у таблиці 4.
Таблиця 4
Динаміка потреби підприємств у працівниках за професійними групами
у 1999-2010 рр. (на кінець звітного періоду; тис. осіб) [8]

рік

2005
2006
2007
2008
2009
2010

фахівці

технічні
службовці

17,4
15,4
15,6
12,1
9,1
7,4

5,1
5,3
6,4
3,8
2,4
2,2

Професійні групи
робітники з обслуговування,
кваліфіковані
експлуатації та контролювання за
робітники з
роботою технологічного устаткування,
інструментом
складання устаткування та машин
56,0
39,6
50,7
33,4
48,8
31,7
20,1
14,4
11,4
7,7
13,2
7,9

найпростіші
професії
22,5
24,2
23,1
13,6
10,0
9,9

З табл. 4 бачимо, що потреба машинобудівних підприємств у працівниках залишається високою.
Через низький рівень заробітної плати молоді фахівці не мають бажання працювати у цій сфері, а
більшість досвідчених працівників промислових підприємств мають пенсійний вік. Така ситуація є
загрозливою для машинобудівної галузі. Втрачаючи кваліфікованих працівників, які звільняються або
виходять на пенсію, машинобудівні підприємства не мають можливості підготувати їм гідну заміну, що
звичайно знаходить своє відображення в більш низькій якості виконання роботи.
На сьогодні розвиток підприємницької діяльності та, зокрема, машинобудування стримується як
зовнішніми для них чинниками, такими як: недооцінкою ролі машинобудівної галузі в економіці країни,
неповною відповідністю методів державного управління законам ринкової економіки, обмеженістю
фінансових ресурсів для інноваційної та інвестиційної діяльності, неконтрольованим зростанням цін
на комплектуючі, матеріали, енергоресурси, тощо, високим рівнем державних боргів, недостатнім
розвитком фінансової та грошово-кредитної систем, високими ставками кредитування комерційних
банків, відсталістю законодавчої та нормативної бази, проблемною організацією бюджетної та
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податкової систем, відсутністю чітких національних пріоритетів внутрішньої та зовнішньоекономічної
діяльності, так і внутрішніми, а саме: нестачею обігових коштів у підприємств, низькою інноваційною
активністю підприємств, зношенням основної частини основних фондів, недостатнім рівнем наукового
обґрунтування підприємницьких рішень, що не дозволяє належним чином опрацьовувати належну
стратегію і тактику фінансово-господарської діяльності.
Сучасні підприємства машинобудівного комплексу змушені працювати у швидкозмінному
середовищі, через що їм необхідно оцінювати, враховувати, передбачати його майбутні зміни, правильно
формувати довгострокові цілі, виробничі програми та розробляти відповідні конкурентні стратегії.
Висновки з проведеного дослідження. Машинобудування визначає виробничий потенціал
країни, забезпечує функціонування провідних галузей економіки.
Підприємства машинобудування, працюючи в умовах нестабільного зовнішнього середовища,
яке динамічно змінюється, не в змозі швидко адаптуватися, досягти високих результатів розвитку та
конкурувати з іноземними підприємствами.
Зростання ризику діяльності підприємств в ринкових умовах потребує вдосконалення
аналітичних інструментів прийняття планових фінансових рішень, більш активного використання
економіко-математичних моделей у фінансовому менеджменті підприємства з врахуванням умов
ринкової економіки.
Подальші дослідження вбачаються у пошуку та детальному розгляді можливих шляхів виходу
машинобудування України з такого становища.
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Анотація
У статті досліджено і проаналізовано показники розвитку машинобудування України,
виявлено тенденції і висвітлено стан функціонування машинобудівної галузі в сучасних умовах
ринкової економіки та глобальної економічної кризи.
Ключові слова: промисловість, машинобудування, стан галузі, підприємства, аналіз,
показники розвитку.
Аннотация
В статье исследовано и проанализированы показатели развития машиностроения Украины,
обнаружены тенденции и отражены состояние функционирования машиностроительной отрасли
в современных условиях рыночной экономики и глобального экономического кризиса.
Ключевые слова: промышленность, машиностроение, состояние отрасли, предприятия,
анализ, показатели развития.
Annotation
In the article the development rate of Ukraine mechanical engineering is analyzed, state and progress
of machine-building industry trends, considering the modern tendencies of market economy and global
economic crisis, is investigated.
Key words: industry, machine building, state of engineering industry, enterprise, analysis,
development rate.
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ДОСВІД
ФУНКЦІОНУВАННЯ В АГРАРНО РОЗВИНУТИХ
КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Постановка проблеми. Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських
підприємств України є важливою економічною проблемою, що визначає актуальність теми
дослідження.
Універсальні акцизи в ринковій економіці є ключовим елементом податкової системи будь-якої
країни. Доходи від їх справляння займають найбільшу частку серед податкових надходжень, оскільки
оподаткування споживання є більш легшим для адміністрування державою, ніж оподаткування
доходів. Водночас, незважаючи на досить тривалий досвід застосування даного податку у заліковій
формі в Україні, все ще залишається значна кількість неврегульованих питань, пов’язаних з
функціонуванням цієї податкової форми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо особливостей функціонування
податку на додану вартість (ПДВ) у фінансовій системі держави у своїх працях досліджували значна
кількість науковців та практиків, серед яких слід виділити таких вітчизняних дослідників: В.
Буряковського, В. Геєця, М. Дем’яненка, І.Луніну, В. Опаріна, А. Соколовську, Л. Тулуша, В. Федосова
та ін.
Незважаючи на значну кількість наукових праць щодо даної проблематики, ряд питань,
пов’язаних із функціонуванням ПДВ у сфері агропромислового виробництва, досліджено
фрагментарно, без застосування комплексного підходу, що й вимагає посилення наукових досліджень
саме в цій частині.
Постановка завдання. Мета даної статті полягає в оцінці практики функціонування податку на
додану вартість у аграрно розвинутих країнах Європи та, на цій снові, розробці пропозицій щодо
вдосконалення механізму адміністрування даної податкової форми в галузі сільськогосподарського
виробництва України.
Виклад основного матеріалу дослідження. В розвинутих країнах непряме оподаткування
сільськогосподарського виробництва передбачає застосування спеціальних режимів справляння ПДВ,
причому, перехід на які є справою добровільною [1; 2]. Основна мета запровадження таких режимів та
механізмів полягає у: наданні підтримки невеликим за розмірами фермерським господарствам; спрощенні
податкових відносин в галузі сільськогосподарського виробництва. Причому, в європейських країнах
функціонування особливих режимів справляння ПДВ в сфері агропромислового виробництва
характеризується диференціацією пільг в залежності від розмірів фермерських господарств (малі, середні,
великі), а отже величини їх обороту [3].
Одним із найбільш поширених спеціальних режимів справляння ПДВ в країнах Європи є режим
загальної тарифної ставки або режим фіксованої ставки для фермерів [4]. Головним завданням даного
спеціального режиму є тактовне позбавлення системи сплати ПДВ сільськогосподарськими
підприємствами. Таким чином, етап сільськогосподарського виробництва позбавлений сплати ПДВ до
бюджету, а сільськогосподарські підприємства, що здійснили перехід на спец режим, отримують
можливість нарахування та сплати даного податку до бюджету за ставкою, відмінною від стандартної. За
таких обставин розрахунок ставки податку здійснюється на основі даних макроекономічної статистики.
Отже, основну мету зазначеного режиму можна визначити, як досягнення покриття сум сплаченого та
нарахованого податку, тобто фактично сума сплати податку до бюджету дорівнює нулю.
Для спрощення податкових процедур в галузі сільськогосподарського виробництва для країн ЄС
розроблена Директива Ради ЄС № 112 «Про спільну систему податку на додану вартість» від
28.11.2006 р., глава друга якої («Спільна схема з фіксованою ставкою для фермерів») докладно
відображає основні аспекти цього питання [5].
З огляду на це, на основних положеннях цієї Директиви, зокрема в частині спрощення
податкових відносин щодо механізму функціонування ПДВ в галузі сільськогосподарського
виробництва, зупинимося детальніше:
− схема з фіксованою компенсаційною ставкою поширюється на фермерів, що займаються
сільськогосподарською, лісогосподарською та рибогосподарською діяльністю;
− сільськогосподарська продукція та послуги являють собою товари та послуги, що відповідно
вироблені та надані фермерами на своїх сільськогосподарських, лісогосподарських та
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рибогосподарських підприємствах;
− фіксовані компенсаційні процентні норми, що являють собою відсоткові норми та можуть
різнитися для лісового та рибного господарства, а також в межах різних підгалузей сільського
господарства для цілей надання фермерам, що перебувають на фіксованій ставці можливості
компенсації нарахованого вхідного ПДВ за цією ставкою. Розрахунки таких норм здійснюються на
основі даних макроекономічної статистики;
− фермер здійснює вибір щодо застосування спрощених процедур чи звичайного режиму
оподаткування ПДВ, перебуваючи на фіксованій ставці;
− компенсаційні процентні норми не повинні забезпечувати надання відшкодувань фермерам в
обсязі, більшому за розмір нарахованого вхідного ПДВ. Тобто, інакше кажучи, має досягатися принцип
покриття сум сплаченого та нарахованого податку і, таким чином, сальдо цього податку для
перерахунку в бюджет рівняється нулю;
− компенсаційні норми, що визначені у відсотках, застосовуються до цін щодо
сільськогосподарських товарів (послуг);
− сплата компенсації за фіксованою ставкою здійснюється замовником або державними
органами.
Зважаючи на обмеженість дії спецрежимів справляння ПДВ в Україні, найбільш вірогідним
сценарієм щодо функціонування ПДВ у аграрному секторі економіки є запровадження схеми з
фіксованою компенсаційною ставкою, що набула широкого поширення в країнах Європи.
Так як Директивою Ради ЄС № 112 фіксовані компенсаційні відсоткові норми рекомендовано
розраховувати беручи за основу показники макроекономічної статистики, доцільно зупинитися на
цьому питанні більш детально та з’ясувати ці показники.
До основних інструментів макроекономічного аналізу належить система національних рахунків,
а також таблиці «витрати-випуск», що безпосередньо пов’язані з ними [6]. Тобто, це характеристика
найбільш важливих процесів та явищ економічного життя (виробництва, споживання, витрат, доходів і
т.д.), що являють собою сукупність опису вищезазначених показників.
Оскільки в основі визначення компенсаційних відсоткових норм лежить макроекономічний підхід,
в цьому контексті найбільш доцільним є використання таблиць «витрати-випуск», що дають змогу
простежити за різними стадіями створення доданої вартості, зокрема в галузі сільськогосподарського
виробництва і, таким чином, визначити частки тих статей витрат, що зумовлюють виникнення вхідного
ПДВ та тих, що не призводять до його виникнення.
Враховуючи вищевикладене, на нашу думку, для обґрунтування величини розміру ставки ПДВ,
найбільш підходить методика, основою якої є аналіз структури витрат на виробництво
сільськогосподарської продукції. Тобто використання даних макроекономічної статистики, що в галузі
сільськогосподарського виробництва (та в розрізі її підгалузей: тваринництва та рослинництва)
міститься у формі 50 с.-г. [7]. Структуру витрат в розрізі статей витрат і складових елементів доданої
вартості підприємств АПК розглянемо, користуючись даними статистичної фінансової звітності
підприємств галузі сільського господарства Черкаської області (форма 50-с.-г.).
Головним критерієм, за яким має здійснюватися обґрунтування величини розміру ставки даного
податку (фактично розрахунку компенсаційних відсоткових норм, що забезпечують обнулення сальдо
по даному податку, що перераховується до бюджету) – це покриття сум вхідного та вихідного ПДВ
(тобто сум ПДВ сплаченого у ціні придбання факторів виробництва та сум ПДВ, отриманих у складі
ціни поставок продукції).
Отже, з огляду на це вартим уваги постає питання розгляду та аналізу орієнтовної структури
витрат за елементами на виробництво продукції сільського господарства, при цьому попередньо
згрупувавши статті витрат на ті, що зумовлюють виникнення вхідного ПДВ та відповідно ті, що
неоподатковувані вхідним ПДВ. Тобто таким чином розглянути та систематизувати складові елементи
доданої вартості підприємств агропромислового комплексу.
До витрат, що призводять до збільшення розміру вхідного ПДВ (тобто податкового кредиту)
відносяться матеріальні витрати та деякі інші витрати. Натомість, витрати, що не призводять до
виникнення вхідного ПДВ можна згрупувати наступним чином: заробітна плата, нарахування на
заробітну плату, амортизація, плата за земельні частки, майнові паї, інші витрати (відсотки за
банківськими кредитами, премії тощо) [8].
Частка доданої вартості у сільськогосподарських підприємств рослинницького спрямування є вищою
порівняно з аналогічним показником для підприємств, де домінує тваринницька спеціалізація (проте, слід
зазначити, є нижчою порівняно з підприємствами, що належать до інших галузей виробництва).
Поясненням цього є декілька причин. По-перше, розмір цін на продукцію, що виробляється в галузі
сільського господарства, порівняно із затратами на її виробництво в кінцевому підсумку не дає можливості
підприємствам сільськогосподарського спрямування одержувати достатній розмір прибутку (що є
характерним як для рослинництва, так і для тваринництва). Зокрема, виробництво тваринницької продукції
за досліджуваний період є збитковим (рівень збитковості за аналізований період в середньому складає
близько 7%). По-друге, свій відбиток тут накладає сезонний характер виробництва і пов'язаний з ним
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диспаритет цін, внаслідок реалізації продукції одразу після збору урожаю, коли ціна, зазвичай, є суттєво
нижчою. По-третє, обсяги продукції, що виробляються сільськогосподарськими підприємствами на
сучасному етапі є невеликими, тобто переважають невеликі сільськогосподарські підприємства. Порівнюючи
підгалузі сільськогосподарського виробництва слід зазначити, що частка доданої вартості у рослинництві
переважає цю частку в галузі тваринництва майже вдвічі. Це зумовлено переважанням складових частин
доданої вартості рослинництва над відповідними елементами підгалузі тваринництва (зокрема, наявністю
прибутку в галузі рослинництва та переважання амортизаційних відрахувань).
Отже, все це в комплексі і призводить до того, що частки витрат, що зумовлюють виникнення
вхідного ПДВ переважають частки тих витрат, що не є причиною виникнення вхідного ПДВ.
В табл. 1 відображено частки витрат, що зумовлюють виникнення вхідного ПДВ та частки
доданої вартості, що сформувалися в рослинництві, тваринництві та в цілому по
сільськогосподарських підприємствах Черкаської області в середньому за досліджуваний період. А
також, виходячи з цього, відображені компенсаційні ставки даного податку в розрізі галузей
сільськогосподарського виробництва.
Таблиця 1
Розміри ставки, що забезпечує компенсацію сум вхідного ПДВ у разі застосування схеми
з фіксованою ставкою*

Показник
Галузь сільського господарства, в
цілому
З врахуванням виробничої спеціалізації
підприємства:
– для рослинницького
спрямування
– для тваринницького
спрямування

Частка витрат, %

Частка доданої (для цілей
справляння ПДВ)
вартості, %

Компенсаційні
відсоткові норми, %

63

37

13

55

45

11

78

22

16

*Розраховано за даними ф. 50 с.-г. підприємств Черкаської області, в середньому за досліджуваний період
(2005-2010 рр.).

Отже, вищевикладене дає підставу зробити висновок, що для того, щоб компенсувати суми
вхідного ПДВ сільськогосподарським підприємствам в Україні доцільно застосовувати ставку даного
податку на виході, що становила б за досліджуваний період в середньому не менше 63% розміру
стандартної ставки податку (тобто 20 * 0,63 = 12,6 %); щодо підприємств АПК рослинницької
спеціалізації – 55% (20 * 0,55 = 11,0%); тваринницької – 78% (20 * 0,78= 15,6%).
Таким чином, зважаючи на обмеженість дії спецрежимів справляння ПДВ, уточнено методичні
підходи до визначення розміру ставки фіксованого збору у разі застосування схеми з компенсаційною
ставкою, що є найбільш поширеною у європейській практиці формування механізму справляння ПДВ
із фермерів та передбачає спрощення податкових відносин в галузі шляхом врівноваження сум
вхідного та вихідного ПДВ. Зокрема, за результатами проведеного дослідження обґрунтована
доцільність визначення величини ставки на основі оцінки структури виробничих витрат
сільськогосподарських товаровиробників (шляхом попереднього групування статей витрат на
оподатковувані та неоподатковувані вхідним ПДВ) та з врахуванням рівня рентабельності відповідного
виду сільськогосподарської діяльності. За результатами проведеного розрахунку величини
компенсаційних відсоткових норм, що дадуть змогу товаровиробникам галузі покрити суми вхідного
ПДВ, обґрунтовано оптимальне їх значення: загалом для галузі сільського господарства – 13%, а з
врахуванням виробничої спеціалізації підприємства: для рослинницького спрямування – 11%, для галузі
тваринництва – майже 16%.
Водночас, встановлено, що запровадження пониженої ставки даного податку для
сільськогосподарської продукції є недоцільним. І, в першу чергу, це пов’язано з функціонуванням
спеціальних режимів справляння ПДВ в Україні в цій галузі. Адже діючий спецрежим акумулювання
сум ПДВ (відповідно до норм статті 209 Податкового кодексу України), спрямований, в першу, чергу на
підтримку сільськогосподарських товаровиробників, а пропонований режим фіксованої компенсаційної
ставки – на спрощення податкових відносин, шляхом надання сільськогосподарським підприємствам
сум фіксованих компенсацій в обсязі покриття сум сплаченого вхідного податку.
Тобто, в цій ситуації, стосовно подальшого функціонування спеціального режиму ПДВ в галузі
сільськогосподарського виробництва, визначальною має стати позиція держави: підтримка
сільськогосподарського виробництва – залишення нині діючого спец режиму; спрощення податкових
відносин – запровадження схеми з фіксованою ставкою. Адже суть спеціальних режимів
функціонування ПДВ в галузі сільськогосподарського виробництва в Україні на сучасному етапі
зводиться до державної підтримки цієї галузі виробництва за рахунок несплачених коштів цього
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податку (податкових зобов’язань).
Висновки з проведеного дослідження. Особлива роль спецрежимів ПДВ, що пов’язана із
стимулюванням розвитку сільськогосподарського виробництва, обумовлює обмеженість можливостей
застосування інших схем справляння податку в галузі.
Враховуючи тимчасовість діючих спецрежимів справляння ПДВ та відповідний зарубіжний
досвід, передбачений, зокрема, Директивою Ради 2006/112/ЄС «Про спільну систему ПДВ», уточнено
методичні підходи до визначення ставки фіксованого збору для компенсації сум вхідного ПДВ у
випадку можливого застосування компенсаційної схеми з фіксованою ставкою та здійснено
розрахунок її величини загалом для галузі сільського господарства та диференційовано для окремих
напрямів діяльності.
Величину компенсаційної ставки доцільно визначати на основі оцінки структури виробничих
витрат за відповідною формою звітності (із групуванням їх на оподатковувані та неоподатковувані
вхідним ПДВ), а також нормативного рівня рентабельності відповідного виду сільськогосподарської
діяльності. При цьому доцільним є забезпечення диференціації ставки збору в залежності від
виробничої спеціалізації платника.
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Анотація
Здійснена оцінка практики функціонування податку на додану вартість у аграрно розвинутих
країнах Європи. Обґрунтовано можливості використання в Україні європейського досвіду
формування механізму справляння ПДВ у галузі сільського господарства. Уточнено методичні
підходи до визначення розміру ставки фіксованого збору.
Ключові слова: податок на додану вартість, спеціальні режими оподаткування, фінансова
підтримка, податкові зобов’язання, фіксовані компенсаційні відсоткові норми, адміністрування
податків.
Аннотация
Осуществленная оценка практики функционирования налога на добавленную стоимость в
аграрно развитых странах Европы. Обоснованы возможности использования в Украине
европейского опыта формирования механизма производства НДС в отрасли сельского хозяйства.
Уточнены методические подходы к определению размера ставки фиксированного сбора.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, специальные режимы налогообложения,
финансовая поддержка, налоговые обязательства, фиксированные компенсационные процентные
нормы, администрирования налогов.
Annotation
Realizable estimation of practice of functioning of tax value-added in agrarian the developed countries
of Europe. Possibilities of the use in Ukraine of European experience of forming of mechanism of production
of VAT are grounded in industry of agriculture. The methodical going is specified near determining size rate
of the fixed collection.
Key words: tax value-added, dedicaded modes of taxation, sponsorship, tax obligations, fixed
compensative percentages, administrations of taxes.
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ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ – ОСНОВНИЙ ЧИННИК
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
Постановка проблеми. Процеси формування ринкового середовища в Україні обумовлюють
постійне загострення конкуренції, яка охоплює не тільки виробничу, але й інші сфери, зокрема,
освітню. Ситуація на вітчизняному ринку освітніх послуг з кожним роком стає все більш напруженою.
Основною причиною цього є вихід на ринок вищих навчальних закладів (ВНЗ), які функціонують на
комерційних засадах. Завдяки своїй мобільності, розвиненій матеріально-технічній базі і, деякою
мірою, більш гнучкій ціновій політиці вони забезпечують поступове збільшення своєї частки на ринку
освітніх послуг. За таких умов, наука і практика все більше уваги приділяє проблемі забезпечення
конкурентоспроможності ВНЗ, що визначає необхідність і актуальність даного дослідження, яке
спрямоване на визначення тих факторів, що забезпечують формування та підвищення
конкурентоспроможності ВНЗ [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку економіки особлива
увага відводиться вирішенню проблеми конкурентоспроможності підприємств. Цей напрям
дослідження особливо розвинутий в зарубіжних. Все більше поширення він набирає у вітчизняних
наукових публікаціях. Проте проблемами конкурентоспроможності ВНЗ займається незначна частина
українських науковців, натомість зарубіжні, зокрема російські вчені, зробили вже вагомий внесок у
вирішення даної проблеми. До них можна віднести О.Ю. Белаша, І.М. Гараєва, В.А. Лазарева,
С.А. Мохначева, Н.І. Пащенко, Х.А. Фасхієва та ін.
Незважаючи на інтерес дослідників до системи формування конкурентоспроможності закладів
вищої школи, питання зв’язку якості наданих освітніх послуг і конкурентоспроможності ВНЗ
залишається недостатньо вивченим і вимагає дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності конкурентоспроможності вищого
навчального закладу та необхідності підвищення якості освітніх послуг як запоруки
конкурентоспроможності ВНЗ
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з основними положеннями теорії систем
будь-який об’єкт, явище чи процес (включаючи навчальний заклад) можна розглядати як систему.
Система – сукупність взаємопов’язаних в одне ціле елементів. Елемент системи – це частина цілого,
яка під час аналізу не підлягає поділу на складові. Між елементами системи є зв’язки, за допомогою
яких вони впливають один на одного. Навчальний заклад як система – це відкрита система, яка може
існувати за умови взаємодії з навколишнім середовищем. Фактори зовнішнього середовища
формують внутрішнє середовище ВНЗ, яке безпосередньо забезпечує здійснення навчального
процесу.
Оскільки ВНЗ – відкрита система, то обов’язково співпрацює з різними суб’єктами ринку.
Ринкове середовище є конкурентним як у межах конкретної галузі, так і між галузями. Слово
конкуренція походить від латинського «concurrere», що в перекладі означає суперництво (зіткнення). В
загальному конкурентами називають підприємства, які мають повністю чи частково співпадаючі
ринкові ніші.
На нашу думку, конкурентоспроможність ВНЗ – це його здатність надавати високоякісні освітні
послуги для задоволення потреб суспільства у кваліфікованих спеціалістах, а також створювати та
реалізувати науково-технічну продукцію і здійснювати консалтингову діяльність.
На конкурентоспроможність ВНЗ впливає низка чинників, які можна класифікувати на внутрішні
– визначають потенціал та ефективність процесу адаптації до конкурентних умов, та зовнішні –
відображають сукупність тих умов, до яких адаптується ВНЗ. До зовнішніх чинників відносять
соціально-демографічні, економічні, технологічні, політико-правові, міжнародні, культурні та чинники
безпосереднього оточення (конкуренти, постачальники, споживачі), а до внутрішніх – науковотехнічний, організаційний, інформаційний, інноваційний, матеріально-технічний, маркетинговий,
інфраструктурний потенціал, людський капітал, організаційну культуру, нематеріальні активи, імідж
[7, с. 75].
Конкурентоспроможність ВНЗ обумовлюється певними групами факторів (рис. 1), які
забезпечують отримання переваг на ринку освітніх послуг.
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Конкурентоспроможність ВНЗ
Якісний освітній продукт
Ефективна організація навчального процесу
Відповідність і повнота ресурсного забезпечення

Рис. 1. Піраміда факторів, які забезпечують конкурентоспроможність ВНЗ
Джерело: розроблено автором
Як бачимо, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу має вагомий вплив на якість
кінцевого результату, тобто рівень підготовки випускників ВНЗ.
Відповідно до ДСТУ ISO 9004-2001 ресурсами можуть бути працівники, інфраструктура,
виробниче середовище, інформація, постачальники та партнери, природні та фінансові ресурси [5].
Заруба В.Я., Конюхова З.П., Сіренко О.М. ресурси ВНЗ поділяють на три умовних групи:
1. ресурси, що забезпечують освітню діяльність;
2. ресурси інфраструктури;
3. відновлювані ресурси для вирішення стратегічних завдань.
До першої групи відносять грошові (фонд заробітної плати), матеріально-технічні (приміщення, що
використовуються для навчального процесу, навчальне обладнання, техніка, меблі тощо), кадрові
(управлінський, професорсько-викладацький, учбово-допоміжний, обслуговуючий персонал), інформаційні
(бібліотеки і читальні зали, електронні бібліотеки, власні періодичні видання, конференції, предметні секції
тощо) ресурси і ресурси нового прийому та працевлаштування випускників.
Інфраструктура ВНЗ включає аудиторний фонд, а також ресурси соціально-побутового і
культурно-виховного призначення (власний житловий фонд, спортивні комплекси, підрозділи
громадського харчування, наукові підрозділи – НДІ, полігони тощо).
Третя група ресурсів ВНЗ включає відновлювані грошові, кадрові та матеріально-технічні
ресурси.
Грошові відновлювані ресурси – вільні кошти навчального закладу, що залишаються в
короткостроковий період планування, після витрат грошових ресурсів, які забезпечували освітню
діяльність. До них відносять також цільові грошові накопичення і фонд матеріального стимулювання
персоналу.
Правильне планування графіку навчального процесу зробить можливим вивільнення окремих
аудиторій і лабораторій, які можуть бути використані для виконання науково-дослідних робіт.
Створення резерву житлового фонду дозволить навчальному закладу залучити кваліфікованих
працівників на постійну роботу [4].
Науковці виділяють низку факторів, які суттєво погіршили рівень надання послуг у сфері вищої
освіти, зокрема:
− скасування державного розподілу випускників ВНЗ;
− дефіцит фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки, і, натомість, надлишок
традиційних фахівців;
− нестабільний попит на фахівців — випускників ВНЗ;
− зниження інтересу до оволодіння технічними знаннями та набуття інженерної професії;
− скорочення фінансування з державного бюджету загальноосвітньої та наукової діяльності
тощо [6; 8].
Слід зазначити, що діяльність ВНЗ, а, отже, і якість наданих освітніх послуг, залежить від
фінансування навчального закладу. Боголіб Т.М. пропонує класифікувати джерела фінансування
вищої освіти і науки за наступними ознаками:
• за видом послуг: плата за навчання, надходження від наукової діяльності; надходження від
господарської та виробничої діяльності; плата за оренду майна; надходження від реалізації майна;
• за способом формування: кошти загального фонду державного та місцевих бюджетів; власні
надходження бюджетних установ; благодійні внески; гранти та дарунки; кошти, що надходять для
виконання конкретних доручень від юридичних і фізичних осіб; кредити; кошти іноземних компаній;
• за видом діяльності: основні (плата за навчання, надходження від наукової діяльності ін.);
допоміжні (надходження від господарської та виробничої діяльності, плата за оренду майна тощо);
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• за формою власності: державні (кошти державного бюджету); приватні (плата за навчання,
благодійні внески, оплата послуг приватними юридичними особами тощо);
• за постійністю надходжень: постійні (плата за навчання, плата за оренду майна тощо);
тимчасові (надходження від реалізації майна, гранти та дарунки, благодійні внески тощо);
• за належністю державі: вітчизняні (кошти державного бюджету, юридичних осіб,
зареєстрованих в Україні, та фізичних осіб – громадян України); іноземні (кошти юридичних осіб інших
держав) [1, с. 18-19].
Древаль О. та Павленко О. зазначають, що конкурентоспроможність ВНЗ визначається не тільки
фінансово-економічними, маркетинговими, матеріально-технічними, кадровими і соціальними
показниками, а також ще й конкурентоспроможністю випускника на ринку праці [3].
Процес
дослідження
причинно-наслідкового
зв'язку
якості
освітніх
послуг
і
конкурентоспроможності ВНЗ представлено на рис.2. показує тісний зв'язок між якістю наданих
освітніх послуг і конкурентоспроможністю ВНЗ.

ВНЗ

Освітній продукт

Якісний

Споживач

Навчальний процес

Конкурентоспроможний

Задоволений

Ефективний

Рис. 2. Причинно-наслідковий зв'язок якості освітніх послуг і конкурентоспроможності
ВНЗ
Як видно з рис.2, серед чинників, які безпосередньо впливають на забезпечення якості освіти
можемо назвати такі: якість професорко-викладацького складу, рівень матеріально-технічної бази,
рівень інформаційного забезпечення, якість навчальних програм, рівень організації наукової роботи
тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Конкурентоспроможність ВНЗ є головним показником
ефективності його функціонування.
Одним з можливих шляхів, який дозволить вищому навчальному закладу зберегти свої позиції в
конкурентній боротьбі на ринку послуг у сфері вищої освіти, є підвищення якості освітніх продуктів.
Перспективами подальшого дослідження вважаємо розгляд проблеми, пов’язаної зі створенням
системи управління якістю освіти вищого навчального закладу.
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Анотація
У статті обґрунтовано сутність конкурентоспроможності вищого навчального закладу.
Досліджено вплив матеріально-технічних, кадрових та інформаційних ресурсів на якість кінцевого
освітнього продукту ВНЗ. Виявлено причинно-наслідковий зв'язок якості освітніх послуг і
конкурентоспроможності ВНЗ.
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база, кадрові ресурси, інформаційне забезпечення.
Аннотация
В статье обоснованно сущность конкурентоспособности высшего учебного заведения.
Исследовано влияние материально-технических, кадровых и информационных ресурсов на
качество конечного образовательного продукта ВУЗА. Обнаружены причинно-следственные связи
качества образовательных услуг и конкурентоспособности ВУЗА.
Ключевые слова: конкурентоспособность ВУЗа, качество образовательных услуг,
материально-техническая база, кадровые ресурсы, информационное обеспечение.
Annotation
The article essence of competitiveness of higher educational establishment is certain. Influence of
material and technical, labor and informative resources is marked on quality of the finished educational good
of higher educational establishment. Found out prichinno-sledstvennye connections of quality of educational
services and competitiveness of higher educational establishment.
Key words: competitiveness of higher educational establishment, quality of educational services,
material and technical base, labor resources, informative providing.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В Україні розроблена досить солідна законодавча база, якою
окреслена загальна орієнтація на інноваційний розвиток національної економіки і визначені конкретні
шляхи переходу України на інноваційну модель. Але і в державних аналітичних актах, і в наукових
дослідженнях відзначається недосконалість окремих законів, їх невідповідність сучасним вимогам. До
серйозних вад Закону України «Про інноваційну діяльність» [4] (далі – Закон) відносять поряд з іншим
недостатньо чітке визначення окремих термінів інноваційного процесу. Невідкладні дієві заходи,
спрямовані на вдосконалення законодавчої бази, мають сприяти більш ефективному втіленню в життя
інноваційної політики нашої країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вдосконалення законодавчої бази
інноваційної сфери і внесення чіткості у визначення окремих термінів інноваційного процесу стали
предметом наукових досліджень. Передусім треба назвати наукові праці В.М. Геєця [10], В.А. Гусєва,
Б.В. Гриньова [14], О.В. Комеліної [11], М.В. Павлюка [15], Т.О. Пасько [16], В.П. Семиноженка,
В.В. Стадника, Л.І. Федулової [12], Л.В. Чернявської. Однак, незважаючи на значний обсяг наукових
досліджень і практичних рекомендацій, існування розбіжностей, які виникають в нормативно-правових
актах при визначенні окремих термінів інноваційного процесу й досі залишається недостатньо
вивченим питанням.
Постановка завдання. Метою даної статті є виявлення особливостей законодавчого
регулювання інноваційної діяльності в Україні, дослідження розбіжностей, які виникають при
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визначенні сутності, змісту і призначення таких основних термінів інноваційного процесу як
інноваційна діяльність та інноваційна інфраструктура.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження розбіжностей, що виникають при
визначенні окремих термінів інноваційного процесу доцільно звернутися до поділу інноваційного процесу
на окремі етапи. В деяких джерелах інноваційний процес поділяється на етапи фундаментальних
досліджень, прикладних досліджень, розробок, споживання інновацій [9], а в інших – на взаємопов’язані
етапи від «зародження ідеї» до «ринку», в проміжку між якими знаходяться етапи «розроблення»,
«дослідного виробництва», «виробництва», «маркетингу та збуту» [12, c. 49]; або на чотири етапи: освіта,
наукова та науково-технічна діяльність, виробництво, споживання [11, с. 69]. В Законі неодноразово
йдеться про розробку, виробництво та реалізацію інноваційного продукту та інноваційної продукції
[4, с. 1, 12], що маємо підстави сприймати як поділ інноваційного процесу на етапи.
Виходячи із завдань дослідження, доцільним є виділення в інноваційному процесі трьох етапів.
На першому етапі діють суб’єкти, які виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи,
спрямовані на створення інноваційного продукту [4, с. 1, 14]. На другому етапі відбувається
використання і комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок, виробництво нових
конкурентоспроможних товарів і послуг, тобто впровадження в життя інноваційного продукту і
виробництво інноваційної продукції [4, с. 1, 15]. Тут провідна роль належить інноваційним
підприємствам, які можуть функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора,
технополісу, технопарку тощо [4, с. 1, 16]. На заключному третьому етапі здійснюється випуск на
ринок нових конкурентоздатних товарів, технологій, продукції та послуг. Ця діяльність також в
основному покладається на інноваційні підприємства.
Дослідження розбіжностей, що виникають при визначенні окремих термінів інноваційного
процесу розпочнемо із наведеного в Законі визначення терміну «інноваційна діяльність».
Вперше визначення інноваційної діяльності на законодавчому рівні з’явилося в Законі України
«Про інвестиційну діяльність», за яким інноваційна діяльність, як одна із форм інвестиційної
діяльності, здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво
і соціальну сферу [1, с. 3]. А Закон України «Про інноваційну діяльність» подає інноваційну діяльність
як діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [4, с. 1].
Якщо до цих визначень інноваційної діяльності застосувати прийнятий нами поділ інноваційного
процесу на три етапи, то за визначеннями обох законів інноваційна діяльність розпочинається з другого
етапу інноваційного процесу, тобто на стадії використання чи впровадження уже добутих результатів
наукових досліджень та розробок. Отже, за таких підходів перший етап інноваційного процесу, на якому в
результаті НДДКР виробляється інноваційний продукт, до інноваційної діяльності не входить.
На нашу думку, маються підстави для заперечення поданого в Законі визначення інноваційної
діяльності. По-перше, в Законі при визначенні інноваційного підприємства зазначається, що воно
розробляє, виробляє і реалізує інноваційний продукти і (або) продукцію чи послуги [4, с. 1]. Тобто,
здійснює діяльність на першому (розробляє), другому (виробляє) і третьому (реалізує) етапах
інноваційного процесу.
Отже, відбувається певне ототожнювання науково-технічної та інноваційної діяльностей, але
вони врегульовуються двома окремими законами [2; 4]. Науково-дослідні інститути, вищі навчальні
заклади, інші наукові установи здійснюють широкий спектр наукової, освітньої діяльності [5]. Але в
їхній багатогранній науково-технічній діяльності левова частка належить процесу розробки і створення
новітніх конкурентоздатних технологій.
Визначаючи сутність інноваційного проекту, Закон встановлює, що інноваційним вважається
проект, яким передбачається розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або)
інноваційної продукції [4, с. 12]. Знову ж таки, бачимо нерозривну тріаду інноваційного процесу, для
поділу якої на діяльність інноваційну (виробництво і реалізація) і неінноваційну (розробка) не
знаходиться логічного пояснення. Звернемо також увагу на те, що Закон відносить до об’єктів
інноваційної діяльності інноваційні проекти [4, с. 4], якими передбачається поряд з іншим створення
інноваційного продукту як результату науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт [4, с. 1,
13, 14]. Без сумніву, об’єкт інноваційної діяльності не може бути непричетним до інноваційної
діяльності чи то повністю, чи в певній його частині.
Таким чином, співставлення наведених положень Закону дає підстави прослідкувати суттєві
розбіжності у визначенні сутності і призначення інноваційної діяльності, а також брати під сумнів
обґрунтованість поданого у Законі положення, що інноваційна діяльність розпочинається з етапу
використання наукових досліджень і розробок.
Підтвердженням того, що до сфери інноваційної діяльності належить етап наукових розробок,
знаходимо і в Законі України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»
[3]. Цей Закон, визначаючи, що суть спеціального режиму інноваційної діяльності полягає в наданні
державної підтримки щодо стимулювання діяльності технопарків, встановлює, що цільові субсидії, як
один із видів державної підтримки надаються для проведення наукових, науково-дослідних та
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дослідно-конструкторських робіт [3, с. 1, 3]. Тобто, інноваційна діяльність технопарків включає і
перший етап інноваційного процесу.
Є ще одна думка щодо структури інноваційної діяльності. А якщо розглядати інноваційну
діяльність не лише як виробничу і комерційну діяльність, а як процес, спосіб створення нової
конкурентоспроможної економіки [5], то чи варто відмежовувати від цього процесу потужний
інтелектуальний, науково-технічний потенціал, без участі якого взагалі не уявляється економічний
прогрес.
Аргументи на користь віднесення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт до
інноваційної діяльності знаходимо у дослідженнях окремих науковців. Так, Б.В. Гриньов і В.А. Гусєв
стверджують, що інноваційна діяльність – це комплекс робіт і заходів, що виконуються при створенні
новацій та їх просуванні до реалізації [14]. Як бачимо, інноваційна діяльність розпочинається саме на етапі
створення інновацій, тобто на першому етапі інноваційного процесу. Л.І.Федулова дотримується думки, що
інноваційна діяльність – це уся діяльність в межах інноваційного процесу, а також маркетингове
дослідження ринків збуту, інформаційне забезпечення інноваційних процесів тощо; це складна динамічна
система взаємодії різних методів, чинників і органів управління, об’єктом докладання зусиль яких є наукові
дослідження, створення нових видів продукції, вдосконалення обладнання і предметів праці, технологічних
процесів та форм організації виробництва на основі новітніх досягнень науки й передового досвіду та інше
[12, с. 47]. У цьому визначенні вбачається співпадіння з точкою зору щодо належності етапу створення
інноваційного продукту до сфери інноваційної діяльності. По-перше, в ньому стверджується, що
інноваційна діяльність – це вся діяльність у межах інноваційного процесу, щодо якого науковець
дотримується
думки,
що
це
«комплексний
процес
створення,
поширення
та
використання…нововведення» [12, с. 47], а також, що лінійна модель інноваційного процесу виступає у
«вигляді лінійної послідовності повторюваних етапів: фундаментальні й прикладні дослідження, розробки,
проектування, виробництво, збут» [12, с. 48]. По-друге, підкреслимо у поданому визначенні слова «наукові
дослідження», «створення нових видів продукції», щоб ще раз зробити акцент на тому, що процес
інноваційної діяльності має свій початок на етапі розробки і створення інноваційного продукту.
Зроблені дослідження дають підстави викласти думку щодо поданого в Законі визначення
терміну «інноваційна діяльність» належало б зробити доповнення відносно першого етапу
інноваційного процесу. Після цього визначення інноваційної діяльності мало б таку редакцію:
інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на створення, розробку, використання і
комерціалізацію інноваційного продукту і (або) зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних
товарів і послуг.
Ще більш виразно проявляються розбіжності між поданим в Законі визначенням інноваційної
інфраструктури та тлумаченням цього терміну в інших державних актах і наукових дослідженнях.
За Законом інноваційна інфраструктура – це сукупність підприємств, організацій, установ, їх
об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної
діяльності. До таких послуг Закон відносить фінансові, консалтингові, маркетингові, інформативнокомунікативні, юридичні, освітні та інші [4, с. 1].
Виходячи з того, що у наведеному визначенні робиться наголос на слові «послуги», виникає
потреба з’ясувати, який зміст вкладає законодавець в це слово. При визначенні інноваційної
інфраструктури надання послуг означає надання допомоги. А в іншому випадку слово «послуги»
подається як інновації: «інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені … послуги» [4, с.1].
В зв’язку з цим виникає питання: послуги, що надають суб’єкти інноваційної інфраструктури
суб’єктам інноваційної діяльності носять звичайний характер (надання кредиту – фінансова послуга,
допомога у вирішенні спору – юридична допомога тощо) чи завжди повинні мати ознаки інновацій,
носити інноваційний характер. Відповіді на ці питання Закон не містить.
Визначення інноваційної інфраструктури означає, що послуги із забезпечення інноваційної
діяльності можуть надаватися на всіх трьох етапах інноваційного процесу. Але за таким визначенням
за межами інноваційної інфраструктури залишаються суб’єкти інноваційної діяльності, що діють на
першому етапі (створення інноваційного продукту) та другому етапі інноваційного процесу
(виробництво інноваційного продукту).
Не включаються до інноваційної інфраструктури й інноваційні підприємства, хоча саме вони за
Законом розробляють, виробляють і реалізують інноваційні продукти та інноваційну продукцію і
послуги. З цим не можна погодитися, бо належність інноваційних підприємств до інноваційної
інфраструктури підтверджується тим, що серед об’єктів інноваційної діяльності Закон називає
інфраструктуру виробництва і підприємництва [4, с. 4].
Маємо підстави стверджувати, що обмеження інноваційної інфраструктури лише тими
суб’єктами, які надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності суперечить як положенням
Закону, так й іншим актам.
Зокрема, зовсім по-іншому до визначення інноваційної інфраструктури підходить Державна
цільова економічна програма «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки
(Далі – Програма), в якій інноваційна інфраструктура подається як складна, розгалужена система

51

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

взаємопов’язаних підсистем: виробничо-технологічної, фінансово-економічної, нормативно-правової,
територіальної та кадрової [7]. В плані нашого дослідження особливу увагу привертає виробничотехнологічна підсистема, яка поділяється на базову та допоміжну інфраструктури. До базової
інфраструктури належать суб’єкти, що забезпечують розвиток науково-технологічного та інноваційного
потенціалів країни, а саме: науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, державні лабораторії,
лабораторії промислових підприємств тощо. Допоміжну інфраструктуру складають суб’єкти, що
забезпечують процеси впровадження інновацій на всіх стадіях (консультативні, інформаційні та
лізингові компанії, венчурні фонди тощо).
Це означає, що суб’єкти базової інфраструктури, здійснюючи науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи, діють в межах першого етапу інноваційного процесу. А суб’єкти допоміжної
інфраструктури забезпечують інноваційну діяльність посередницькими послугами, наданням яких
Закон обмежує сферу інноваційної інфраструктури.
Серед підсистем інноваційної інфраструктури Програма, на жаль, прямо не визначає як
самостійну підсистему сферу виробництва і реалізації інноваційної продукції, яка здійснюється
інноваційними підприємствами. Але, разом з тим, Програма вказує на необхідність забезпечення
розвитку мережі таких нових елементів інноваційної інфраструктури як інноваційні центри, центри
трансферу технологій, наукові парки, регіональні інноваційні кластери, інноваційні бізнес-інкубатори
тощо. Тобто, до складу інноваційної інфраструктури Програма відносить і ті елементи, у вигляді яких
за Законом (інноваційний центр, бізнес-інкубатор, технополіс, технопарк тощо) можуть функціонувати
інноваційні підприємства [4, с. 1, 16].
Тут належить звернути увагу на те, що у поданому Законом визначенні інноваційного
підприємства вбачається два критерії. Перший – це підприємство, що розробляє, виробляє і реалізує
інноваційні продукти та продукцію чи послуги, чим поєднує всі три етапи інноваційного процесу.
Другий – це підприємство, обсяг інноваційного продукту та інноваційної продукції якого перевищує 70
відсотків його загального обсягу продукції і послуг. В плані наших досліджень робимо акцент на
першому критерії. І тоді маємо підстави робити висновок, що до інноваційної діяльності причетне
будь-яке підприємство, яке розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти та інноваційну
продукцію чи послуги, незалежно від обсягу цих продуктів, продукції чи послуг. Очевидно, що саме з
цих міркувань визначилася категорія інноваційно активних підприємств.
Про увагу до інноваційних та інноваційно активних підприємств, що відіграють важливу роль в
інноваційному процесі свідчить і те, що Програма передбачає необхідність підтримки і розвитку
інноваційних малих підприємств, удосконалення підприємницької діяльності, підвищення інноваційної
активності промислових підприємств, прискорення темпів виробництва інноваційної продукції [7].
Не залишає Програма поза увагою і третій етап інноваційного процесу. Випуску на ринок
конкурентоздатних технологій, продукції чи послуг мають сприяти суб’єкти допоміжної інфраструктури
виробничо-технологічної підсистеми шляхом діяльності інформаційних, консультативних та лізингових
компаній, венчурних фондів тощо.
Розгорнуте визначення інноваційної інфраструктури подає Концепція розвитку національної
інноваційної системи (далі – Концепція), за якою інноваційна інфраструктура складається із
виробничо-технологічної, фінансової, інформаційно-аналітичної та експертно-консалтингової
складових, а також із технополісів, технологічних і наукових парків, інноваційних центрів та центрів
трансферу технологій, бізнес-інкубаторів та інноваційних структур інших типів; інформаційних мереж
науково-технічної інформації, експертно-консалтингових та інжинірингових фірм, інституційних
державних та приватних інвесторів [8]. Це визначення інноваційної інфраструктури значно
відрізняється від тих визначень, які подаються і Законом, і Програмою. Не вдаючись до детального
аналізу сформульованого у Концепції визначення, звернемо увагу лише на те положення, що
стосується інноваційних підприємств. Як видно із наведеного визначення, до складу інноваційної
інфраструктури входять технополіси, технопарки, наукові парки, інноваційні центри, центри трансферу
технологій, бізнес-інкубатори. За Концепцією до складу національної інноваційної системи входить
така самостійна підсистема, як виробництво, що складається з організацій і підприємств, які
виробляють інноваційну продукцію і надають послуги та (або) є споживачами технологічних інновацій
[8]. Разом з тим, вказані підприємства за змістом своєї діяльності є інноваційними підприємствами та
водночас забезпечують розгортання інноваційного процесу.
Маємо можливість невдовзі отримати ще один варіант законодавчого визначення терміну
«інноваційної інфраструктури». Як свідчать деякі публікації [14], розроблено нову редакцію Закону
України «Про інноваційну діяльність». За цією редакцією інноваційна інфраструктура – це сукупність
суб’єктів інноваційної діяльності, а також органів державної влади та державних наукових організацій,
які забезпечують відповідно до своїх повноважень управління і реалізацію державної політики у сфері
інноваційної діяльності. Це визначення суттєво відрізняється від визначення нині діючого Закону та
інших актів.
Не погоджуються із застосованим у Законі визначенням інноваційної інфраструктури і окремі
науковці. Зокрема, Л.І.Федулова вважає, що інноваційна інфраструктура – це спектр державних і
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приватних структур, що забезпечують розвиток та підтримку всіх стадій інноваційного процесу, і до яких
належать: виробничо-технологічні структури (технопарки, інноваційно-технологічні центри та бізнесінкубатори); об’єкти інформаційної системи (аналітичні, статистичні центри, інформаційні бази та мережі;
заклади з підготовки та перепідготовки кадрів у галузі технологічного менеджменту; фінансові структури
(фонди бюджетні, позабюджетні, венчурні, страхові); системи експертизи; об’єкти патентування,
ліцензування й консалтингу; система сертифікації, стандартизації та акредитації [12, с. 124]. Як бачимо,
така точка зору на інноваційну інфраструктуру охоплює набагато ширшу сферу суб’єктів.
Отже, узагальнюючи наведені положення і точки зору науковців, маємо підстави вважати, що
інноваційна інфраструктура – це сукупність технопарків, інноваційно-технологічних центрів, бізнесінкубаторів, центрів трансферу технологій, регіональних інноваційних кластерів та інших виробничотехнологічних структур, які за змістом своєї діяльності є інноваційними та сприяють розгортанню
інноваційного процесу, а також підприємств, установ, організацій, що надають фінансові,
консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні та інші послуги із
забезпечення інноваційної діяльності.
В Законі України «Про інноваційну діяльність» знаходимо ще один приклад розбіжностей, які
виникають з причини внесення змін до нього. Так, серед основних принципів державної інноваційної
політики Закон проголошує принцип фінансової підтримки, здійснення сприятливої кредитної,
податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності [4, с. 3]. Проголосивши цей важливий і
ефективний принцип стимулювання інноваційної діяльності, законодавець невдовзі виключає із
Закону положення, які встановлювали конкретні заходи, спрямовані на здійснення сприятливої
кредитної, податкової і митної політики [4, с. 21, 22, р. 7 п. 3]. В результаті проголошений принцип
державної інноваційної політики став суперечити змісту Закону, одне із головних призначень якого, як
зазначається в преамбулі, є встановлення форм стимулювання державою інноваційних процесів.
Коли вже законодавець пішов на виключення зазначених положень, то для уникнення суперечностей
належало б виключити із статті 3-2 Закону принцип здійснення сприятливої кредитної, податкової і
митної політики, а із статті 6-1 таку форму регулювання інноваційної діяльності як встановлення
пільгового регулювання суб’єктів інноваційної діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Розбіжності при визначенні окремих термінів
інноваційного процесу привертають особливу увагу з низки причин.
По-перше, будь-яке положення закону чи іншого нормативно-правового акту має бути чітким,
цілеспрямованим і, головне, таким, що не допускає подвійного його тлумачення [13, с. 643].
По-друге, положення, що розкривають сутність термінів, які вживаються в законі, виступають
насамперед як правові норми, що носять загальний характер є логічно і граматично завершеним
зобов’язуючим приписом [13, с. 643].
Якщо у певних державних актах допускаються різні за змістом і спрямованістю тлумачення
одного й того ж положення, то це означає, що воно не відповідає викладеним вище вимогам.
По-третє, головна причина полягає у практичному застосуванні певного терміну. Якщо сутність і
призначення інноваційної діяльності не зміниться від того, будуть чи не будуть внесені зміни до
положення про неї, бо певні суб’єкти будуть продовжувати розробки новітніх технологій і створення
інноваційного продукту, а інші – виробляти і реалізовувати інноваційну продукцію, то зовсім інша
справа з визначенням інноваційної інфраструктури та її складових.
У всіх використаних при дослідженні актах зазначається, що інноваційна інфраструктура перебуває
у початковому стані [9], що вона недостатньо розвинена [7], що необхідно забезпечити розвиток
виробничо-технологічної інноваційної інфраструктури [8] і таке інше. Але коли вже йдеться про
необхідність розвитку і вдосконалення інноваційної інфраструктури, то треба чітко визначити, якими
складовими наповнена інноваційна інфраструктура, які з її елементів потребують першочергового
вдосконалення чи додаткового створення, на які складові мають буди спрямовані основні зусилля, щоб
неодмінно забезпечити інтенсивний розвиток всієї інноваційної інфраструктури [6].
Відсутність чіткого визначення сутності і призначення розглянутих положень буде й надалі
суттєво гальмувати інноваційний процес. Тому цілком своєчасними є пропозиції щодо вдосконалення
Закону України «Про інноваційну діяльність» та про розробку і впровадження Кодексу законів про
науково-технічну та інноваційну діяльність [9]. Очевидно, що в цих законодавчих актах будуть
подолані розбіжності, які стали предметом даного дослідження.
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Анотація
У статті визначені особливості законодавчого регулювання інноваційної діяльності в Україні,
виявлено і досліджено розбіжності, які виникають при визначенні окремих термінів інноваційного
процесу.
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національна інноваційна система, інноваційне підприємство.
Аннотация
В статье определены особенности законодательного регулирования инновационной
деятельности в Украине, выявлены и исследованы расхождения, которые возникают при
определении некоторых терминов инновационного процесса.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная инфраструктура,
инновационный процесс, национальная инновационная система, инновационное предприятие.
Annotation
The article outlines the features of the legal regulation of innovation activity in Ukraine, discovered and
investigated the differences that arise in the determination some of the terms of the innovation process.
Key words: innovation, innovative activity, innovative infrastructure, innovation process, innovation
enterprise.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА: ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ
Постановка проблеми. Організаційна культура як комплексна підсистема, що впливає на
діяльність всього підприємства, покладена в основу організації управління всіма факторами
виробництва (кадри, фінанси, матеріали, капітал, інформація тощо). Своєчасний аналіз її складових
елементів і взаємозв’язків між ними дозволяє здобути організаційній культурі статусу «якісної» та
забезпечує ефективність функціонування підприємства як складної відкритої системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел літератури свідчить, що
первісне формування організаційної культури як окремої категорії і поняття загального менеджменту
було здійснене класиками теорії управління.
Появу терміну «організаційна культура» у західних країнах датують кінцем 70-х років ХХ ст.
Вихідним джерелом теоретичного дослідження поняття та його можливостей як інструменту
менеджменту вважаються роботи таких зарубіжних науковців як Дж. Бейер, Дж. Гелбрейт,
Е. Гоффман, Е.Дж. Долан, М. Кастельс, Р. Лінтон, Г. Мінцберг, Е. Петтігрю, Р. Коуз, Г. Трайс,
Г. Хофстеде, Е. Шейн, Дж. Уолліс, О. Уільямсон.
Активне дослідження сутності, змісту, функцій, складових та методичного інструментарію
аналізу організаційної культури (зазвичай її ефективності) у пострадянських країнах зумовлене
системною перебудовою централізованої координації діяльності суб’єктів господарювання до ринкової
із соціальною орієнтацією (С. Архієреєв, В. Геєць, В. Головецький, Б. Губський, В. Демент’єв,
А. Іванов, В. Іноземцев, І. Лукінов, В. Тамбовцев, Г. Тарасенко, М. Чумаченко, А. Чухно, Ю. Яковець
тощо). Проблемі дослідження культури підприємства присвячено вітчизняні дисертації [1-3]. Однак,
незважаючи на певні наукові здобутки, недостатньо дослідженими залишаються питання комплексної
оцінки елементів організаційної культури та її якості із деталізацією об’єктів, мети, показників,
принципів проектування та розвитку, інформаційного забезпечення, аналітичного інструментарію,
технології тощо.
Завдання виокремлення структурних елементів організаційної культури передбачає, в першу
чергу, розмежування термінів «організаційна культура», «культура організації», «корпоративна
культура», що, зазвичай, сприймаються науковцями як синоніми.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження змісту терміну «організаційна
культура» з позицій його лексичного і семантичного наповнення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для реалізації лексико-семантичної оцінки і
побудови доказової бази щодо авторської позиції відносно змісту організаційної культури:
- проведено моніторинг наявної спеціальної літератури на предмет визначення змісту, який
вкладають автори в сутність терміну.
- розглянуто зміст понять, близьких і взаємозв'язаних з організаційною культурою: культура,
культура організації, корпоративна культура, як у функціональному плані, так і в плані
термінологічного апарату;
- обґрунтовано правомірність застосування терміну саме «організаційна культура».
Термін «культура» (від лат. «cultura» – оброблення, виховання, освіта, розвиток, шанування)
має багатозмістовне наповнення та застосовується для характеристики певних історичних епох,
конкретних суспільств, народностей і націй, а також специфічних сфер діяльності або життя.
Виникнення терміну «культура» пов’язують із терміном «пайдейя», що у Древній Греції означало
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«внутрішня культура» або «культура душі». У латинських джерелах вперше слово «De agri cultura»
зустрічається у трактаті про землеробство Марка Порція Катона Старшого 234 – 149 рр. до н.е. На
подальше семантичне наповнення терміну вплинули М. Цицерон, С. Пуфендорф, І. Аделугн, І.
Гердер, Н. Яновський, Д. Велланський, Н. Рерих, А. Бєлий тощо.
Якщо звернутися до сучасних довідникових джерел, то термін «культура» зазвичай
розглядається в трьох аспектах: культура як цивілізація, культура як світогляд, культура як норми
поведінки, причому останній аспект висвітлюється обмежено і при наявності перших двох
характеристик.
Вважаємо, що культура організації (підприємства) за структурним аналізом в першу чергу
повинна сприйматися як норми поведінки, що також включають у себе життєві цінності і артефакти
(добутки матеріальної культури). Однак, беззаперечним є вплив на формування норм поведінки
індивіда розвитку цивілізації та світогляду певної нації.
Культура організації (підприємства), спираючись на ціннісний рівень розвитку культури
конкретного суспільства, представляє собою «єдиний образ організації, сукупність її цілей, цінностей,
правил поведінки та моральних принципів працівників, підходів до справи і загальних уявлень» [4,
с. 12]. У свою чергу, культура підприємства також впливає на формування культури структурних
підрозділів організації.
Проведемо семантичний аналіз терміну «організаційна культура» у наукових джерелах.
Організаційна культура авторами зазвичай розглядається через такі узагальнюючі ознаки:
- як спосіб взаємодії та взаємозв’язку (комунікативна ознака) між управлінським персоналом,
менеджерами та працівниками, співробітниками та клієнтами тощо;
- як характер поведінки (ціннісно-орієнтаційна ознака), що передбачає формування та
дотримання системи цінностей організації, норм поведінки, стратегії кампанії;
- як елемент системи управління та основа для прийняття управлінських рішень.
Результати контент-аналізу існуючих визначень організаційної культури надають змогу
стверджувати, що організаційна культура – це сукупність морально-етичних цінностей, переконань,
правил, що організують поведінку працівників з метою забезпечення ефективного функціонування
підприємства в межах даної організаційної структури. Таким чином, ключовим організаційної культури
є саме організаційний аспект, що має за мету підвищення ступеня організованості відносин між
працівниками та досягнення максимальних результатів через подолання «проблем зовнішньої
адаптації та внутрішньої інтеграції» [5, с. 71]. Організаційну культуру необхідно розуміти як «об’єкт із
власними функціонально-структурними специфічними рисами і як процес з відповідними елементами
й законами розвитку» [6, с. 96].
Корпоративна і організаційна культура зазвичай ототожнюються авторами. Так, найбільш
поширеним і простим трактуванням є наступне: «Корпоративна культура – це сукупність норм
поведінки та цінностей, загальних для усіх співробітників організації» [7, с. 5]. Одним із найбільш
складних, навіть занадто затеоретизованим є визначення Кудрі Я.В.: «корпоративна культура – це
специфічний різновид функціонально-цільової організації тактичної роботи й подальшої
метаморфізації за еволюційними щаблями розвитку стратегічної виробничо-господарської діяльності
індивідів-учасників корпоративних відносин, репрезентованої продуктами проходження матеріальнодуховної взаємодії між ними для задоволення вимог блоку стратегічного корпоративного
менеджменту» [6, с. 96].
Термін «корпоративна культура» уперше було вжито в XIX сторіччі до визначення відносин в
офіцерському середовищі німецьким фельдмаршалом Мольтке. Вже наприкінці XIX століття
вивченням впливу людських відносин усередині корпорації почали займатися представники Школи
людських відносин і організаційної поведінки (Мері Фоллет, Честер Бернард). За результатами
Хоторнського експерименту (штат Іллінойс, США, 1927-1933рр.), було доведено зв’язок між ростом
продуктивності праці і позитивним ставленням менеджерів до потреб працівників [8].
Культура ж організації може мати й інший характер (наприклад, економічний, соціальний,
політичний, екологічний).
Отже, на відміну від організаційної культури, що є характеристикою внутрішнього середовища
організаційної структури підприємства, корпоративна культура має більш розгалужений характер,
виходячи за межі організаційної структури одного підприємства (наприклад, корпоративна культура
компаній транснаціонального характеру може поєднувати як декілька культур організацій, так і
організаційних культур, але всі вони погоджені із загальною стратегією компанії).
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, на підставі аналізу терміну «культура»
можна стверджувати, що культура організації (підприємства) за структурним аналізом в першу чергу
повинна сприйматися як норми поведінки, що також включають у себе життєві цінності і артефакти
(добутки матеріальної культури). Однак, беззаперечним є вплив на формування норм поведінки
індивіда розвитку цивілізації та світогляду певної нації.
Ключовими характеристиками організаційної культури, що розкривають семантичне наповнення
терміну, є спосіб взаємодії та взаємозв’язку, характер поведінки, розгляд організаційної культури як
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елементу системи управління та основа для прийняття управлінських рішень.
Отже, організаційна культура – це сукупність морально-етичних цінностей, переконань, правил,
що організують поведінку працівників з метою забезпечення ефективного функціонування
підприємства в межах даної організаційної структури. Ключовим є саме організаційний аспект, що має
за мету підвищення ступеня організованості відносин між працівниками та досягнення максимальних
результатів через подолання проблем зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції.
Перспективами подальших досліджень є аналіз типів організаційних культур та встановлення їх
впливу на якість системи управління компанії.
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The article, on the basic of the lexical and semantic analysis key aspects of terminus “culture”,
“organization culture” are present; connection between organization culture, culture of organization,
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КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Постановка проблеми. Конфлікти як різновид соціальних процесів і взаємодії виникають і
проявляються в різних сферах людської діяльності, у тому числі в галузі державного управління,
оскільки в процесі проходження державної служби службовець стикається з різноманітними
конфліктними ситуаціями. На відміну від конфліктів економічного і політичного змісту, конфлікти в
системі державної служби мають регулюватися
не лише цивільним законодавством, але й
соціальними нормами, правилами, традиціями, що визначаються державною службою як особливого
роду соціальним інститутом. Конфлікти в системі державної служби, хоч вони і мають загальну
соціальну природу з конфліктами в інших різновидах діяльності, містять у собі специфічні особливості,
пов’язані з характером соціально-трудових відносин у галузі державного управління. Конфлікти в
органах державної влади мають не лише внутрішньо організаційні наслідки, але і впливають у
широкому розумінні на стан соціально середовища суспільства в цілому. У процесі проходження
державної служби службовець стикається з різного роду конфліктними ситуаціями. Одні з них
зумовлені загальним протиріччям суспільного розвитку, інші – закономірностями функціонування
організаційних структур, треті – особливостями змісту діяльності державних службовців. Пронизуючи
особистість державного службовця, конфлікти стають обов’язковим компонентом життя як окремого
індивіда, так і колективів установ і соціального інституту державної служби в цілому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серйозний вплив на розвиток системи аналізу
критичного напряму теорії конфлікту справив Ч.Міллз. Він поєднав конфліктний підхід із загальною
критикою соціального порядку. Основними аспектами його соціологічного аналізу є проблеми
бюрократії, відчуження, централізації влади в руках правлячої еліти.
Охоплюючи досить широкий спектр явищ, конфлікт як поняття широко висвітлюється
вітчизняними науковцями в науковій літературі:
– у психології, соціології, конфліктології, політології (Г.М.Андреєва, О.Я.Анцупов, Є.М.Бабосов,
В.Д.Вишнякова,
І.Є.Ворожейкін,
А.В.Гірник,
І.В.Гришина,
О.М.Громова,
Л.М.Ємельяненко,
Є.С.Жариков, Л.М.Карамушка, А.А.Ручка, Г.М.Сагач, В.В.Танчер, Е.А.Уткін, С.В.Фролов, В.П.Шейнов);
– у державному управлінні (Г.В.Атаманчук, В.Д.Бакуменко, О.М.Бандурка, С.Д.Дубенко,
В.М.Князєв, В.І.Луговий, В.К.Майборода, Н.Р.Нижник, В.М.Олуйко, М.І.Пірен, В.Г.Тимофієв, В.П.Тронь,
С.К.Хаджирадєва, В.В.Цвєтков, О.С.Шегда);
– у літературі з менеджменту (І.Є.Бекешкіна, О.Г.Здравомислов, В.С.Лозниця, М.Х.Маскон,
Г.В.Осовська, Ф.У.Тейлор).
На думку вітчизняних учених, конфлікт – це боротьба, протидія, суперечність, зіткнення
особистостей, інтересів, сил, позицій, поглядів через несумісність, протистояння, протилежність;
процес розвитку взаємодії; процес розвитку відносин; система стосунків, що залежить від відмінностей
між суб’єктами – учасниками конфлікту (від розбіжностей інтересів, цінностей, видів діяльності) [8].
Проблема конфліктів у системі державної служби останнім часом обговорюється досить активно.
Зокрема Т.Е.Васильєв, І.П.Лопушинський, В.Я.Малиновський, Т.В.Мотренко, М.І.Рудакевич,
Ю.О.Холоденко, та ін.. виокремлюють питання потреби інституційного розвитку державної служби,
закріплення принципів громадянського служіння державі і суспільству, етичних та моральних норм,
виконання посадових обов’язків тощо.
У цьому аспекті розгляд теми статті дозволяє визначити науково-теоретичну базу процесу
управління конфліктами та виявити шляхи, методи та методики щодо опанування державними
службовцями знань, формування умінь та навичок з управління конфліктними процесами в
професійній діяльності.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування механізму визрівання та розвитку
конфлікту та всіх складових, які стосуються даного процесу.
Як свідчить аналіз практики управління визначення механізму визрівання та розвитку конфлікту
вимагає чіткого обґрунтування. Тому для досягнення поставленої мети необхідно:
• визначити специфіку конфліктів в управлінській діяльності державних службовців;
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• класифікувати види конфліктів на державній службі;
• проаналізувати методи конструктивного подолання конфліктів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема конфліктів у державному управлінні та
пошуку шляхів їх вирішення широко була об’єктом уваги науковців упродовж багатовікового розвитку
суспільства, оскільки людству завжди притаманні прагнення до самозахисту, самозбереження й
саморозвитку.
На різних етапах суспільного розвитку конфлікти набувають своєрідних особливостей, що
зумовлюються соціально-політичними, економічними та культурними процесами, характером людської
діяльності та взаємовідносин.
Протягом останніх років в Україні відбувається цілий ряд кадрових змін як на центральному, так
і на місцевому рівнях серед керівництва областей, районів, обласних управлінь та організацій. Хоча
ротація кадрів є постійним процесом, проте такі зміни призвели до виникнення й розвитку конфліктів в
органах виконавчої влади. Конфлікти у державному управлінні розв’язати без спеціальних знань
вдається не завжди. Часто суперечності та непорозуміння загострюються, накопичується високий
потенціал конфліктогенності державних службовців і середовища, зумовлюючи неадекватну
поведінку, знижуючи ефективність професійної діяльності [7].
Конфлікт у державному управлінні – це процес спілкування, коли одна сторона відчуває, що
друга сторона протистоїть її інтересам, загальній меті. Для того, щоб вирішити конфлікт, необхідно:
• ліквідувати конфліктну ситуацію;
• вичерпати інцидент;
• правильно сформулювати й оцінити конфліктну ситуацію [1].
Структура конфлікту в державному управлінні – це сукупність його стійких зв’язків, що
забезпечують цілісність, відповідність самому собі. Основними складовими конфлікту в державному
управлінні є: конфліктуючі сторони – окремі особистості або групи державних службовців і розбіжність
між ними; проблеми, що спричинюють конфлікт; опис та формулювання конкретної конфліктної
ситуації; мотиви конфлікту; думки, слова, позиції та дії сторін-конфліктерів.
Найчастіше в системі державного управління відбуваються міжособистісні, внутрішньо- та
міжгрупові конфлікти.
Конфлікти носять як негативні так і позитивні прояви міжособистісних та внутрішньогрупових
конфліктів. Встановлено, що негативні прояви таких конфліктів виявляються в тому, що вони:
• порушують систему взаємовідносин між державними службовцями;
• акцентують увагу на необхідності досягнення “перемоги” в конфлікті;
• викликають почуття незадоволення й негативний емоційний стан в учасників конфлікту;
• змінюють пріоритети певних соціальних груп;
• зумовлюють виникнення ворожості, насилля й жорстокості в стосунках;
• перешкоджають досягненню мети адміністрації;
• перешкоджають упровадженню нововведень і реформ;
• підвищують плинність кадрів;
• підривають авторитет державних службовців і позбавляють підтримки оточення;
• порушують групову єдність;
• призводять до зниження ефективності виконання завдань і планів;
• провокують нові конфлікти;
• спричинюють виникненню кризових ситуацій.
• ставлять під загрозу інтереси конкретних учасників конфлікту;
• ставлять під загрозу стабільність певного соціального об’єднання;
Позитивні прояви міжособистісних і внутрішньогрупових конфліктів полягають у тому, що
вони:
• здебільшого виконують функцію так званого запобіжного клапану, що дає змогу звільнитися від
негативних емоцій і діяти конструктивно, а також осмислити різні скарги й претензії;
• виявляють різні погляди на проблему;
• сприяють ефективному прийняттю групових рішень; а також упровадженню певних норм
поведінки;
• об’єднують державних службовців, які мають спільні погляди та інтереси;
• дають можливість державним службовцям висловлювати свою думку, сприяючи їхній
самореалізації та самоствердженню [5].
Конфліктна ситуація являє собою систему взаємозалежних і взаємозумовлених елементів
об’єктивного й суб’єктивного рівнів, що відображають актуальні суперечності. Вона містить у собі
учасників конфлікту (опонентів, групи підтримки, інших учасників), предмет і об’єкт конфлікту,
елементи мікро- та макросередовища, пов’язані з конфліктом. Психологічні компоненти конфлікту
становлять актуальну мотивацію сторін, їх стратегію й тактику поведінки, а також їх інформаційні
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моделі конфлікту. Якісне інформаційне забезпечення управління конфліктом є найважливішою
умовою результативної роботи керівника. У кожного з учасників конфлікту формується своя
інформаційна модель конфліктної ситуації. Особливості цих моделей визначаються специфікою
цінностей, мотивів і цілей людей. У процесі спілкування в проблемних ситуаціях інформація, передана
людьми один одному, може істотно спотворюватися й втрачатися [6].
Конфлікт у державному управлінні практично завжди є видимим, оскільки він має певні зовнішні
прояви: високий рівень напруженості в колективі; зниження працездатності.
Управління конфліктами як складний процес включає такі види діяльності: профілактику й
запобігання виникненню конфлікту; діагностику й регулювання конфлікту на основі коригування
поведінки його учасників; прогнозування розвитку конфліктів і оцінку їх функціональної спрямованості;
розв’язання конфлікту.
Також необхідно дотримуватися ще й таких принципів: осмислення конфлікту; відпрацьовування
конфліктного менеджменту; вироблення механізму стримування; створення технологій управління
конфліктом. У процесі розв’язання конфліктів і вибору алгоритму такої діяльності для керівника
важливо враховувати деякі рекомендації з управління конфліктами: об’єктивність і адекватність оцінки
конфлікту; використання конкретно-ситуаційного підходу; гуманізм і гласність; демократичний вплив, а
також покладання на суспільну думку та комплексне використання способів і прийомів впливу [4].
Керівник повинен не усувати конфлікт, а управляти ним і ефективно використовувати. Від
ефективності управління конфліктом у державному управлінні залежать: масштаб дисфункціональних
наслідків, усунення чи збереження причин конфлікту, можливість наступних зіткнень тощо. Для цього в
керівника апарату є принципова перевага, що забезпечує йому стратегічне лідерство в конфлікті та
його розв’язанні: право визначати цілі, способи й методи їх досягнення, забезпечувати їх реалізацію,
аналізувати результати.
Мистецтво управління полягає в тому, щоб і в конфліктній ситуації не випустити з поля зору
основні орієнтири; враховувати їх, приймати відповідні рішення; діяти розсудливо, обачливо, але
завжди послідовно й наполегливо; виявляти в разі необхідності занепокоєння. Конфлікт потрібно
уладнувати, розв’язувати спільно, за неодмінної участі сторін конфлікту, активній мобілізації та
координації їхніх власних можливостей [2].
Управління конфліктами на державній службі є однією із складових діяльності державного
службовця. Тому потребує перегляду стереотипне ставлення та сприйняття конфлікту як суто
негативного явища, яке лише дестабілізує роботу органів державної влади. Більш ефективним є уміле
використання конфлікту як фактору, що спонукає до професійного та особистого зростання державних
службовців.
Успішне розв’язання конфлікту є фактором розвитку особистості державного службовця. Це
виявляється через активізацію самосвідомості, стимулювання актуалізації раніше прихованих
потенційних можливостей особистості. Крім цього, процес конструктивного розв’язання конфлікту
активізує адаптивні функції особистості під час виконання професійної діяльності, сприяє зниженню
можливого напруження в стосунках між співробітниками. У ході управління конфліктами відбувається
переоцінка цінностей, подолання застарілих зразків поведінки і мислення, а, отже, інтенсифікується
процес розвитку особистості загалом. Безумовному підвищенню кадрового потенціалу державних
службовців сприятиме також розв’язання внутрішньоособистісних конфліктів під час “виконання ролі”
посадовою особою.
Розв’язання конфлікту в державному управлінні передбачає активність обох сторін щодо
перетворення умов, для них вони взаємодіють, у напрямі усунення причин конфлікту. Для розв’язання
конфлікту необхідна зміна самих опонентів, позицій, які вони обстоювали в конфлікті, об’єктивне
обговорення проблеми, зміна посадового становища один одного, вибір оптимальної стратегії
розв’язання конфлікту [2].
Дослідження підготовки державних службовців у системі підвищення кваліфікації до управління
конфліктами в їх діяльності в дисертаційній роботі концентрується на аналізі сутності, змісту та
особливостей як процесу управління конфліктом, так і процесу набуття практичних знань у даному
напрямі. Це сприятиме розвитку подальших наукових досліджень з професійної компетентності кадрів
державного управління у галузі міжлюдських стосунків, ціннісних регулятивів державно-управлінської
діяльності, прогнозування впливів на суспільне життя та наслідків деформацій у службово–
управлінських відносинах.
Вирішення конфліктів передбачає: виявлення та усвідомлення прихованих конфліктів; обхід
відкритих конфліктів; фактичне розв’язання відкритих конфліктів.
Висновки з проведеного дослідження. У статті здійснено спробу дослідити проблему
розвитку професійної компетентності кадрів державної служби у сфері конструктивного управління
конфліктами, доведено, що процес управління конфліктами є фактором, який спонукає до
професійного та особистісного зростання державних службовців. Систематизовано методи та
технології управління конфліктами з урахуванням специфіки діяльності державних службовців.
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Визначено, що конфлікти в управлінській діяльності державних службовців мають власну
специфіку, яка обумовлюється, з одного боку, індивідуально-психологічними особливостями
державних службовців, а з іншого – особливостями самої діяльності державних службовців, умовами
роботи на державній службі, статусом офіційного представника держави тощо. Крім того, існують деякі
аспекти управлінської діяльності, що сприяють виникненню конфліктів у сфері державного управління:
функціональна „непрописаність” та невизначеність деяких управлінських ситуацій на державній службі
під час виконання професійних завдань; нечіткість розмежування сфер повноважень управлінців в
органах державної влади; різноманітність методів управлінського впливу на державній службі –
адміністративних, організаційних, правових, економічних, психологічних – за їх потенційно однакової
ефективності.
Встановлено, що класифікація видів конфліктів на державній службі передбачає комплексну
оцінку певного конфлікту, один і той самий конфлікт може існувати як у площині службових стосунків,
так і в площині особистісної взаємодії, по-різному виявлятись, мати різні результати. Необхідне точне
визначення типу та виду певного конфлікту в діяльності державного службовця для успішного його
розв’язання.
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Анотація
В статті розглядається сутність конфлікту як різновиду соціальних процесів і їх взаємодії,
що виникають і проявляються в різних сферах людської діяльності, у тому числі в галузі
державного управління. Обґрунтовано, що конфлікти в системі державної служби мають
регулюватися не лише цивільним законодавством , але й соціальними нормами, правилами,
традиціями, що визначаються державною службою як особливого роду соціальним інститутом.
Ключові слова: конфлікт, управління конфліктами, державне управління, державна служба,
службовець.
Annotation
The paper considers the nature of the conflict as a kind of social processes and their interactions that
arise and manifest themselves in different spheres of human activity, including in public administration.
Substantiated that the conflicts in the civil service should be regulated not only by civil law, but also social
norms, rules and traditions that defined the civil service as a special kind of social institution.
Key words: conflict, conflict management, public administration, civil service, officer.
Аннотация
В статье рассматривается сущность конфликта как разновидности социальных процессов
и их взаимодействия, возникают и проявляются в различных сферах человеческой деятельности,
в том числе в области государственного управления. В отличие от экономического и
политического содержания, Обосновано, что конфликты в системе государственной службы
должны регулироваться не только гражданским законодательством, но и социальными нормами,
правилами, традициями, определяемых государственной службой как особого рода социальным
институтом.
Ключевые слова: конфликт, управление конфликтами, государственное управление,
государственная служба, служащий.
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Постановка проблеми. В умовах нестабільного зовнішнього середовища організацій (загальна
криза економіки або криза окремої галузі і підприємства) виникає гостра потреба в оптимізації
інформаційного забезпечення процесу менеджменту, вибору ефективних інформаційних моделей, що
описують основні економічні та соціальні процеси, раціонального розподілу відомостей (даних) про
внутрішнє і зовнішнє середовище організації між її керуючою системою (суб’єкт управління) і
керованою (об’єкт управління) підсистемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку інформаційних ресурсів як
фактору забезпечення ефективності системи менеджменту, приділялась увага. Вони були предметом
досліджень багатьох
вчених та науковців. Зокрема, такі питання розглядалися в роботах
Ананьєва О.М., Білик В.М., Гончарук Я.А., Бажина І.І., Барановської Т.Т., Лойко В.І, Семенова М.І.,
Козирьова А.А., Карминського А.М, Чернікова Б.М., Годіна В.В., Корнєєва І.К., Робінса С., Котлера М.,
Сиротинської А.А., Лазоришина І.Ф., Яковлєва Ю.П.
Однак подальший розвиток інформаційних ресурсів на різних етапах процесу менеджменту
вимагає узагальнення підходів до вибору, формування і застосування ефективних інформаційних
моделей в системі менеджменту організації.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка та узагальнення рекомендацій щодо
застосування інформаційних моделей техніко-технологічних і економічних процесів, матеріальнотехнічної бази організації, планування соціального розвитку трудових колективів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Менеджмент організації на всіх етапах її
життєвого циклу, від створення і до занепаду або відродження, є складним, динамічним, змінюваним
інформаційним процесом, що вимагає певних інформаційних ресурсів. Роль інформаційних ресурсів
на різних етапах процесу менеджменту різна. Так, на одних етапах є обсяг інформації, її види,
можливості одержання нової інформації, на інших – рух інформації та можливості її обробки [7]. Так,
наприклад, на етапі створення, визначення місії, мети і стратегії організації важливим є обсяг
інформації про її майбутнє зовнішнє середовище, її новизна, цінність, повнота тощо.
У керуючій системі будь-якої організації на основі ретельного вивчення та аналізу
інформаційних ресурсів про стан керованого об’єкту, тенденцій його розвитку, про суміжні
виробництва, науково-технічної розробки тощо створюється інформаційна модель майбутнього стану
об’єкта і обґрунтовуються умови та етапи її реалізації, тобто ухвалюються рішення про перебудування
об’єкта управління. Організація реалізації ухвалених рішень проводиться через систему методів
впливу на колективи працівників на основі інформації про хід виконання ухвалених рішень (зворотній
зв'язок). Чим
точніша і об’єктивніша інформація, що знаходиться в розпорядженні системи
управління, яка відображає дійсний стан і взаємозв’язки в об’єкті управління, тим більш обґрунтовані
поставлені цілі, стратегія і реальніші заходи, що спрямовані на їх здійснення.
Оскільки керівник організації в своїй роботі спирається на інформаційні ресурси про стан об’єкта
управління і створює в результаті своєї діяльності нову управлінську інформацію з метою
переведення керованого об’єкта із фактичного в бажаний, інформаційні ресурси закономірно
вважають предметом і продуктом менеджерської праці [1].
Інформаційні ресурси, як елементи управління і предмет менеджерської праці, повинні
забезпечити якісне представлення про завдання і стан керованої і керуючої системи та забезпечити
розробку ідеальних моделей бажаного їх стану. З цієї позиції управлінська інформація – це ідеальне
відображення суб’єкта і об’єкта управління та процесів, що відбуваються в них [4].
Ефективність будь-якої системи управління прямо залежить від рівня її забезпечення
інформаційними ресурсами. Інформаційні ресурси – це невід’ємний складовий елемент (частина)
системи менеджменту, що представляє собою сукупність даних про фактичний і можливий стан
елементів виробництва і зовнішніх умов функціонування виробничого чи комерційного процесу і про
логіку змін на перетворення елементів виробництва. Результати аналізу підтверджують, що при
характеристиці інформаційних ресурсів в системі управління організацією можна виділити дві її
складові частини (рис.1).

62

Складові частини
інформаційних
ресурсів

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Первинні елементи інформації, що можуть бути притаманні всім об’єктам управління
визначного класу і розрізняються лише кількісними вираженнями

Схеми класифікаційних зв’язків, що відображають логіку змін у виробничому чи
комерційному процесі і обґрунтовують напрямки перетворення інформації

Рис. 1. Частини інформації, що виділяються в системі управління при її характеристиці
Такий поділ інформації в системі управління організацією дозволяє виділити два рівні
характеристик забезпечення інформаційними ресурсами (рис.2).
Елементний
(тобто сукупність даних, характеристик, ознак)

Системний
(відтворюючий взаємозв’язки і залежності між
класифікаційними групами інформації, які
реалізуються у вигляді інформаційних моделей)

.
Рис. 2. Рівні характеристик забезпечення інформаційними ресурсами системи
управління організацією
При елементній характеристиці інформаційних ресурсів вивчається склад і види інформації,
носіїв, їх номенклатура. При характеристиці інформаційної системи досліджується рух інформаційних
потоків, їх інтенсивність і стійкість, алгоритми перетворень інформації і відповідна цим об’єктивним
умовам схема документообігу. Інформація завжди представляється як відображення реальної
дійсності.
Як підтверджує аналіз, ступінь відповідності інформаційної моделі реальному перебігу процесів
залежить від точності, повноти і об’єктивності спостережень, зареєстрованих і оброблених
інформаційних характеристик, тобто в значній мірі визначається кваліфікацією розробника
інформаційної системи, обсягом оприорної інформації про об’єкт [6].
Сукупність інформації, що реєструється, передається і переробляється в системі управління,
повинна відображати всю різноманітність фактичних і можливих станів, які спостерігаються і
регулюються системою управління. В залежності від ступеня відповідності інформаційної моделі
процесу, який відображається, можна говорити про гомоморфну, тобто таку, що відображає тільки
суттєвий зміст процесів, або ізоморфну інформацію, що дозволяє досягти взаємного однозначного
моделювання складних динамічних процесів і ситуацій [3; 5].
В забезпеченні ефективності процесу і системи менеджменту велику роль відіграє розподіл
інформації на пряму, тобто чисто управлінську, що виходить від керуючої системи, і зворотну, яка
відображає реакцію керованого об’єкту на зміни, що відбуваються та рішення, які реалізуються [8]. В
процесі забезпечення системи управління інформаційними ресурсами принципове значення має
розподіл інформації на умовно-постійну, що виконує роль нормативно-довідкової і перемінну.
Ці види інформації на основі класифікації організуються у взаємозв’язані блоки (модулі), що
можуть бути описаними, тобто характеризувати процес управління в динаміці і статиці, та
компонентними, що відображають конкретну типову ситуацію. Багаторічна практика успішної
діяльності відомих підприємств таких, як кондитерська корпорація «Рошен», універмаги:
«Центральний», «Україна», «Дитячий світ» підтверджує, що формування інформаційних ресурсів для
забезпечення ефективної системи менеджменту доцільно здійснювати в декілька етапів (рис.3).
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Описування стану керованого об’єкта, що передбачає набір техніко-економічних
показників і параметрів, які характеризують керовану і керуючу системи

Відображення в інформаційних моделях динаміки окремих елементів і процесів, тобто
обґрунтування стійких тенденцій кількісних і якісних змін на виробництві

Моделювання
класифікаційних
зв’язків
в
інформаційних
з виділенням причинно-наслідкових залежностей, статистичних моделей

масивах

Рис. 3. Етапи формування інформаційного забезпечення процесу і системи
менеджменту організації
Як видно з рис.3, процес поступового, поетапного формування інформаційної системи
менеджменту організації розпочинається з описування стану керованого об’єкта, що передбачає набір
техніко-економічних
показників і параметрів, які характеризують керовану і керуючу системи.
Наступний етап забезпечує відображення в інформаційних моделях динаміки окремих елементів і
процесів, тобто обґрунтування стійких тенденцій кількісних і якісних змін на виробництві.
Завершальним етапом є моделювання класифікаційних зв’язків в інформаційних масивах з
виділенням причинно-наслідкових залежностей, статистичних моделей.
Висновки з проведеного дослідження. Інформаційні ресурси є основним складовим
елементом процесу і системи управління організаціями. Використання розглянутих інформаційних
моделей
в
практичній
діяльності
організацій
буде
сприяти
підвищенню
рівня
їх
конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг.
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Анотація
У статті уточнено роль інформаційних ресурсів на різних етапах процесу менеджменту та
узагальнено підходи до вибору, формування і застосування ефективних інформаційних моделей в
системі менеджменту організації.
Ключові слова: інформація, інформаційні ресурси, інформаційна модель, стратегія, місія,
об’єкт управління, суб’єкт управління, організація, система управління, керуюча система, керована
підсистема.
Аннотация
В статье уточнена роль информационных ресурсов на разных этапах процесса
менеджмента и обобщенно подходы к выбору, формированию и применению эффективных
информационных моделей в системе менеджмента организации.
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СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНОГО
МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ В ПРОЦЕСІ ОЗДОРОВЛЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В умовах реформування економіки України особливої актуальності
набувають питання формування ефективного інституту банкрутства, що, з одного боку, повинен
створювати передумови для продовження функціонування життєздатних підприємств, а, з іншого,
сприяв би «очищенню» економіки від суб’єктів господарювання, що не мають можливостей до
розвитку. Щороку внаслідок застосування вітчизняного законодавства про банкрутство Україна
втрачає від 5,5 до 8 тисяч підприємств, що, у свою чергу, призводить до зростання безробіття та
економічних втрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються сутності та порядку
проведення операцій з продажу цілісного майнового комплексу в процедурі санації розглядаються у
працях як вітчизняних, так і закордонних вчених, зокрема таких, як О. Терещенко [4; 5], Л. Лігоненко
[3], Н. Тюріна [6], А. Череп [7], а також у законодавчих актах, зокрема, Законах України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та «Про приватизацію
державного майна», а також у Цивільному Кодексі України та ін. Проте, незважаючи на наявність
наукових праць присвячених даному питанню, воно залишається досить дискусійним.
Постановка завдання. Метою статті є визначення суті та особливостей продажу цілісного
(єдиного) комплексу підприємства у ході його оздоровлення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що починаючи із 1999 р. у
новій редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» основна увага акцентується на оздоровленні підприємств, що перебувають у кризі, все ж
принципи господарювання практично не змінились. Санація сьогодні розглядається, здебільшого, не
як інструмент антикризового управління, а як засіб затягування процедури банкрутства.
Серед основних причин, що обумовили таку ситуацію є: неможливість адаптувати закордонний
досвід до вітчизняних підприємств, незацікавленість керівників суб’єкта господарювання у відновленні
діяльності підприємства, а також відсутність ефективного санаційного інструментарію. Таким чином,
ефективність санаційних заходів залишається низькою.
Досить часто у ході оздоровлення суб’єктів господарювання використовують реорганізацію, що
спрямована на укрупнення або розукрупнення. До основних форм реорганізації, результатом яких є
укрупнення підприємств, належить злиття, поглинання та придбання підприємств.
Серед мотивів укрупнення підприємств слід зазначити наступні:
- виникнення ефекту синергії;
- прагнення заволодіти ліцензіями, патентами, «ноу-хау» підприємства-боржника;
- отримання надійного постачальника факторів виробництва;
- зменшення ризику при виході на нові ринки збуту;
- зменшення кількості конкурентів;
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- переваги при оподаткуванні;
- придбання активів за ціною, нижчою від ринкової;
- диверсифікація активів та діяльності задля нарощення економічного потенціалу;
- попередження захоплення підприємства іншими суб’єктами господарювання;
- особисті мотиви керівників господарюючого суб’єкта.
Часто на практиці у ході провадження справи про банкрутство основна увага акцентується на
погашенні заборгованості перед кредиторами, а не на відновленні діяльності підприємства. В
результаті таких дій ліквідуються життєздатні підприємства, а, отже, руйнується й економічний
потенціал країни в цілому. Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» передбачено, що у ході санаційних процедур майно підприємства може
реалізовуватись частинами або як цілісний (єдиний) майновий комплекс [1]. Саме продаж майна
підприємства, як цілісного майнового комплексу дозволив би підвищити ефективність санації та
забезпечити підприємство новим прогресивним керівником (власником). В першу чергу це стосується
стратегічних, перспективних з точки зору маркетингової діяльності та місто утворюючих і особливо
небезпечних підприємств.
В економічній літературі досить часто операції, пов’язані із придбанням цілісного майнового
комплексу називають аквізицією. Проте, трактування даного поняття є неоднозначним і можна
виділити декілька підходів до його визначення. Відповідного до першого підходу, під аквізицією слід
розуміти придбання цілісного майнового комплексу підприємства, тобто активів суб’єкта
господарювання (самого підприємства) [4]. За іншим підходом, аквізиція – це придбання
корпоративних прав підприємства, в результаті чого суб’єкт господарювання, що є покупцем, набуває
контролю над чистими активами та діяльністю боржника. Придбання може здійснюватись в обмін на
передачу активів, прийняття покупцем на себе зобов’язань. Внаслідок такої операції боржник зберігає
напрямок діяльності та організаційну форму, при цьому змін зазнає лише суб’єкт контролю, яким стає
власник контрольного пакета акцій.
Придбання підприємств сьогодні є одним із напрямків санації, що повинен домінувати у
процедурі оздоровлення потенційно життєздатних підприємств, проте, результативність таких
операцій не завжди є високою. Це пов’язано передусім з недосконалістю вітчизняного законодавства,
що регулює цю сферу відносин. Виключенням може слугувати лише купівля цілісного (єдиного)
майнового комплексу в приватизації державних підприємств, де питання придбання таких комплексів
врегульовано українським законодавством та судовою практикою.
Окрім того неоднозначністю характеризується й понятійний апарат, що регулює ці питання у
сфері законодавства. Зокрема у нормативно-правових актах найчастіше використовують два поняття
– це «єдиний майновий комплекс» та «цілісний майновий комплекс».
На нашу думку, дані терміни хоча мають дещо різне смислове навантаження, в практиці здійснення
придбання майнового комплексу можуть використовуватись як тотожні. Так, якщо у Законі України «Про
приватизацію державного майна» від 04. 03. 1992 р. використовувались такі конструкції, як «єдиний
(цілісний) майновий комплекс» і «цілісний майновий комплекс», які у 2007 р. законодавцем замінено на
поняття «єдиний майновий комплекс» [2]. Окрім того, ч. 2 ст. 490 Цивільного Кодексу України до складу
цілісного майнового комплексу включено майнові права інтелектуальної власності на комерційне
найменування, які згідно ч.2 ст. 191 цього ж кодексу віднесені до єдиного майнового комплексу [8].
Наведені визначення хоча й мають певні відмінності, говорити про їх суперечливість немає
підстав, вони швидше доповнюють і розширюють зміст один-одного. Таким чином, з метою
однозначності трактування зазначених понять доцільно використовувати дефініцію «єдиний майновий
комплекс», під яким слід розуміти сукупність активів, що дають змогу забезпечити самодостатність
підприємства для здійснення своєї господарської діяльності із закінченим циклом виробництва.
Придбання підприємства сьогодні супроводжується низкою проблем у сфері визнання права
власності на підприємство як цілісний майновий комплекс. Так, відповідно до ст. 657 Цивільного
Кодексу України договір купівлі-продажу земельних ділянок, єдиного майнового комплексу та іншого
нерухомого майна укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній
реєстрації. Крім того, відповідно до п. 2 ст. 331 Цивільного кодексу України, якщо право власності на
новостворене нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності
виникає з моменту державної реєстрації [8]. Таким чином, право власності на нерухоме майно
підлягає обов’язковій державній реєстрації, крім того чинне законодавство України не має жодних
винятків щодо єдиного майнового комплексу. Звідси випливає, що право власності на підприємство як
єдиний майновий комплекс при його створені тобто при формуванні активів суб’єкта господарювання,
що будуть забезпечувати його господарську та підприємницьку діяльність виникає після державної
реєстрації цього права, а не з моменту формування чи купівлі даного комплексу.
Як правило, на практиці державній реєстрації піддаються окремі елементи майнового комплексу
(будівлі, споруди, земельні ділянки тощо), а не у цілісному вигляді, що у кінцевому результаті створює
потенційну загрозу визнання договорів купівлі-продажу єдиного майнового комплексу недійсними з
підстав невідповідності чинному законодавству, що підтверджується судовою практикою.
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Особливого підходу вимагає і ситуація, коли до єдиного майнового комплексу включено
земельні ділянки чи право постійного користування ними або оренди. Право власності на
підприємство як єдиний майновий комплекс відповідно до п. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України
виникає з моменту державної реєстрації договору купівлі-продажу, проте відповідно до п. 1. ст. 125
Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного
користування та оренди виникає з моменту видачі відповідного держаного акту. Крім того, чинним
законодавством не передбачено можливості складання державного акта на право власності на
земельну ділянку в межах договору купівлі – продажу. А отже, одержання такого акта
супроводжується низкою проблем, подолання яких зможе забезпечити законодавче врегулювання
земельних відносин і формування цивілізованого ринку землі в Україні.
Слід також зазначити, що часто такі операції здійснюються із залученням спеціалізованих
консалтингових фірм, що регулюють весь процес від пошуку об’єктів аквізиції до передання прав на
майновий комплекс. В англосаксонській практиці фінансового менеджменту поширеними є операції
M&A, які включають як злиття, так і придбання. Одним із найбільш значущих мотивів придбання
підприємств є отримання прибутку внаслідок купівлі єдиного майнового комплексу за ціною, нижчою
від ринкової, а тому вирішальним чинником прийняття рішення про доцільність аквізиції є
обґрунтованість та правильність визначення вартості об’єкта.
У практичній діяльності як вітчизняних, так і закордонних підприємств є безліч прикладів, коли
внаслідок нераціонального рішення щодо придбання підприємств-боржників відбулось зниження
ефективності господарювання підприємств, які виступили покупцями.
Придбання єдиного майнового комплексу та аквізицію у вітчизняній практиці сьогодні
сприймають неоднозначно, оскільки, з одного боку, такі операції можуть виступати потужним
санаційним інструментом, що дає можливість підприємству відновити свою діяльність у
довгостроковій перспективі, а з іншого – рушійною силою до банкрутування життєздатних підприємств
з метою зниження їх ринкової вартості.
Досить важливим також є питання фінансування цих операцій. Оптимальною є ситуація, коли у
покупця є достатній обсяг Free Cash-flow, однак, як правило, аквізиційний бюджет перевищує
фінансові можливості покупців і доводиться залучати зовнішні фінансові джерела. Залучаючи позикові
кошти, слід враховувати необхідність збереження структури капіталу та фінансової незалежності. На
практиці з метою мобілізації фінансових ресурсів часто звертаються до збільшення статутного
капіталу, проте, це може спричинити розголошення комерційної таємниці у процесі здійснення
придбання підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, придбання цілісного (єдиного)
майнового комплексу підприємства є досить потужним інструментом оздоровлення, проте, процес
реалізації таких операцій на практиці ускладнюється в першу чергу через недосконалість
законодавчого врегулювання даних питань та обмежені можливості щодо залучення фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації таких операцій.
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Анотація
В статті визначено суть та значення продажу цілісного (єдиного) майнового комплексу в
процесі оздоровлення підприємства та окреслено основні проблеми, що супроводжують такі
операції, а також напрямки їх подолання.
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Аннотация
В статье определена суть и значение продажи целостного (единственного)
имущественного комплекса в процессе оздоровления предприятия, а основные проблемы, которые
сопровождают такие операции и направления их преодоления.
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In the article essence and value of sale of integral (only) property complex are certain in the process of
making healthy of enterprise and basic problems, that accompany such operations, and also directions of
their overcoming, are outlined.
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ЦІННІСНА ПІДСИСТЕМА ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Етичні аспекти поведінки індивіда, наповнення праці глибоким
моральним змістом є надзвичайно важливими. Ставлення до праці як суспільного обов’язку,
отримання задоволення від праці, відповідальне ставлення до споживачів і зовнішнього середовища є
необхідними умовами досягнення високих результатів роботи. У зв’язку із цим важливого значення
набуває концепція організаційної культури як напрям у менеджменті, який вивчає ціннісні аспекти
управління і глибинні першопричини трудової поведінки персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час дослідження зарубіжних вчених
зосереджені на таких теоретичних і практичних аспектах організаційної культури підприємств: оцінка і
управління організаційною культурою (Д. Денісон, К. Камерон, Р. Куїнн, Т. Діл, А. Кеннеді, Ч. Хенді,
Г. Хофстед, Е. Шейн), оцінка впливу національних особливостей на організаційну культуру та
управління полікультурними організаціями (Дж. Дистефано, Г. Лейн, Р. Льюїс, Ф. Тромпенаарс,
Ч. Хамптед-Тернер, К. Хайяши, Г. Хофстед), дослідження організаційної культури як важливого
важеля управління персоналом (Ю. Красовський, Т. Соломанідіна, М. Курбатова, В. Коновалова,
І. Ладанов, М. Магура, А.Радугін, В.Співак). Актуальними є також дослідження організаційної культури
як необхідної умови забезпечення соціальної відповідальності бізнесу (Є. Малінін, Тульчинський Г.,
Терентьєва В.).
Вітчизняні науковці розглядають організаційну культуру як важливий аспект забезпечення
ефективного управління персоналом (М. Дороніна, А. Доронін, А. Воронкова, Н. Гавкалова,
Г. Захарчин, Г. Хаєт), як необхідну складову формування інтелектуального капіталу (О. БутнікСіверський, С. Шкарлет, І. Мойсеєнко, Г. Жаворонкова), як складову праксеологічного підходу у
менеджменті, необхідну умову забезпечення етики ділової взаємодії (Є. Ходаківський, Г. Чайка).
Постанова завдання. Метою даної статті є узагальнення наукових поглядів на склад, місце і
роль ціннісної підсистеми у формуванні організаційної культури підприємства, виклад авторського
бачення цієї проблеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. В період докорінної зміни суспільно-економічних
устоїв, переходу від індустріального і постіндустріального укладу до економіки знань здійснюється
зміна характеру і змісту конкурентних переваг підприємств, які дають їм можливість адаптуватись і
виживати у зовнішньому середовищі. Така зміна умов функціонування підприємств проявляється як у
підвищенні уваги до морально-ціннісних аспектів менеджменту організацій, формуванні категорії
соціальної відповідальності бізнесу, так і у «посиленій ролі нематеріальних активів і розширеному
інвестуванні в інтелектуальний капітал» [7, с.4].
За своєю суттю організаційна культура виступає важливою складовою інтелектуального капіталу
[7; 5]. Концепція організаційної культури є результатом пошуку нових важелів і методів розв’язання
проблем управління сучасними організаціями. Професор О. Бутнік-Сіверський зазначає, що
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«економіка знань потребує нових підходів до проблем, які виникли і розвиваються у зв’язку з
переходом України на інноваційний шлях розвитку» [2, с.67].
Основу організаційної культури складає ціннісна підсистема. До складу ціннісної підсистеми
входять такі елементи: організаційні цінності, місія, філософія компанії. Базовою складовою цієї
підсистеми є організаційні цінності, які утворюються в результаті взаємодії цінностей керівників,
власників та працівників підприємства.
Система цінностей є важливим елементом культури у широкому сенсі і організаційної культури,
зокрема. Радугін А. А. стверджує, що «здатність підприємства створити ключові цінності, які
об’єднають зусилля усіх структур того чи іншого підприємства, є одним із найбільш глибоких джерел
успішної діяльності підприємства» [6, с.54]. З огляду на трудову поведінку, система цінностей виступає
мотивоутворюючим фактором, тобто впливає на ставлення людини до праці і до цілей підприємства.
Цінності виступають як еталонне уявлення про систему світосприйняття, критерій вибору в процесі
трудової діяльності, вони описують елементи, явища життя суспільства, трудового колективу з точки
зору їх соціального значення. У зв’язку із цим Е. Шейн справедливо зазначає: «Набір переконань і
цінностей, який знаходить реальне втілення в ідеології або в організаційній філософії, може слугувати
орієнтиром або моделлю поведінки в складних або невизначених обставинах» [8 , с.40].
Якщо формування організаційної культури здійснюється свідомо, то основу її будуть складати
цінності керівництва та власників компанії; такі цінності будуть поступово переноситись на всі сторони
діяльності компанії, буде поступово відбуватись адаптація персоналу та його ідентифікація із
культурою компанії. Якщо формування культури відбувається як стихійний процес, то цінності
керівництва, власників та працівників можуть конкурувати між собою, і в кінцевому випадку в основі
організаційної культури будуть закладені цінності, які виявились більш життєздатними в
короткостроковому періоді. Негативним наслідком некерованості процесу формування організаційної
культури може стати її нежиттєздатність у довгострокову періоді, що, в свою чергу, може спричинити
кризовий стан підприємства (табл.1).
Таблиця 1
Основні характеристики керованого і спонтанного процесів формування організаційних
цінностей
Характеристики
Суть

Керований процес формування
організаційних цінностей
Відбувається
під
впливом
зусиль
менеджерів і неформальних лідерів

Етапи

1) розробка
стратегії
та
основних
стратегічних цінностей;
2) пропаганда організаційних цінностей із
врахування індивідуальних інтересів;
3) надання підтримки носіям цінностей,
лояльним працівникам;
4) стимулювання прояву поведінки, яка
відповідає організаційним цінностям

Результат

Формування організаційних цінностей
відбувається
у
заданому
форматі.
Організаційні цінності сприяють реалізації
стратегії компанії, позитивно впливають на
її довгострокову ефективність

Спонтанний процес формування
організаційних цінностей
Відбувається
некеровано
в
процесі
розвитку організації під впливом факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища
1) поступовий процес визначення цінностей
на основі досвіду групової взаємодії
2) природний
відбір
організаційних
цінностей
під
впливом
конкуренції
індивідуальних,
групових і
загально
фірмових цінностей;
3) прийняття
персоналом
цінностей
неформальних
лідерів,
копіювання
моделей їх поведінки
Великою
є
вірогідність
формування
деструктивних
цінностей,
процес
формування цінностей є дуже розтягнутим
у часі. Організаційні цінності більше
орієнтовані на потреби окремих працівників
або неформальних груп, ніж на інтереси
організацій в цілому, за таких умов
довгострокова ефективність є неможливою

Джерело: власна розробка на основі опрацювання [4; 9]
Характер трудової поведінки працівника, рівень його лояльності до фірми визначаються чотирма
групами факторів: а) очікуваннями працівника відносно організації; б) індивідуальними цінностями; в)
очікуваннями організації відносно працівника; г) організаційною культурою (рис. 1). Очікування
працівника щодо організації включають можливості задоволення потреб в процесі роботи або
співпраці з фірмою. Очікування організації щодо працівника включають очікування щодо ціннісносвітоглядних установок працівника, його поведінки, кваліфікації, здатності навчатись, ставлення до
праці та до інших людей, а також очікування щодо якості виконання роботи та її ефективності.
Індивідуальні цінності формують поведінку працівника і можуть як співпадати, так і суттєво
відрізнятись від цінностей, які складають основу організаційної культури даного підприємства.
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Цінності
працівника

Очікування
працівника
щодо
організації

Очікування
організації
щодо
працівника

Організаційна
культура

Взаємодія очікувань та
індивідуальних і
організаційних цінностей

Конформізм

Адаптивний
індивідуалізм

Заперечення

Позитивна взаємодія:
Злиття
Кооперація
Компроміс

Мімікрія

Негативна взаємодія:
Конфлікт

Рис. 1. Механізм та результати взаємодії індивідуальних та організаційних очікувань та
цінностей.
Джерело: власна розробка на основі опрацювання [3, с.228].
Взаємодія індивідуальних і організаційних очікувань та цінностей може бути як позитивною, так і
негативною. Для оцінки результатів такої взаємодії важливо здійснити умовний поділ організаційних
цінностей на основні та другорядні. Працівник може сприйняти цінності організації, але може частково
або повністю їх відкинути. Ми поділяємо думку О. С. Віханського та А. І. Наумова про те, що в
результаті взаємодії індивідуальних та організаційних цінностей може утворитись чотири типи
адаптації працівника до умов організації: 1) конформізм (повне прийняття організаційних норм і
цінностей), 2) адаптивний індивідуалізм (повне або майже повне сприйняття основних організаційних
цінностей та часткове або повне неприйняття другорядних цінностей), 3) мімікрія (неприйняття
основних цінностей з одночасним прийняттям другорядних, в результаті чого створюється ілюзія
лояльності і вмотивованості працівника), 4) заперечення (працівник не приймає жодних цінностей
організації). Конформізм та адаптивний індивідуалізм створюють передумови для позитивної
взаємодії очікувань індивіда і організації, в результаті чого відносини між сторонами будуть
будуватись по типу повної ідентифікації, кооперації або компромісу [3, с.228].
В умовах бюрократичних організацій, високої стандартизації праці, низької кваліфікації
виконавців більш бажаним є конформістський тип адаптації із взаємодією по типу ідентифікації або
кооперації. В організаціях, де бажаними є творча праця, делегування повноважень, ініціативність
працівників, кращий ефект досягається в умовах взаємодії по типу кооперації та компромісу. Такі типи
адаптації працівника як мімікрія та заперечення негативно впливають на взаємодію очікувань індивіда
і організації і призводять до конфлікту.
На основі цінностей формулюється місія, яка у стислому вигляді відображає сенс існування
компанії. Місія описує, яку роль підприємство хоче відігравати у суспільстві, а тому вона виступає
засобом позиціювання підприємства у зовнішньому середовищі. У формулюванні місії, як правило,
враховують інтереси усіх контактних груп відносно даної організації. Місія виступає складовою
загальної стратегії фірми, так як «визначається в процесі вирішення таких задач: 1) виявлення зони
активних дій та визначення шляхів розвитку організації; 2) виділення провідних принципів конкурентної
боротьби; 3) напрацювання загальної бази для формулювання цілей організації; 4) розробка концепції
діяльності, яка надихатиме працівників» [1, с.380].
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Місія має зовнішнє та внутрішнє спрямування. Зовнішнє спрямування полягає у транслюванні
споживачам, партнерам, суспільству в цілому інформації про цілі і філософію компанії, стратегію
підприємства, засоби і тактику, які воно використовує для досягнення поставлених цілей. Внутрішнє
спрямування місії полягає у забезпеченні єдності серед працівників, узгодження організаційних та
індивідуальних цілей. Місія покликана формувати сприятливий соціально-психологічний клімат в
колективі, створювати основу для розробки системи мотивації праці.
Філософія компанії включає в себе місію, опис цінностей та основних принципів і формується у
вигляді документа, доступного до загального користування як працівниками підприємства, так і
зовнішніми суб’єктами. Якщо місія формулює сенс існування організації у стислому вигляді, то у
філософії подається в розгорнутому вигляді опис основних цілей, детальна характеристика цінностей
і принципів діяльності компанії.
Сприйняття елементів культури свідомістю індивіда є достатньо складним, особливість його
полягає в тому, що окремі елементи (цінності, місія, герої, норми, імідж і бренд) втратили смисловий
зв’язок із первинними джерелами, отже, складається враження, що саме елементи культури, які по
суті мають вторинне походження, впливають на людську діяльність. Справжнє первинне джерело
мотивації людської діяльності, в якому сконцентрований досвід попередніх відносин і дій,
залишається, найчастіше, незрозумілим, а тому індивід сприймає його не усвідомлено. У зв’язку існує
загроза помилкового ігнорування важливої ролі ціннісної підсистеми.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, ціннісна підсистема є базовим компонентом
організаційної культури підприємства. Основне місце у цій підсистемі посідають організаційні цінності.
Для забезпечення ефективної діяльності підприємства важливим є: 1) здійснення керованого процесу
встановлення цінностей, 2) розуміння процесу взаємодії індивідуальних і організаційних цінностей з
метою забезпечення позитивного результату такої взаємодії, 3) розробка місії та філософії діяльності
підприємства на основі цінностей підприємства.
В цілому слід зазначити, що, хоча свідомість індивіда має властивість сприймати, перш за все,
видимі прояви організаційної культури, проте така глибинна першопричина трудової поведінки як
цінності повинна завжди враховуватись керівництвом в процесі стратегічного управління і формування
організаційної культури, зокрема.
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Анотація
Розглянуто важливий компонент організаційної культури сучасного підприємства – ціннісну
підсистему. Узагальнено результати зарубіжних та вітчизняних досліджень щодо суті, ролі і
особливостей ціннісної підсистеми. Викладено авторське бачення щодо визначальної ролі
цінностей і місії підприємства у забезпеченні ефективності його діяльності.
Ключові слова: організаційна культура, цінності, місія організації
Аннотация
Рассмотрен важный компонент корпоративной культуры современного предприятия –
ценностная подсистема. Обобщены результаты зарубежных и отечественных исследований
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относительно сути, роли и особенностей ценностной подсистемы. Рассмотрен процесс и
возможные результаты взаимодействия индивидуальных и организационных ценностей. Изложено
авторское видение относительно определяющей роли ценностей и миссии предприятия в
обеспечении эффективности его деятельности.
Ключевые слова: организационная культура, ценности, миссия организации
Annotation
Examine an important component of the organizational culture of a modern enterprise - subsystem of
values. The paper generalizes result of last native and foreign investigations about essentiality, role and
peculiarity of value subsystem. The article presents the author's vision of the crucial role of values and
mission of the enterprise to ensure the effectiveness of its activities.
Key words: organizational culture, values, corporate mission
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CR-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світового господарства виник ряд
економічних тенденцій, які спричинили кардинальні зміни у взаємодії управління та маркетингу. Зміна
підходів до ринкової сегментації, індивідуалізація окремих послуг, встановлення комунікаційної
взаємодії з окремими споживачами вимагають принципово нових підходів до управління вітчизняними
компаніями. Пріоритетного значення набуває необхідність наукового пошуку дієвого інструментарію
управління відносинами зі споживачами (CRM) та іншими суб’єктами ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Американські, західноєвропейські, російські та
українські вчені дедалі більшу увагу приділяють проблемам формування ефективних взаємовідносин
компаній з клієнтами. Необхідно згадати роботи Амблера Т., Гаркавенко С., Гордона Я., Дойля П.,
Котлера Ф., Ламбена Ж.-Ж., Портера М., Примак Т., Стрій Л., Чернишевої С. та інших.
Розглянуто CRM з позиції центрального елемента формування стратегії компанії. Визначено
функціональні складові CRM-системи. Виявлено переваги, які з’являються у компанії, яка обрала CRM
в якості нової стратегії бізнесу. Проаналізовано тенденції розвитку вітчизняного ринку CRM.
Таким чином, в перспективі доцільно розширювати дослідження проблеми управління
відносинами зі споживачами та іншими суб’єктами ринку.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення практичних аспектів формування
довготривалих відносин між суб’єктами ринку на основі CR-менеджменту як найсучаснішої концепції
управління компанією.
Виклад основного матеріалу.
1. Система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM – скор. від англ. Customer
Relationship Management) – це бізнес-стратегія компанії, спрямована на побудову взаємовигідних
відносин компанії зі своїми клієнтами, заснована на використанні провідних управлінських та
інформаційних технологій [6, с. 42].
CRM – це бізнес-стратегія, призначена для оптимізації доходів, прибутковості та задоволення
потреб клієнта /Gartner Group/ [14].
CRM – це сучасна бізнес-стратегія, спрямована на зростання і підвищення доходності бізнесу
компанії шляхом підвищення лояльності клієнта на протязі всього циклу взаємодії з ними
/Microsoft/ [14].
CRM – корпоративна інформаційна система, призначена для автоматизації CRM-стратегії
компанії безпосередньо для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу та підвищення
обслуговування клієнтів шляхом зберігання інформації про клієнтів (контрагентів) та історії
взаємовідносин з ними, встановлення та вдосконалення бізнес-процедур та наступного аналізу
результатів [13].
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2. Метою впровадження CRM-системи є ефективне залучення нових та утримання найбільш
цінних існуючих клієнтів, зниження витрат, підвищення продуктивності праці і, як результат,
збільшення обсягів продажів і прибутків.
Цілі використання CRM-систем [12]:
− оперативна – оперативний доступ до інформації в процесі контакту з клієнтом на етапі
продажів та обслуговування;
− аналітична – загальний аналіз даних, що характеризують діяльність як клієнта, так і компанії,
отримання нових знань, висновків, рекомендацій;
− коллабораційна – клієнт безпосередньо приймає участь в діяльності компанії і впливає на
процеси розробки продукту, його виробництво, сервісне обслуговування.
Завдання CRM-системи – створення чітких і прозорих процесів взаємодії з клієнтами і
партнерами, побудова та використання ефективного маркетингу і продажів, формування лояльності
клієнтів, контроль узгодженості функцій всіх співробітників в компанії [12].
3. В результаті аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури ми дійшли висновку, що компанія
потребує впровадження системи управління клієнтами в наступних випадках: зберігання інформації про
клієнтів, партнерів та постачальників не систематизоване; відсутність реєстрації та зберігання історії
спілкування з клієнтами; неузгодженість дій різних структурних підрозділів компанії; непослідовність
протікання бізнес-процесів; нераціональне витрачання часу на роботу з клієнтами; виникнення потреби
в посиленому контролі підлеглих збоку керівництва компанії; безперервність у веденні звітності з
продажів, закупівель; посилення контролю клієнтської бази та діяльності працівників; необхідність
детального аналізу рівня ефективності проведених маркетингових заходів [2].
З точки зору управління бізнесом компанії, основною перевагою впровадження CRM є
можливість персоналізації обслуговування клієнтів, що в перспективі має призвести до загального
підвищення продуктивності та збільшення обсягів продажів компанії (рис. 1).

Рис. 1. Основні переваги впровадження CRM-рішень [11]
4. Проведені нами дослідження дозволяють відзначити, що в ХХІ столітті змінилася піраміда
цінностей. Стратегія виробника в індустріальній економіці була націлена на задоволення клієнта і
будувалася, виходячи з наступної «піраміди» мотивів [3, с. 25]:
− наявність продукту (компанія виробляє, продукт, необхідний клієнта);
− цінність (ціна відповідає очікуванням клієнта);
− зручність (продукт легко отримувати та використовувати);
− довіра (клієнт впевнений, що продукт надійний та якісний).
В епоху електронної економіки найвищою ціллю є формування взаємної лояльності між клієнтом
та компанією. Від досягнутого рівня задоволення будується нова піраміда [3, с. 26]:
− задоволеність (потреби та вимоги забезпечені);
− постійність (компанія діє, виходячи з інтересів клієнта);
− персоналізація (компанія враховує всі побажання клієнта);
− злиття (відносини будуються на умовах клієнта та його контролі).
Як бачимо, в межах другої піраміди завданням CRM є охоплення всіх каналів і точок контакту з
клієнтами та узгодження їх, досягнення єдиної методики та технології спілкування.
Сьогодні вимоги споживачів до товарів та послуг стали більш диференційованими, форми
взаємодії персоналізованими (рис. 2).
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Високий
рівень
диференціа
ції

Персональний контакт
Персоналізовані web-сайти
Розсилка інформації електронною поштою
Продажі по телефону / взаємодія через call-центри
Пряма поштова розсилка / каталоги

Утримання покупців / Розширення
ринку збуту

Промоушн продукту в місцях продажу

Формування цільових груп
/ залучення покупців

Пряма реклама
Маркетингові події і заходи
Не
диференційовані

Публічні web-сайти
PR (Паблік Рілейшнз)

Не персоналізовані

Високий рівень персоналізації

Рис. 2. Характеристика форм взаємодії з клієнтом [6, с. 43]
Таким чином, прийшло розуміння, що клієнтська база – це найважливіший актив компанії, яким
треба ретельно та ефективно управляти. «Вирощування» клієнта розглядається як необхідна умова
для успішної взаємодії як з існуючим, так і з перспективним клієнтом [8].
Сутність концепції CRM в тому, що найбільш бажаний та прибутковий клієнт має право на
першочергове та ексклюзивне обслуговування. Крім того, концепція CRM орієнтує компанію на
довготривалі взаємовідносини з клієнтом. Клієнт, що регулярно, хоч і в невеликих кількостях,
споживає продукт чи послугу протягом довгого часу, зазвичай є найбільш вигідним для компанії, ніж
випадковий замовник [5, с. 387].
5. Функціональність CRM охоплює маркетинг, продажі та сервіс, що відповідає стадіям
залучення клієнта, укладання договору та післяпродажного обслуговування, тобто, всі ті точки
контакту, де здійснюється взаємодія компанії з клієнтом [9, с. 435].
Майже будь-яке програмне забезпечення CRM має відповідні модулі (маркетинг, продажі,
підтримка та сервіс). Абсолютно універсального рішення немає. Кожен програмний продукт має свої
сильні і слабкі сторони та є найбільш функціональним та ефективним зазвичай в одному з цих
модулей. Тому компанія, що впроваджує CRM, має виокремити першочергові напрямки автоматизації
і почати з них, поступово налагоджуючи всю систему [9, с. 437].
Нові засоби зв’язку, розвиток комп’ютерного обладнання та програмних систем і технологій
впливають на розвиток CRM.
В табл. 1 наведено взаємозв’язок між новинками на комп’ютерному ринку та можливостями
вдосконалення CR-менеджменту.
Таким чином, успішна CRM-ініціатива має починатися з бізнес-філософії, яка вибудовує
діяльність компанії відносно запитів замовника. Лише в цьому випадку технологія CRM може бути
використана ефективно – як необхідний засіб автоматизації процесів, які перетворюють стратегію в
результат [10].
6. Наші дослідження показують, що інтерес до CRM з боку українських провідних компаній
щороку зростає. CRM-системи в першу чергу актуальні для таких галузей як торгівля, банківські
послуги та страхування (рис. 3).
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Таблиця 1
Взаємозв’язок між новинками на комп’ютерному ринку та можливостями вдосконалення
CR-менеджменту [11]
Розвиток засобів мобільного зв’язку, WAP, SMS

Нові засоби захисту інформації
Засоби авторизації, аутентифікація та аудит
Підвищення надійності роботи програмних систем,
мережевого та комп’ютерного обладнання (hot standby)
Поява багатоланцюгових розподільчих систем

Замовник може завжди отримати доступ до всієї
необхідної інформації
Спеціалісти компанії-постачальника завжди
доступні для замовника
Є можливість пропонувати замовнику
конфіденційну інформацію, яка стосується лише
його
Індивідуальна робота з замовником
Є можливість організовувати цілодобову
працездатність системи
Засоби підтримки тисяч замовників одночасно

Рис. 3. Актуальність CRM-систем для окремих галузей економіки

України [4, с. 61]

Говорити про статистику впровадження на вітчизняному ринку CRM достатньо складно,
оскільки кількість реалізованих проектів незначна [1, с. 238]. Ми спостерігаємо зростання попиту на
рішення, а також на послуги по впровадженню, інтеграції та консалтингу. Існуючі на ринку пропозиції в
цій сфері можна структурувати таким чином: потенційним замовникам надається можливість обирати
як дорогі, зарекомендовані рішення світових лідерів («Siebel Systems», «SAP», «Oracle»), так і системи
класом нижче («Act», «SalesLogix», «Onyx») [10].
Як показують наші дослідження, помітна активізація вітчизняних постачальників програмного
забезпечення поки що не змогла змінити вже складеного пріоритету на користь західних рішень.
Важко конкурувати з рішенням, яке вже обрали тисячі компаній («Siebel Systems» використовують
більше 3500 компаній по всьому світу). Можна прогнозувати, що в перспективі просування рішень
вітчизняних виробників буде орієнтоване на підприємства малого бізнесу, що зацікавлені в
недорогому програмному забезпеченні з достатньо вузькою функціональністю [7].
Рішення, що відповідають потребам вітчизняного ринку, наведено на рис.4.

Рис. 4. Рішення, які відповідають потребам вітчизняного ринку
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Зауважимо, що великим залишається ризик невдалого, нерентабельного впровадження CRM:
найбільш критичними факторами ризику вважаються непідготовленість персоналу компанії та
невизначена потреба в інноваційних способах ведення бізнесу (рис. 5).

Рис. 5. Фактори ризику впровадження рішень класу CRM, %
Серед факторів, що забезпечують успішне впровадження CRM, можна виокремити питання
інтеграції системи з корпоративним програмним забезпеченням та комплексний розвиток CRM
програми в межах компанії (рис.6).

Рис. 6. Фактори успішного впровадження CRM в корпоративне середовище, %
Не зважаючи на неоднозначність оцінок ситуації, що склалася на вітчизняному ринку, ми
можемо констатувати зростання попиту на рішення цього класу в найближчі роки.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, в результаті проведеного дослідження
встановлено, що CRM (Customer Relationship Management – система управління взаємовідносинами з
клієнтами) – це не програмний продукт і не технологія. CRM – це спрямована на побудову стійкого
бізнесу концепція і бізнес-стратегія, ядром якої є «клієнтоорієнтований» підхід. Ця стратегія заснована
на використанні провідних управлінських та інформаційних технологій, за допомогою яких компанія
збирає інформацію про своїх клієнтів на всіх стадіях їх життєвого циклу (пошук, утримання,
лояльність), вилучає з неї знання та використовує ці знання в інтересах свого бізнесу шляхом
побудови взаємовигідних умов з ними. Вважаємо, що основним і вагомим результатом використання
стратегії є підвищення конкурентоздатності компанії та збільшення прибутку, адже правильно
побудовані взаємовідносини, засновані на персональному підході до кожного клієнта, дозволяють
залучати нових клієнтів та допомагають утримати вже існуючих.
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Анотація
У статті досліджено термінологічні аспекти «CR-менеджменту»; висвітлено дискусійні
питання трактування визначень «CRM». Розглянуто CRM з позиції центрального елемента
формування стратегії компанії. Визначено функціональні складові CRM-системи. Виявлено
переваги, які з’являються у компанії, яка обрала CRM в якості нової стратегії бізнесу.
Проаналізовано тенденції розвитку вітчизняного ринку CRM.
Ключові слова: менеджмент, маркетинг, CRM, стратегія бізнесу, корпоративне
середовище, система управління, система CRM.
Аннотация
В статье проведено исследование терминологических аспектов
«CR-менеджмента»;
раскрыты дискуссионные вопросы относительно трактования понятий «CRM». Рассмотрен CRM
с позиции центрального элемента формирования стратегии компании. Выявлены преимущества,
которые появляются у компании, которая выбрала CRM как бизнес стратегию.
Проанализированы тенденции развития отечественного рынка CRM.
Ключевые слова: менеджмент, маркетинг, CRM, стратегия бизнеса, корпоративная
среда, система управления, система CRM.
Annotation
The article investigates the conception of Customer Relationship Management, spots out the
differences of its definitions. CRM is analyzed like a central element of a company strategy. Functional
components of CRM system are determined and the advantages of CRM oriented companies are described.
There is the analyze of CRM development in Ukraine.
Key words: management, marketing, CRM, business strategy, corporate environment, system of
managing, CRM system.
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ДО ПИТАННЯ УКЛАДАННЯ МИРОВОЇ УГОДИ
Постановка проблеми. В економічних відносинах між суб’єктами господарювання важливу
роль відіграє мирова угода, під якою, зокрема у справі про банкрутство, розуміють домовленість між
боржником і кредиторами щодо відстрочення та (або) розстрочення, а також прощення (списання)
кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін.
Процес досягнення цієї «домовленості» з практичного для кредитора погляду у формі, яка
допоможе у «боротьбі за правду» має певну логічну послідовність. Тому доцільно розкрити сутність
поняття мирової угоди як системи заходів, спрямованих на запобігання банкрутству і ліквідації
боржника як суб'єкта господарських стосунків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми заключення мирової угоди та пов’язані з
цим економічні та правові аспекти вивчаються багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями:
Бірюковим О.М.(у праці показано важливість інституту неспроможності, проведено порівняльно-правовий
аналіз даного явища) [1]; Бондаренком В.В (проаналізовано закон про банкрутство, вказано на проблеми
застосування даного закону) [2]; Скакуном О.Ф. (розкрито у праці звя’зок мирової угоди з теорією держави і
права) [6], Тітовим М.І. ( у його праці розкрито суть банкрутства, висвітлено матеріально-правові та
процесуальні аспекти, які виникають в процесі даної процедури) [7]; Степновим В.В. (проведено
ґрунтовний, порівняльний аналіз банкрутства у Росії, США, Франції, Англії, Німеччині) [8].
Для об’єктивного вирішення проблеми укладання мирової угоди необхідно забезпечити наукове
обґрунтування її мети, етапів та порядку формування.
Постановка завдання. Метою даної статті є проведення аналізу і обґрунтування методики
укладання мирової угоди.
Головне завдання даної статті полягає в розкритті мети мирової угоди, врегулюванні фінансових
стосунків між боржником і кредиторами, що є найскладнішим варіантом «укладення миру» між
сторонами під час вирішення судами справ про банкрутство.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історичний досвід свідчить, що процес стійкого
гармонійного розвитку людського суспільства можливий лише тоді, коли він не суперечить
економічним законам. Еволюція будь-якої системи можлива за умови одночасного виконання двох
чинників: система постійно генерує нові прогресивні елементи, і вона ж позбавляється від застарілих,
нежиттєздатних в нових умовах, елементів. Для учасників господарського обороту висловлена думка
конкретизується таким чином: виживають тільки ті суб'єкти, які використовують (найчастіше з ризиком)
більш сучасні наукомісткі технології, що дозволяють при мінімальних матеріальних і енергетичних
витратах отримати більшу кількість продукції з новими функціональними властивостями (інноваційний
напрям розвитку економіки) [1] . Ті ж суб'єкти, які використовують застарілі технології, і, як наслідок, у
них збиткове виробництво, повинні залишити ринок. Ринкові принципи регуляції господарської
діяльності передбачають існування інституту неспроможності (банкрутства), як засобу призупинення
діяльності юридичної особи за рішенням господарського суду в результаті його неспроможності.
Характерною рисою розвитку інституту неспроможності є затвердження гуманістичних принципів
в процесі врегулювання майнових суперечок між контрагентами господарських стосунків. В процесі
становлення цього інституту відбувається безупинний поступальний розвиток
Одним із засобів реалізації таких заходів стало укладення мирової угоди, яка передбачає зниження
суми боргу (повне або часткове) або збільшення термінів його погашення. Тобто, найважливішою рисою
мирової угоди є врегулювання фінансових стосунків між боржником і кредиторами [2].
Як відомо, під час судового розгляду справи про банкрутство (при відсутності «добрих дядечків»
— санаторів або при негативному результаті їхньої небезкорисливої роботи) боржнику загрожує повна
і беззастережна ліквідація з розпродажем майна. Звідси випливає, що для боржника мирова угода
обертається перенесенням коми у відомому виразі на одне слово вперед. І звучить рятівна фраза:
«Стратити не можна, помилувати». Для кредиторів — це шанс «одержати своє». Адже при ліквідації
банкрута цілком можливо, що до багатьох з них черга не дійде і вони «з'їдять облизня».
Кредитор має визначити, на які умови він буде згоден піти, щоб зрештою не програти, а виграти.
Боржнику варто замислитись, чи підходять йому такі умови (наприклад, наскільки є реальним
повернення боргу частинами навіть на умовах запропонованого відстрочення або розстрочення).
Мирова угода має містити такі положення про:
♦ розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника;
♦ відстрочення чи розстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини. Крім того, у ній
може бути зазначено умови про:
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♦ виконання зобов'язань боржника третіми особами.
♦ задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону (наприклад,
грошове зобов'язання може бути замінено зобов'язанням щодо постачання товарів, виконання робіт,
надання послуг);
♦ обмін вимог кредиторів на акції боржника.
Щодо «обміну вимог на акції», то така мирова угода є своєрідною заміною грошового
зобов'язання боржника на зобов'язання щодо передачі кредитору певної частини корпоративних прав.
Але спроба на практиці таким чином реалізувати домовленості між кредитором і боржником навряд чи
буде успішною.
Основна мета мирової угоди — це створення умов для відновлення платоспроможності
боржника, для поліпшення його фінансово-економічного становища та для задоволення вимог
кредиторів без ліквідації боржника.
Якби було лише дві сторони, то все було б не так складно. Представники кредитора і боржника
могли б під час безпосередніх переговорів спробувати домовитися [3]. Але на практиці кредиторів, як
правило, більше одного. Тому, як мінімум, найперше ініціатор (ініціатори) проекту мирової угоди
мусить узгодити свої інтереси з інтересами інших кредиторів і досягти консенсусу з ними, щоб мати у
комітеті кредиторів більшість голосів, необхідних для прийняття рішення про укладення мирової угоди.
Крім того, варто врахувати, що кредитори, вимоги яких забезпечені заставою, повинні дати свою
письмову згоду на укладення угоди, незалежно від суми вимог і від того, чи входять вони до складу
комітету кредиторів. Тому проект угоди обов'язково погоджують і з «заставодержателями».
У разі такого узгодження ніщо не може змусити звичайних «великих кредиторів» піти на
запропоновані умови, крім усвідомлення ними того факту, що в певній ситуації (наприклад, якщо
всього ліквідного майна на задоволення вимог кредиторів не вистачає) краще не знищувати боржника,
а дозволити йому працювати і поступово відшкодовувати «постраждалим» те, що їм належить.
Орган стягнення під час укладення мирової угоди зобов'язаний погодитись на задоволення
частини вимог щодо податків (зборів, обов'язкових платежів) з метою забезпечення відновлення
платоспроможності підприємства. При цьому податковий борг, що виник у строк, який передував
трьом повним календарним рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство,
визнається безнадійним та списується. Крім того, податкові зобов'язання чи податковий борг, що
виникли протягом останніх трьох календарного років перед поданням заяви про банкрутство,
підлягають розстроченню (відстроченню) або списанню на умовах мирової угоди. Таку мирову угоду
підписує керівник відповідного податкового органу за місцезнаходженням боржника.
Для кредиторів, які не брали участі у голосуванні або проголосували проти запропонованої
мирової угоди, не може бути встановлено гірші умови, ніж для кредиторів, які висловили згоду на
укладення угоди (якщо вимоги цих кредиторів «потрапляють» до тієї самої черги).
Узгодження умов мирової угоди між кредиторами повинно проходити паралельно з визначенням
позиції іншої сторони з цього питання, оскільки без позитивного рішення боржника мирової угоди не
буде укладено.
Попередньо обговоривши усі нюанси взаємовідносин між кредиторами та боржником, кредитори
повинні прийняти «офіційне» рішення про укладення мирової угоди та оформити його протоколом
засідання комітету кредиторів. Варто звернути особливу увагу на правильність оформлення цього
важливого для кредиторів документа. Кредиторам, зацікавленим у позитивному вирішенні питань
щодо мирової угоди, необхідно діяти таким чином:
Забезпечити присутність на засіданні комітету кредиторів його членів (не тільки «більшості», що
голосує «за»), а також тих кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, незалежно від того, чи
входять вони до складу комітету.
Зазначити у протоколі повні найменування, адреси, ідентифікаційні коди кредиторів — членів
комітету, а також суму належних кожному з них голосів.
Викласти у протоколі (у вигляді тез) основні умови мирової угоди і зазначити, хто з кредиторів і
як голосував за пропозицію «укласти мирову угоду відповідно до запропонованого проекту» (в тому
числі за кількістю голосів і у процентному відношенні до загальної кількості голосів членів комітету).
Текст мирової угоди додають до протоколу [8].
Бажано, щоб протокол підписали (розбірливим підписом) не тільки голова і секретар, а й усі інші
члени комітету кредиторів.
Добре було б додати до протоколу копії документів, що засвідчують повноваженням осіб, які
представляють інтереси кредиторів (наприклад, копію рішення про призначення на посаду керівника
або копію доручення на ім'я іншого представника юридичної особи – члена комітету).
Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймає комітет більшістю голосів
кредиторів – членів комітету і його вважають прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких
забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди. Коли
обидві сторони погодять свої позиції та приймуть рішення, вони підписують мирову угоду.
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Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів, від імені боржника —
його керівник або згадувана вище «керуюча особа». Крім того, у разі застосування в мировій угоді
правил списання чи розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості її додатково підписує ще і
керівник податкового органу за місцем знаходження боржника.
Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження арбітражним судом і є підставою для
припинення провадження у справі про банкрутство, про що суд виносить відповідну ухвалу. У цьому
випадку добре помітні істотні відмінності мирової угоди від «звичайного» цивільно-правового
договору, правовий статус якого врегульовано статтями 151 — 160 Цивільного кодексу України.
Зокрема, звичайний договір набирає чинності з моменту досягнення домовленості між усіма його
сторонами (не має значення, скільки їх — дві, три чи більше) з усіх істотних питань (для
консенсуальних договорів) або з моменту передачі майна (для реальних договорів) і не потребує
додаткового затвердження будь-яким іншим органом. У разі винесення арбітражним судом постанови
про відмову у затвердженні мирової угоди її вважають неукладеною.
Відразу варто зауважити, що мирова угода і звичайний договір — це різні речі: з мировою
угодою можуть бути не згодні окремі кредитори, але після затвердження судом вона стає
обов'язковим і для її «супротивників». Меншість фактично підкоряється більшості.
Арбітражний керуючий (і розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) протягом п'яти днів
з дня укладення мирової угоди повинен подати до арбітражного суду заяву про її затвердження: До
заяви додають:
- текст мирової угоди;
- протокол засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення
мирової угоди;
- список кредиторів із зазначенням поштової адреси, номеру (коду), що ідентифікує платника
податків (очевидно, для юридичних осіб — коду ЄДРПОУ і коду платника ПДВ, а для фізичних осіб —
ідентифікаційного коду) та суми заборгованості;
- зобов'язання боржника щодо відшкодування усіх витрат, в першу чергу щодо письмових
заперечень кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення мирової угоди чи
проголосували проти її укладення (якщо такі є).
Про дату розгляду мирової угоди арбітражний суд повідомляє її сторони. Арбітражний суд
зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, у якого виникли заперечення
щодо укладення мирової угоди, навіть якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за її
укладення. Очевидно, цю норму можна розуміти як обов'язок суду повідомити усіх кредиторів, вимоги
яких включено до Реєстру, а не тільки членів комітету кредиторів. Щоправда, через нечіткість і
можливість «двояке тлумачення», а також у зв'язку з незрозумілістю позиції ВАСУ це питання
залишається відкритим [5].
Арбітражний суд має право відмовити в затвердженні мирової угоди тільки у разі порушення
порядку укладення, встановленого Законом, або якщо її умови суперечать законодавству. Ухвалу суду
про відмову у затвердженні мирової угоди має бути мотивовано, і її може бути перевірено у порядку
нагляду. Крім того, винесення арбітражним судом ухвали про відмову у затвердженні мирової угоди не
перешкоджає укладенню нової мирової угоди з іншими, зміненими умовами.
Затвердження арбітражним судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у
справі про банкрутство. З дня її затвердження припиняються повноваження арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), однак керуючий санацією або ліквідатор
виконують обов'язки керівника (органів управління) боржника до призначення керівника боржника
(органів управління) у встановленому статутом боржника порядку.
З дня затвердження мирової угоди боржник починає погашати вимоги кредиторів відповідно до
умов мирової угоди. І якщо все проходить «за планом», кредиторам турбуватися начебто нема про
що. На жаль, на практиці часто-густо справи йдуть не так добре. Боржник, який тільки-но звільнився
від ланцюга ліквідаційної процедури, знову починає хитрувати та ухилятись від розрахунків або
боржник з будь-яких загадкових причин розраховується з кимось з кредиторів, але тільки не з усіма.
Чи вкотре «зміниться економічна ситуація», у зв'язку з чим становище боржника різко погіршиться і він
припинить платежі. Та чимало ще чого може трапитися в неспокійне століття у рідній державі, яка
поки що не процвітає. Як вчинити кредитору, якщо боржник порушує умови мирової угоди?
Можливі декілька способів дії.
Перший варіант. Подача кредитором заяви до арбітражного суду про визнання мирової угоди
недійсною (попереднього претензійного врегулювання не потрібно). Мирову угоду може бути визнано
арбітражним судом недійсною, якщо:
- боржником надано недостовірні відомості про майно у бухгалтерському балансі або в інших
документах, що свідчать про фінансове і майнове становище боржника (банкрута);
- виконання мирової угоди призведе до банкрутства боржника;
- існують інші підстави для визнання угоди недійсною, передбачені цивільним законодавством
України (зокрема, статтями 48-58 Цивільного кодексу).
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Другий варіант. Подання кредитором заяви до арбітражного суду про розірвання мирової угоди.
Мирову угоду може бути розірвано за рішенням арбітражного суду у разі:
- невиконання боржником умов мирової угоди щодо не менш ніж третини усіх вимог кредиторів;
- здійснення боржником дій, які завдають шкоди правам та законним інтересам кредиторів.
Якщо перша підстава для розірвання не вимагає коментарів, то друга має досить «слизький»,
«оцінний» характер. Вирішувати, у кінцевому підсумку, буде суд, і кредитор, вибираючи цей варіант з
мотивацією «дій, що завдають збитків», може просто згаяти час. Однак перевагою цієї процедури, як і
варіанта з поновленням провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди
недійсною, є відновлення в повному розмірі в незадоволеній частині усіх вимог кредиторів, щодо яких
було надано відстрочення та (або) розстрочення платежів чи прощення (списання) боргів (третій
варіант, наведений далі, не дозволяє цього зробити). Додатковим «плюсом» є той факт, що
розірвання арбітражним судом мирової угоди щодо окремого кредитора не спричиняє розірвання її
щодо інших кредиторів.
Третій варіант. Пред'явлення кредитором, у разі невиконання мирової угоди, вимог до боржника
в обсязі, передбаченому цією мировою угодою. Варіант приваблює тим, що це аж ніяк не «пов'язує»
кредиторів один з одним, і є шанс примусового виконання власних вимог. Проваджений у справі про
банкрутство у цьому випадку не поновлюється.
Висновки з проведеного дослідження.
Таким чином, мирова угода у процедурі банкрутства у разі правильного її застосування є:
- для боржників — відновленням та поліпшенням їх фінансово-економічного становища;
- для кредиторів — поверненням усіх боргів або одержанням інших комерційних вигод, про які
вони мріють.
Не усі з перерахованих вище економічних факторів, за цілком зрозумілими причинами (об'єктивний
характер дії економічних законів), можна активізувати правовими заходами з метою підвищення
імовірності укладення мирової угоди в процедурі банкрутства, тобто для більш гармонічного,
несуперечливого поєднання приватного і публічного інтересу в даній процедурі банкрутства. Поряд з
висловленими вище пропозиціями, у зв'язку з прийняттям в Україні Закону «Про інноваційну діяльність»
варто очікувати зниження кількості банкрутств, оскільки саме інноваційна діяльність насамперед визначає
динаміку розвитку економіки, а вже результатом цього процесу буде зростання кількості мирових угод. А
це у свою чергу сприятливо позначиться на всій соціально-економічній ситуації в країні.
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Анотація
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Аннотация
Рассмотрена методика заключения мирового соглашения. Охарактеризованы ее цели,
этапы и порядок формирования. Показано значение мирового соглашения в выведении
предприятия из финансового кризиса и конкурентоспособном развития.
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РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. За швидко змінюваних ринкових умов діяльність суб’єктів
господарювання потребує не лише забезпечення стабільного їх функціонування, але й розробки такої
системи управління підприємством, за якої негативний вплив чинників навколишнього середовища
був незначним. Стабільність умов функціонування підприємства передбачає захист усіх форм
власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, надійність усіх елементів
економічної системи, здатність до розвитку і прогресу, що забезпечує захист підприємства та його
стійку економічну безпеку. Але безліч різних причин, серед яких: недосконалість нормативно-правової
бази, слабкість адміністративного ресурсу, покликаного створити нормальні умови для розвитку
бізнесу, криміналізація господарчого життя тощо, поставили українські підприємства в становище, коли
вони вимушені приділяти значну увагу питанням забезпечення власної економічної безпеки зараз і в
майбутньому.
У такому контексті особливо актуальними стають проблеми створення дієвих механізмів щодо
підвищення економічної безпеки підприємств, оскільки ефективність функціонування останніх,
особливо за умов нестабільної економіки, значною мірою визначається надійністю системи управління
економічною безпекою промислового підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у висвітлення проблем, пов’язаних із
стійкістю економічного розвитку й економічною безпекою підприємства зокрема, здійснено провідними
зарубіжними і вітчизняними науковцями, серед яких О. Ареф’єва, З. Варналій, М. Войнаренко, В. Геєць,
О. Грунін, П. Друкер, Т. Клейнер, Т. Косянчук, В. Микитенко, Л. Огарок, А. Одинцов, Є. Олейников,
Г. Пастернак-Таранушенко, О. Полушкин, С. Покропивний, Н. Реверчук, А. Соснін, Т. Сухорукова,
В. Шлемко та інші. Достатньо глибоко досліджено у працях вітчизняних і зарубіжних науковців
необхідність, причини, функції та планування економічної безпеки в умовах трансформаційних процесів,
подальшого розвитку набула теорія економічних ризиків у підприємництві, а також теорія антикризового
управління підприємством, розроблено загальні підходи до аналізу й оцінювання функціональних
складових економічної безпеки підприємства. Але, незважаючи на досить широкий спектр досліджень
щодо сучасних проблем і заходів із забезпечення економічної безпеки підприємства, всі вони,
здебільшого, мають загальнонауковий, методологічний характер.
Утім, питання щодо вивчення сутності, структури та якісних ознак економічної безпеки
промислового підприємства, зокрема, дослідження та класифікації загроз, що притаманні основним
функціональним складовим економічної безпеки, розробки власне механізму управління економічною
безпекою та його впровадження на сучасних промислових підприємствах у ринковій економіці
залишилися поза увагою більшості наукових робіт.
Тому, на нашу думку, актуальним є подальший розвиток теоретико-прикладних засад управління
економічною безпекою підприємств, зокрема узагальнення головних аспектів економічної безпеки
підприємства, уточнення дефініції названого поняття, розвиток теоретико-методичного базису
управління економічною безпекою суб’єктів господарювання на підґрунті висвітлення основних
функціональних цілей економічної безпеки підприємства в умовах швидко змінюваного середовища.
Постановка завдання. Метою цієї статті є узагальнення, поглиблення і розвиток теоретичних
засад управління економічною безпекою підприємства.
Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких завдань:
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- розвиток теоретичних підходів до економічної сутності поняття «економічна безпека
підприємства»;
- детермінація основних етапів генезису поняття «економічна безпека підприємства»;
- дослідження й узагальнення теоретико-методичного забезпечення системи економічної
безпеки підприємства.
Теоретико-методологічні засади цього дослідження охоплюють такі загальнонаукові підходи як
комплексний аналіз і синтез, логічні прийоми.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі зустрічаються різні дефініції
економічної безпеки підприємства. З-поміж всього спектру точок зору нами виокремлено три основні
етапи еволюції наукової думки стосовно розуміння зазначеного поняття (рис. 1).

І ЕТАП

Еволюція поняття «економічна безпека підприємства»

Початок 90-х років
ХХ ст.

Інформаційна теорія розвитку
Г. Андрощук,
Головна проблема економічної безпеки
суб’єктів полягає у ступені надійності захисту
Л. Вороненко,
І. Давидов
інформації

ІІІ ЕТАП

ІІ ЕТАП

Теорія безпеки зовнішнього середовища

1995 - 1999 рр.

Д. Ковальов,
Т. Сухорукова,
Н. Капустін,
В. Забродський

Економічна безпека підприємства полягає у
захищеності діяльності від негативного
зовнішнього впливу

Ресурсно-функціональна теорія розвитку
В. Тамбовцев,
Економічна безпека підприємства
Е. Олєйніков, передбачає стан захищеності від зовнішніх і
2000 р. – наші
О. Бандурка,
внутрішніх загроз, що дозволяє надійно
часи
А. Козаченко,
зберегти й ефективно використовувати
Т. Косянчук,
матеріальний, кадровий і фінансовий
В. Пономарьов
потенціал

Рис. 1. Схема генезису поняття «економічна безпека підприємства»
Представники (Г. Андрощук, Л. Вороненко, І. Давидов, В. Бєлов, П. Крайнєв та інші) першої з
наведених теорій (інформаційна теорія розвитку) під економічною безпекою підприємства розуміли
захист його комерційної таємниці. Основна теза цієї теорії – кожне підприємство намагається
захищати свою інформацію, інтелектуальну власність як найбільш цінний товар. Підприємство
розглядало проблему економічної безпеки як ступінь надійності захисту власної інформації.
Стрімкому дослідженню питань економічної безпеки сприяла розбудова ринкових відносин, і
наступним етапом розвитку наукової думки щодо зазначеної категорії стала теорія безпеки
зовнішнього середовища, яка значну увагу приділяла дослідженню впливу на підприємство
зовнішнього оточення. Так, Д. Ковальов і Т. Сухорукова визначали економічну безпеку підприємства
як захищеність його діяльності від негативного впливу зовнішнього середовища та здатність швидко
усувати різноманітні загрози або пристосуватись до умов, які не впливають негативно на його
діяльність [1, с. 48]. В. Забродський трактує економічну безпеку підприємства як сукупність факторів,
які визначають стійкість, незалежність, забезпечення економічних інтересів тощо [2, с. 35].
Подальший розвиток теорії економічної безпеки зумовив виникнення ще однієї концепції, яку
можна визначити як ресурсно-функціональну. Представниками її є С. Грунін, Є. Олейников,
В. Тамбовцев та інші. Особливістю ресурсно-функціональної концепції щодо тлумачення поняття
економічної безпеки підприємства є її всеохоплюваність та комплексність. Тобто, в рамках цього
підходу досліджуються основні чинники, процеси, що мають вплив на стан безпеки підприємства,
аналізується розподіл і використання ресурсів підприємства, розглядаються економічні індикатори, які
відображають забезпечення економічної безпеки підприємства, розробляються заходи щодо забезпечення
максимально високого рівня функціонування системи.
Існує визначення безпеки як стану суб’єкта, за якого ймовірність небажаних змін будь-яких якостей
суб’єкта, параметрів належного йому майна і зовнішнього середовища, що його оточує, є невеликою [3].
Окремі автори [4, с. 14] визначають безпеку як стан і тенденцію розвитку захищеності життєво
важливих інтересів соціуму і його структур від зовнішніх і внутрішніх загроз.
Вітчизняні фахівці трактують економічну безпеку таким чином: це стан і здатність економічної
системи протистояти небезпеці руйнації її організаційної структури і статусу, а також перешкодами
досягнення цілей розвитку [5, с. 17].
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Крім того, під системою економічної безпеки підприємства розуміють комплекс організаційноуправлінських, технологічних, технічних, профілактичних і маркетингових заходів, спрямованих на
кількісну й якісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз [6].
Отже, детальний аналіз існуючої етимології поняття економічної безпеки підприємства дозволив
виявити проблематику розуміння останньої:
- економічна безпека підприємства розглядається як здатність підприємства ефективно
використовувати ресурси та наявні ринкові можливості в умовах цілеспрямованого впливу як ззовні,
так і всередині суб’єкта господарювання;
- економічна безпека підприємства – це стан об’єкта небезпеки;
- економічна безпека підприємства – це системне, складне й об’ємне поняття, яке побудоване
на принципах стійкості, саморегуляції, цілісності, сумісності та гнучкості структурних елементів економічної
безпеки підприємства;
- економічна безпека підприємства – відсутність небезпек і загроз в абсолютному виразі;
- економічна безпека підприємства розглядається як вирішальна умова діяльності суб’єкта
господарювання;
- найпоширенішим елементом економічної безпеки підприємства є загроза – наявність реальної
небезпеки.
Ґрунтуючись на загальних засадах економічної теорії і дослідивши наукові джерела, було
проведено узагальнення сучасних наукових підходів до поняття «економічна безпека підприємства»,
що дозволило дійти висновку про недоопрацьованість наведених визначень у розрізі не врахування
ними перманентного розвитку підприємства у процесі господарювання.
Таким чином, після детального і всебічного аналізу існуючих концепцій розуміння економічної
безпеки підприємства як динамічної сукупності маємо можливість запропонувати власне визначення
цього поняття: це такий стан підприємства, за якого забезпечується найбільш ефективне
використання всіх видів ресурсів (матеріально-технічних, фінансових, людських, інформаційних тощо)
суб’єкта господарювання для уникнення, послаблення чи локалізації загроз і створення умов для стійкого і
стабільного функціонування підприємства, його високої конкурентоспроможності, незалежності й
автономії в поточному і майбутньому періодах, що є результатом цілеспрямованого комплексу заходів,
зокрема забезпечення оптимальності й ефективності організаційної структури, правового захисту
діяльності, захисту інформаційного середовища, комерційної таємниці, безпеки персоналу, капіталу,
майна та комерційних інтересів.
Отже, дослідження теоретичних положень економічної безпеки підприємства дозволило нам
виокремити головну мету й основні функціональні цілі (завдання) економічної безпеки суб’єкта
господарювання, що становить основу для удосконалення та доповнення організаційно-методичних
засад управління економічною безпекою підприємства (рис.2).
Головна мета і функціональні цілі економічної безпеки підприємства

Основні функціональні цілі (завдання)
економічної безпеки підприємства

Головна мета
економічної
безпеки
підприємства

Забезпечення стійкого, стабільного функціонування
підприємства, його високої конкурентоспроможності,
незалежності й автономії у поточному і майбутньому періодах

Забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та
незалежності підприємства
Забезпечення технічної незалежності та досягнення високої
конкурентоспроможності технічного потенціалу суб’єкта господарювання
Досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної організаційної
структури управління підприємства
Мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на
стан довкілля
Ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна,
а також комерційних інтересів
Забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення
необхідного рівня інформаційного забезпечення всіх підрозділів підприємства
Досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального
потенціалу, належної ефективності корпоративних НДДКР
Якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства

Рис. 2. Основні функціональні цілі й завдання економічної безпеки підприємства
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Необхідно зазначити, що головною метою економічної безпеки підприємства є гарантія
стабільного і максимально ефективного функціонування суб’єкта господарювання як у поточному, так і
в майбутньому періоді [7; 8].
Зазначимо, що загальна модель передумов нормального економічного розвитку підприємства
складається із двох невід’ємних, взаємозалежних і взаємодоповнюючих складових, зокрема:
економічної стабільності і стійкості суб’єкта господарювання та економічної безпеки останнього.
Висновки з проведеного дослідження. Критичний аналіз та узагальнення економічної
літератури, систематизація теоретико-методологічних підходів вітчизняних і зарубіжних науковців з
питань економічної безпеки суб’єкта господарювання дозволили розкрити сутнісний зміст категорії
«економічна безпека підприємства». Проведене дослідження виявило, що існують три основні
історичні етапи розвитку розуміння економічної безпеки підприємства. Запропоновано уточнення
дефініції останньої, яке на відміну від існуючих відображає розвиток самого суб’єкта господарювання в
умовах швидко змінюваного середовища та яке у подальшому може становити вагомий теоретичний
базис для процесу управління.
Незважаючи на інтенсивний розвиток теоретико-методологічного базису управління
економічною безпекою підприємства, у цій галузі залишається багато проблем прикладного характеру,
що не дістали належного вирішення і висвітлення та потребують подальшого розвитку і
вдосконалення у науковому і практичному розрізах. Зокрема, розробка цілісної системи економічної
безпеки підприємства; удосконалення діючого і розробка нового, адаптованого до сьогоднішніх умов
механізму управління економічною безпекою підприємства з урахуванням концептуальних засад
контролінгу; аналіз і систематизація загроз як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ суб’єкта
господарювання тощо. Тому окреслені вище питання вимагають подальшого дослідження.
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Анотація
У статті проаналізовано основні сучасні концепції економічної безпеки підприємства.
Обґрунтовано сутність категорії «економічна безпека» і об’єктивну необхідність подальшого
розвитку теоретичних аспектів економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: безпека; загроза; економічна безпека підприємства; функціональні цілі
економічної безпеки підприємства.
Аннотация
В статье проанализированы основные современные концепции экономической безопасности
предприятия. Обосновано сущность категории «экономическая безопасность» и объективную
необходимость дальнейшего развития теоретических аспектов экономической безопасности
предприятия.
Ключевые слова: безопасность, угроза, экономическая безопастность предприятия,
функциональные цели экономической безопастности предприятия.
Annotation
The article analyzes the basic concepts of modern economic security. Substantiated nature of the
category of "economic security" and the objective need further development of theoretical aspects of
economic security.
Key words: safety, threat, enterprise economic safety, functional aims of enterprise economic safety.
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ФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Однією з найважливіших умов ефективності ринкової системи є
існування та взаємодія підприємств великого, середнього та малого бізнесу, кожному з яких належить
певна роль в економіці країни. Перехід до ринкової системи господарювання в першу чергу
знаменується переходом до економіки підприємницького типу, а передумовою успішного
функціонування ринкових механізмів, перш за все, виступає розвиток малого бізнесу. Сектору малого
бізнесу, що є найбільш динамічним елементом у структурі ринкової системи будь-якої країни,
належить особлива роль.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку малого бізнесу знайшли
відображення в дослідженнях А.І. Барановського, М.Д. Білика, З.С. Варналія [1], Л.І. Воротінової,
І.Г. Ганечко, Ю.І. Єханурова, О.В. Жука, О.Є. Кузьміна, Н.Л. Лесик, Д.В. Ляпіна, С.К. Реверчука,
Н.В. Савки, Н.Є. Кубай, О.В. Титаренко, В.К. Черняка, Ю.Ю. Юрченко, інших відомих вітчизняних
науковців та економістів.
Серед досліджень західної економічної думки, присвячених підприємництву, насамперед
відзначимо праці П. Бернса, Й. Ворста, П. Друкера, П. Ровантлоу, Д. Сторея, П. Хейне, Г. Хостінга,
Й. Шумпетера [2].
Пропонований доробок висвітлює економічні процеси, пов’язані зі становленням сектору малого
і середнього бізнесу як віддзеркалюють особливості соціально-економічного розвитку регіону.
Для розвитку малого та середнього бізнесу в досліджуваній Донецькій області важливо
дослідити тенденції та проблеми, що уповільнюють цей розвиток, причини їхнього виникнення а також
обґрунтувати основні стратегічні напрямки розвитку сектору малого і середнього бізнесу на
регіональному рівні.
Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні особливостей формування сектору
малого і середнього бізнесу Донецького регіону та обґрунтуванні напрямів ефективного його
функціонування і розвитку .
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в Україні існує майже 200 тисяч
малих підприємств, працює близько 1 млн. підприємців без створення юридичної особи, майже 40 тис.
фермерських господарств. Всього у малому підприємництві зайнято понад 2,7 млн. чоловік, або 9
відсотків працездатного населення України. У той же час мале підприємництво виробляє 11 відсотків
загального обсягу виробництва продукції у цілому по Україні, що свідчить про більш ефективне
функціонування малого бізнесу порівняно з великим [3].
Кількість підприємств малого бізнесу в Донецькій області на 10 тис. осіб наявного населення
області складає 55 одиниць, питома вага найманих працівників малого бізнесу у загальній кількості
працюючих на підприємствах області – 16,9%. Статистичні дані [4] свідчать про те, що малий бізнес
області за більшістю основних показників діяльності займає друге місце в Україні після м. Києва, але
наслідки фінансово-економічної кризи негативно позначилися на його розвитку (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка кількісних показників розвитку малого підприємництва в Донецькій
області [4]
Основні причини повільних темпів і певних диспропорції розвитку сектору малого та
середнього бізнесу (МСБ) представлено на рис. 2 [5].

Рис. 2. Основна проблема розвитку сектору малого і середнього бізнесу
та причини її виникнення
Наслідками такої тенденції розвитку сектору малого та середнього бізнесу є такі:
− сектор МСБ не надає значних та стійких можливостей на локальних ринках праці;
− підприємці надають перевагу роботі у «тіні», що призводить до серйозних проблем в охороні
праці та соціальному захисті працівників;
− в структурі сектору малого підприємництва як і раніше превалюють сфери діяльності
невиробничого характеру;
− фінансова діяльність малих підприємств характеризується високою збитковістю, хронічною
нестачею власних коштів, низькою ліквідністю.
Згідно регіональної стратегії розвитку малого та середнього бізнесу в Донецькій області [6] в
умовах структурної перебудови й диверсифікації економіки регіону, інтенсифікації розвитку сфери
послуг сектор МСБ стане одним з найбільш динамічно зростаючих секторів і основним роботодавцем
для робочої сили, що вивільняється з традиційних у регіоні базових галузей промисловості. При цьому
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даний сектор буде економічно стійким, забезпечить відчутне зростання доходів населення регіону та
місцевих бюджетів і стане основою для формування середнього класу серед населення регіону.
В ході виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва була проведена
робота щодо реалізації державної регуляторної політики, забезпечення фінансово-кредитної,
матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого підприємництва.
Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності здійснювалось шляхом
реалізації державної регуляторної політики у регіоні, яка спрямовувалася на недопущення прийняття
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність
суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів. На
теперішній час діє 12 регуляторних актів облдержадміністрації, відстеження їх результативності
проводяться згідно з планом-графіком.
Відповідно до плану проводяться засідання Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва Донецької облдержадміністрації, до складу якої залучені представники бізнесу та
громадських об’єднань підприємців. На засіданнях розглядаються питання щодо проблем у розвитку
малого підприємництва, стан реалізації в містах та районах області законів України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності, хід виконання Регіональної програми підтримки малого
підприємництва тощо.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 518 «Про утворення
місцевих та регіональних галузевих рад підприємців» [7] створені три регіональні галузеві ради
підприємців у сферах промисловості та транспорту; агропромислового комплексу; торгівлі,
ресторанного господарства та побутових послуг, склад яких затверджено розпорядженням голови
облдержадміністрації від 31.08.2009 № 444. В 17 містах та 17 районах області створені 40 місцевих
рад підприємців.
Незважаючи на певні досягнення, у розвитку малого бізнесу залишається ще багато проблем.
Три чверті малих підприємств зосереджено у п’яти великих містах: 50,5% – у Донецьку, 10,6% – у
Маріуполі, 6,3% – у Макіївці, 4,4% – у Краматорську, 4% – у Горлівці. Диспропорції в структурі малого
бізнесу за сферами економічної діяльності - найбільша частка підприємств припадає на підприємства
торгівлі. Тому і питома вага зайнятих у цій сфері в загальній кількості працюючих на малих
підприємствах відповідно висока – 27%. Частка працівників, які займалися операціями з нерухомим
майном, орендою та послугами підприємцям, продовжує зростати разом з кількістю таких підприємств.
Питома вага зайнятих цим видом економічної діяльності складає 24,1%.
Середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу області залишається значно
нижчою, ніж в цілому по області. Складним залишається фінансовий стан малих підприємств. Більше
третини їх (37,9%) у 2009 році спрацювала збитково.
З метою вирішення цих та інших проблем, за підтримкою проекту GTZ та Асоціації громадських
організацій «Соціально-економічні стратегії і партнерство», було розроблено Регіональну стратегію
розвитку малого і середнього бізнесу в Донецькій області на період до 2015, в якій визначено основну
проблему – деформована структура економіки області, що обтяжена великими підприємствами
низькотехнологічних галузей, на фоні відсутності політичної волі до структурних трансформацій
шляхом створення умов для детінізації та пріоритетного розвитку малого і середнього
підприємництва, в тому числі інноваційного [8].
Реалізація державної політики у сфері підтримки малого підприємництва в області та виконання
завдань в умовах фінансової кризи будуть зосереджені на мінімізації негативного впливу кризових
явищ на малий бізнес, збереженні робочих місць та отриманні запланованих надходжень до бюджетів
усіх рівнів.
Зважаючи на те, що малий бізнес є найбільш вразливим та незахищеним перед викликами
фінансової кризи, а також з метою упередження різкого згортання бізнесу та вивільнення працівників,
підтримка суб’єктів малого підприємництва буде здійснюватися шляхом спрощення започаткування
діяльності, зокрема, вдосконалення дозвільної системи в сфері господарської діяльності, здійснення
виваженої регуляторної політики, надання фінансової, ресурсної, інформаційно-консультаційної та
кадрової підтримки.
Оскільки модель підприємництва є підсистемою загальної моделі національної економіки, то в
цьому зв'язку варто, перш за все, визначити, якою повинна бути ринкова економіка, і які їй повинні
бути притаманні параметри національної моделі підприємництва. Сьогодні такий вибір зроблено.
Програмою реформ в якості головного економічного пріоритету передбачено затвердження в їх
процесі соціально спрямованого ринкового господарства. Реалізація соціально орієнтованої моделі
ринкової економіки, яка передбачає високу ступінь участі держави в регулюванні доходів і зайнятості,
формуванні умов, які б забезпечували задоволення найбільш значущих потреб населення, можлива, з
одного боку, тільки на принципах затвердження ефективної економіки, а з іншого – економіки, яка має
соціально спрямовану структуру виробничої і невиробничої сфер.
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Розвиток малого підприємництва є одним з найважливіших факторів вирішення соціальних
проблем регіону, таких як зайнятість, створення джерел доходів для населення. Дохід кожної п’ятої
сім’ї регіону залежить від результатів підприємницької діяльності. Тому актуальним є створення
системи професійного навчання безробітних громадян, а також підвищення теоретичних знань і
практичних навичок, необхідних підприємцям особливо на початковому етапі.
Центрами зайнятості, Регіональним фондом підтримки підприємництва по Донецькій області
ведеться робота з підготовки, перепідготовки та навчання кадрів для малого підприємництва.
Поряд із спеціалізованими установами інфраструктури підтримки підприємництва підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого бізнесу здійснюють навчальні
заклади. Крім того, реалізуються програми підготовки та перепідготовки кадрів з використанням
досвіду та можливостей міжнародних організацій та фондів і з урахуванням досвіду іноземних держав
з питань підприємництва, налагодження ділових контактів.
Фінансово-кредитна підтримка розвитку малого бізнесу здійснюється за рахунок власних коштів
суб’єктів підприємництва, кредитних ресурсів, коштів державного та місцевих бюджетів, міжнародної
технічної допомоги.
Спостерігається стійка тенденція до зростання суми валових капітальних вкладень інвестицій
малого бізнесу, яка за останні 5 років зросла майже в 4 рази (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка валових капіталовкладень, млн. грн. [8]
Стан та ефективність функціонування інфраструктури підтримки підприємництва є одним з
визначальних чинників підприємницького клімату в регіонах, а також мірилом відношення місцевої
влади до розвитку цього сектору економіки.
Спеціалізовану підтримку малому бізнесу в області надають різноманітні державні, недержавні
та громадські інституції, які зорієнтовані на організаційну, консультативно-інформаційну, фінансову,
ресурсну та кадрову допомогу, сприяють просуненню товарів, одержанню кредитів та інвестицій.
Дані аналізу кількості об’єктів інфраструктури та якості послуг, що ними надаються, свідчить, що
вони не відповідають європейським критеріям та потребують подальшого розвитку. У теперішній час в
області діє більше тисячі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.
За останні два роки створено представництво Центру підтримки малого та середнього
підприємництва Донецької торгово-промислової палати при реєстраційному відділі Донецької міської
ради та 4 його відділення у містах області, які надають підприємцям консультаційно-інформаційні
послуги. З метою стимулювання інноваційної діяльності у малому підприємництві створений Центр
консультаційної допомоги з питань захисту промислової власності та авторських прав Донецького
регіонального відділення Академії технологічних наук України.
Продовжує роботу Ресурсний центр Регіонального фонду підтримки підприємництва по
Донецькій області. При ньому створений інформаційно-консалтинговий центр для надання юридичної
допомоги підприємцям.
Висновки з проведеного дослідження. В умовах формування ринкового середовища,
радикальних змін у відносинах власності проблема становлення та розвитку малого та середнього
підприємництва в Україні в перехідний до ринку період набуває важливого значення.
Актуальність дослідження проблеми становлення малого підприємництва посилюється також і
тим, що повільність та суперечливість просування України шляхом ринкових реформ значною мірою
зумовлені саме недооцінкою ролі та значення малого підприємництва як структуроутворюючого
елемента ринкової системи.
Розвиток сектору малого та середнього підприємництва в Донецькому регіоні потребує
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створення розвинутої системи інформаційного забезпечення та інфраструктури, що підтримує її
діяльність.
Регіональні програми доцільно спрямовувати на комплексне вирішення питань розвитку та
підтримки МСБ в межах повноважень місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого
самоврядування.
Перспективним напрямом наукових досліджень є удосконалення засобів і механізмів взаємодії
підприємців з місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування як єдиної
соціально-економічної системи.
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Анотація
У статті визначено тенденції розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Донецькій
області; висвітлено проблеми, що уповільнюють цей розвиток, причини їхнього виникнення;
обґрунтовано основні стратегічних напрямків розвитку сектору малого і середнього бізнесу на
регіональному рівні.
Ключові слова: сектор малого та середнього бізнесу, розвиток, стратегічні напрямки,
регіональний рівень.
Аннотация
В статье определены тенденции развития сектора малого и среднего бизнеса в Донецкой
области, освещены проблемы, которые замедляют это развитие, причины их возникновения,
обоснованы основные стратегические направления развития сектора малого и среднего бизнеса
на региональном уровне.
Ключевые слова: сектор малого и среднего бизнеса, развитие, стратегические
направления, региональный уровень.
Annotation
The article defines tendencies of development of sector of small and average business in the Donetsk
region, the problems that slow down this development, the reasons for their occurrence, the main strategic
directions of development of sector of small and average business at the regional level.
Key words: sector of small and medium business development, strategic direction, the regional level.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Одне із центральних місць серед сукупності проблем, що стоять перед
будь-яким суспільством, займає проблема ефективності. Сучасний етап розвитку економіки України,
який характеризується глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків та все більш
жорсткою конкуренцією, обумовлює високі вимоги до ефективності функціонування економічних
систем різних рівнів [1]. У зв'язку з цим з'являється об'єктивна необхідність удосконалення механізму
оцінювання ефективності функціонування галузей національної економіки, наукового обґрунтування
критеріїв, показників та методик оцінки ефективності їх діяльності та використання ресурсного
потенціалу, у т.ч. оборотних активів, в умовах ринкового середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З дослідженням оцінки ефективності
функціонування та використання ресурсного потенціалу пов'язані праці багатьох зарубіжних та
вітчизняних вчених: А.М. Поддєрьогіна, І.О. Бланка, Є.В. Мниха, О.В. Єфимової, В.І. Іващенка,
Г.В. Савицької, А.Д. Шеремета, С. Майерса, А. Максимчука, Р. Брейлі, Ж. Рішара, К.К. Сіо,
А.А. Тумасяна, та ін. Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних проблем забезпечення
ефективності функціонування харчової промисловості на галузевому, територіальному та
мікроекономічному рівнях зробили: М.П. Сичевський, П.М. Купчак, Д.Ф. Крисанов, А.В. Череп,
О.В. Мороз, Л.В. Дейнеко та ін.
Однак подальшого з'ясування та дослідження потребує низка аспектів цієї складної та
багатогранної проблеми. Зокрема, якщо погляди сучасних вчених на суть ефективності в основному
співпадають (автори сходяться в думках, що економічна ефективність – це результативність
господарювання, яка розкриває зв'язок між витратами у процесі господарювання та його
результатом), то у визначенні складових ефективності існують суттєві розбіжності. Залишаються до
кінця не вивченими питання про критерії та індикатори для оцінки ефективності як національної
економіки в цілому, так і окремих її галузей. Відсутня сьогодні і єдина система показників
ефективності, немає одностайності думок щодо конкретних форм і методів розрахунку окремих
показників.
Зазначені проблеми потребують вирішення і для харчової промисловості, суттєвого
доопрацювання вимагають методичні підходи до комплексної оцінки ефективності її функціонування в
цілому та використання фінансово-майнового потенціалу зокрема, з метою прийняття обґрунтованих
управлінських рішень у мінливому економічному середовищі.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження та пошук шляхів підвищення ефективності
використання оборотних активів на підприємствах харчової промисловості Чернівецької,
Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стабілізація економіки України відбувається під
тиском таких атрибутів розвитку ринку, як інфляція, спад виробництва, значні коливання в
підприємницькій діяльності та її інфраструктурі.
В умовах нестабільного економічного розвитку ритмічність, злагодженість і висока
результативність роботи підприємства залежать від його забезпеченості оборотними активами.
Недостатність коштів, що авансуються на придбання матеріальних запасів, може призвести до
скорочення виробництва і обсягів продажу. Надлишкове відволікання коштів в запаси, що
перевищують дійсну потребу, призводить до “омертвіння” ресурсів, неефективного їх використання.
Оскільки оборотні активи включають як матеріальні, так і грошові ресурси, від організації та
ефективності використання останніх залежать не лише процес матеріального виробництва, але й
фінансова стійкість та ліквідність підприємства [5, с. 47].
Аналіз використання оборотних активів можна розглядати як один з розділів фінансового
аналізу, який покликаний забезпечити прийняття управлінських рішень за наступними напрямками
діяльності підприємства:
- інвестиційна діяльність (чи не слід змінити структуру оборотних активів, який повинен бути
запас тих чи інших видів оборотних коштів);
- визначення ліквідності та платоспроможності підприємства (який стан ліквідності та
платоспроможності, чи забезпечують оборотні активи ритмічність виробничого процесу, чи
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оптимальна політика підприємства по відношенню своїх кредиторів та дебіторів);
- пошук та оптимізація джерел фінансування (чи оптимальна структура джерел фінансування,
чи може підприємство підтримувати існуючу структуру пасивів) [4, с. 42];
Зазначимо, що на сьогоднішній день відсутня єдина чітка методика аналізу використання
оборотних активів як окремого суб’єкта господарювання, так і окремої галузі промисловості. Але при
цьому, у жодного з дослідників не виникає жодної суперечки, що одним з основних напрямків аналізу
оборотних активів є оцінка ефективності їх використання.
Економічна ефективність – співвідношення показників результату (ефекту) і затрат (або суми
ресурсів), використаних для його досягнення [3, c. 221].
В табл. 1 наведено порядок формування показників ефективності фінансово-господарської
діяльності підприємства в цілому, а також в розрізі використання ресурсного потенціалу (витрат)
зокрема [9, с. 57].
Таблиця 1
Порядок формування показників ефективності діяльності [9, с. 57]
Ресурси (витрати), що визначають
економічний результат
Витрати
Авансовані ресурси

Економічний результат
Виручка від реалізації продукції
Чистий прибуток
Ефективність витрат по виручці
Рентабельність витрат
від реалізації
Оборотність ресурсів
Рентабельність ресурсів

Аналіз даних, які наведені в табл. 1, дозволяє виділити наступне співвідношення:

Ra Rp
=
,
Oa Eз

(1)

де Ra – рентабельність ресурсів;
Rp – рентабельність витрат;

Oa – коефіцієнт оборотності ресурсів;
Eз – ефективність витрат.
Таким чином, ефективність використання ресурсного потенціалу в цілому та оборотних активів
зокрема, може бути представлена показниками рентабельності та оборотності, останні з яких є
складовими критеріями ділової активності підприємства.
Аналіз ділової активності (в розрізі ефективності використання оборотних активів) харчової
промисловості Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей у 2002-2009 роках на
основі коефіцієнтів оборотності та тривалості обороту наведена в табл. 2-3.
Дані табл. 2 та 3 показують зниження ділової активності харчової промисловості Чернівецької,
Тернопільської та Івано-Франківської областей у 2009 році в порівнянні з 2008 роком, про що свідчить
уповільнення оборотності та, відповідно, зростання тривалості обороту оборотних активів в цілому, а
також в розрізі їх складових груп. А саме коефіцієнт оборотності оборотних активів зменшився на 0,22,
0,58 та 0,2 обороти, а оборотності запасів на 0,22, 0,21 та 0,56 обороти, відповідно по Чернівецькій,
Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Прискорення оборотності запасів, при умові наявності попиту на продукцію харчової
промисловості та рентабельності її реалізації, повинно дати у кінцевому варіантів збільшення
операційного, а отже, і чистого прибутку підприємств, які функціонують у досліджуваній галузі.
Аналіз оборотності оборотних активів доповнюється оцінкою динаміки операційного та
фінансового циклів харчової промисловості (табл. 4).
Проведені розрахунки (табл. 4) показали, що харчова промисловість Чернівецької та ІваноФранківської областей у 2002-2009 роках, а Тернопільська область у 2004-2005 та 2008-2009 роках
“жила у борг”, про що свідчать від’ємні значення періодів фінансового циклу. При цьому по харчовій
промисловості відбулися негативні зрушення у діловій активності за 2008-2009 роки, про що свідчить
зростання періоду операційного циклу, відповідно на 33,4, 52,5 та 59,2 днів, відповідно по
Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Дані зміни відбулися, як вже відмічалося раніше, зростанням періоду оборотності запасів та
погашення дебіторської заборгованості. Крім цього, по Буковині та Тернопільській області за 20082009 роки відбулося збільшився негативного значення періоду фінансового циклу, відповідно на 16,6
та 5,8 днів.
Наступним етапом аналізу ефективності використання оборотних активів харчової
промисловості Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей є розрахунок показників
рентабельності за 2002-2009 роки (табл. 5).

92

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Таблиця 2
Оцінка ділової активності харчової промисловості Чернівецької, Тернопільської та ІваноФранківської областей у 2002-2009 роках на основі коефіцієнтів оборотності [2; 6-8]
обороти
Показники
1. Коефіцієнт оборотності оборотних
активів
2. Коефіцієнт оборотності запасів
3. Коефіцієнт оборотності нематеріальних
оборотних активів
4. Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
5. Коефіцієнт оборотності грошових
коштів та поточних фінансових інвестицій

2002
2003
2004
Чернівецька область

Роки
2005
2006

2007

2008

2009

2,00

1,94

2,89

2,59

3,11

3,03

2,03

1,81

4,62

4,23

5,28

4,25

5,31

5,29

4,91

4,69

2,99

3,13

5,12

5,06

5,84

4,34

3,28

2,61

6,19

4,81

5,68

5,52

6,78

5,02

3,68

2,82

83,17

55,18

58,81

57,32

48,54

147,07 109,25 116,35
Тернопільська область

1. Коефіцієнт оборотності оборотних
активів
2. Коефіцієнт оборотності запасів
3. Коефіцієнт оборотності нематеріальних
оборотних активів
4. Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
5. Коефіцієнт оборотності грошових
коштів та поточних фінансових інвестицій

2,30

2,93

2,76

2,77

2,87

2,70

2,16

1,58

3,90
4,15

5,80
5,01

5,40
4,75

4,82
5,02

5,15
5,51

5,14
5,07

4,56
3,52

4,35
2,35

4,51

5,57

5,26

5,63

6,21

5,75

4,05

2,62

76,56

92,81

82,08

77,98

97,86

79,31

54,23

46,47

Івано-Франківська область
1. Коефіцієнт оборотності оборотних
активів
2. Коефіцієнт оборотності запасів
3. Коефіцієнт оборотності нематеріальних
оборотних активів
4. Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
5. Коефіцієнт оборотності грошових
коштів та поточних фінансових інвестицій

2,41

2,52

3,10

3,58

2,65

2,40

1,29

1,09

4,26

4,96

6,47

6,09

5,79

5,56

3,02

2,46

3,51

3,48

4,15

5,09

3,76

3,30

2,14

1,82

3,76

3,70

4,48

5,52

4,15

3,57

2,69

2,17

69,11

121,32

11,86

13,02

108,64 126,53 118,89 136,59

Таблиця 3
Оцінка ділової активності харчової промисловості Чернівецької, Тернопільської та ІваноФранківської областей у 2002-2009 роках на основі показників тривалості (періоду)
обороту [2; 6-8]
дні
Показники
1
1. Тривалість обороту оборотних активів
2. Тривалість обороту запасів
3. Тривалість обороту нематеріальних
оборотних активів
4. Період погашення дебіторської
заборгованості
5. Тривалість обороту грошових коштів та
поточних фінансових інвестицій
6. Період погашення кредиторської
заборгованості

2002
2003
2004
2
3
4
Чернівецька область
180,0 185,6 124,6
77,9
85,1
68,2

2005
5

Роки
2006
6

2007
7

2008
8

2009
9

139,0
84,7

115,8
67,8

118,8
68,1

177,3
73,3

198,9
76,8

120,4

112,0

70,3

71,1

61,6

83,0

109,8

137,9

58,2

74,8

63,4

65,2

53,1

71,7

97,8

127,7

2,5

3,3

3,1

4,3

6,5

6,1

6,3

7,4

197,0

245,1

197,3

216,1

180,0

183,8

184,0

237,0
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Продовження таблиці 3
1
1. Тривалість обороту оборотних активів
2. Тривалість обороту запасів
3. Тривалість обороту нематеріальних
оборотних активів
4. Період погашення дебіторської
заборгованості
5. Тривалість обороту грошових коштів та
поточних фінансових інвестицій
6. Період погашення кредиторської
заборгованості
1. Тривалість обороту оборотних активів
2. Тривалість обороту запасів
3. Тривалість обороту нематеріальних
оборотних активів
4. Період погашення дебіторської
заборгованості
5. Тривалість обороту грошових коштів та
поточних фінансових інвестицій
6. Період погашення кредиторської
заборгованості

2
3
4
Тернопільська область
156,5 122,9 130,4
92,3
62,1
66,7

5

6

7

8

9

130,0
74,7

125,4
69,9

133,3
70,0

166,7
78,9

227,8
82,8

86,7

71,9

75,8

71,7

65,3

71,0

102,3

153,2

79,8

64,5

68,4

63,9

58,0

62,6

88,9

137,4

4,7

3,9

4,4

4,6

3,7

4,5

6,6

7,7

160,8

119,0

135,7

154,2

121,4

106,1

169,5

227,7

Івано-Франківська область
149,4 142,9 116,1 100,6
84,5
72,6
55,6
59,1

135,8
62,2

150,0
64,7

279,1
119,2

330,3
146,3

102,6

103,4

86,7

70,7

95,7

109,1

168,2

197,8

95,7

97,3

80,4

65,2

86,7

100,8

133,8

165,9

3,3

2,9

3,0

2,6

5,2

2,97

30,4

27,6

247,8

263,2

221,3

175,3

167,6

204,9

253,5

312,7

Таблиця 4
Динаміка операційного та фінансового циклів харчової промисловості Чернівецької,
Тернопільської та Івано-Франківської областей
за 2002-2009 роки [2; 6-8]
дні
Показники

2002
2003
2004
2005
Чернівецька область
136,1 159,9 131,6 149,9
-60,9
-85,2
-65,7
-66,2
Тернопільська область
172,1 126,6 135,1 138,6
11,3
7,6
-0,6
-15,6
Івано-Франківська область
180,2 169,9 136,0 124,3
-67,6
-93,3
-85,3
-51,0

1. Період операційного циклу
2. Період фінансового циклу
1. Період операційного циклу
2. Період фінансового циклу
1. Період операційного циклу
2. Період фінансового циклу

Роки
2006

2007

2008

2009

120,9
-59,1

139,8
-44,0

171,1
-15,9

204,5
-32,5

127,9
6,5

132,6
26,5

167,8
-1,7

220,2
-7,5

148,9
-18,7

165,5
-39,4

253,0
-0,5

312,2
-0,5

Таблиця 5
Оцінка ефективності використання оборотних активі харчової промисловості
Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей за 2002-2009 роки на основні
показників рентабельності [2; 6-8]
тис. грн.
Роки

Чистий
прибуток
(збиток)

Операційний
прибуток (збиток)

1

2

3

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

-22073,2
-50162,7
-1904,4
-10331,2
-8039,3
-8880,5
-4968,6
-2652,7

-12613,6
-44547,0
-19922,1
-18520,4
-34219,0
-9030,6
-30299,2
-72306,6

%
Рентабельність
Середня вартість
оборотних активів за
оборотних активів
чистим прибутком
(збитком)
4
5
Чернівецька область
224191,2
-9,8
188132,9
-26,7
163911,7
-1,2
200288,5
-5,2
211261,2
-3,8
280144,6
-3,2
373726,2
-1,3
413303,5
-0,6
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Рентабельність
оборотних активів за
операційним прибутком (збитком)
6
-5,6
-23,7
-12,2
-9,2
-16,2
-3,2
-8,1
-17,5

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

1

2

3

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

-24366,0
-18608,6
-32124,4
-6540,5
-13232,2
-3206,9
-10494,3
-131261,7

-8018,7
-629,4
-8080,1
-30790,0
-56137,6
-41081,5
-244226,1
-31333,1

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

-18047,9
-33482,0
-3435,0
-2310,6
-1253,8
-1995,7
-12359,0
-3715,1

-6809,8
-15200,8
-1854,9
-927,9
-148,0
-1942,3
10721,1
-459811,1

4
Тернопільська область
401576,4
433582,0
458109,1
486378,2
607578,0
848029,0
1128190,2
1581088,2
Івано-Франківська область
156496,9
170947,4
187732,8
223265,1
304732,3
506497,9
1157265,8
1506036,3

5

Продовження таблиці 5
6

-6,1
-4,3
-7,0
-1,3
-2,2
-2,4
-0,9
-8,3

-2,0
-0,2
-1,8
-6,3
-9,2
-4,8
-21,7
-2,0

-11,5
-19,6
-1,8
-1,0
-0,4
-0,4
-1,1
-0,2

-4,4
-8,9
-1,0
-0,4
-0,1
-0,4
0,9
-30,5

Проведені розрахунки показали не лише неефективне використання оборотних активів харчової
промисловості по Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях за 2002-2009 роки, але
й всієї фінансового-господарської діяльності, про що свідчить від’ємні показники рентабельності та
чистий й операційний збиток у досліджуваних періодах (за виключенням Івано-Франківської області,
по якій у 2008 році операційний прибуток склав 10721,1 тис. грн.). При цьому, відмітимо, у 2004-2009
роках на Буковині та Тернопільщині операційний збиток значно перевищує чистий збиток, що
підкреслює неефективну операційну діяльність підприємств харчової промисловості, а також
організацію виробничого та маркетингового менеджменту на них. Перевищення операційного збитку
над чистим у 2004-2009 роках було досягнуто за рахунок зростання інвестиційних та фінансових
доходів, перш за все фінансовою орендою необоротних активів, а також реалізації частки майна
підприємств харчової промисловості.
Зовсім інша ситуація спостерігається по харчовій промисловості Івано-Франківської області за 20022008 рр. При цьому у 2008 р. сукупність підприємств харчової промисловості отримало операційний
прибуток у розмірі 10721,1 тис.грн., що дало можливість отримати позитивну рентабельність використання
оборотних активів за даним видом фінансових результатів у розмірі 0,9 %.
Дослідження використання оборотних активів та кінцевих результатів діяльності харчової
промисловості за 2002-2009 роки показали більш ефективне функціонування даної галузі на
Тернопільщині та Івано-Франківщині, ніж на Буковині , що підкреслює кращу організацію управління,
праці, виробництва на підприємствах двох перших регіонах західної України.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження показало, що на аналізованих
підприємствах відсутній систематичний аналіз оборотності оборотного капіталу, тому про його
подальшу поведінку важко зробити будь-які прогнози, що, в свою чергу, може призвести до негативних
наслідків у зміні фінансового стану підприємств.
На досліджуваних підприємствах харчової промисловості західного регіону не існує комплексної
системи управління оборотним капіталом. Раніше все зводилося до нормування оборотного капіталу,
тобто визначення оптимальної потреби в ньому, але у зв'язку з вищевказаними труднощами
загального характеру як на досліджуваних підприємствах, так і по галузі в цілому з 1997 року
відмовилися від цієї планової роботи. Це призводить до перевитрат матеріалів, палива,
нераціонального використання оборотного капіталу, уповільнення їх оборотності.
Тому, на нашу думку, на досліджуваних підприємствах необхідно розробити комплексну дійову
систему управління оборотним капіталом на основі підходів, що існують у сучасному фінансовому
менеджменті і в умовах ринкової трансформації можуть успішно застосовуватися на вітчизняних
підприємствах харчової промисловості.
Крім цього, для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності харчової
промисловості в цілому та використання оборотних активів необхідно розробити і реалізувати
комплексу програму розвитку агропромислового комплексу регіонів шляхом створення ефективної
системи взаємовідносин на всіх рівнях АПК: сільськогосподарські товаровиробники – переробні
підприємства – ринкова інфраструктура.
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Анотація
У статті проведено аналіз ефективності використання оборотних активів підприємств
харчової промисловості ряду областей Західної України. На основі проведених досліджень
розроблено систему заходів щодо підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу
підприємств харчової промисловості в цілому та оборотних активів зокрема.
Ключові слова: ефективність, ділова активність, рентабельність, період операційного та
фінансового циклів
Аннотация
В статье проведен анализ эффективности использования оборотных активов
предприятиями пищевой промышленности ряда областей Западной Украины. На основе
проведенных исследований разработана система мероприятий касательно повышения
эффективности использования ресурсного потенциала пищевой промышленности в целом и
оборотных активов в частности.
Ключевые слова: эффективность, деловая активность, рентабельность, период
операционного и финансового циклов
Annotation
The analysis of efficiency of the use of circulating assets the enterprises of food retail industry of row
of areas of Western Ukraine is conducted in the article. On the basis of the conducted researches the
system of measures is developed concerning the increase of efficiency of the use of resource potential of
food retail industry on the whole and circulating assets in particular.
Key words: efficiency, business activity, profitability, period of operating and financial cycles.
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. В сучасних умовах економічного розвитку країни та її регіонів питання
інвестиційної діяльності є найбільш вагомим чинником економічної стабільності, покращення
добробуту населення та розвитку держави [7, с. 109]. Тому в період економічної кризи вирішення
проблем залучення інвестиційних ресурсів, забезпечення їх раціонального використання та
стимулювання інвестиційної активності має важливе значення для позитивних зрушень в усіх сферах
діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань, пов’язаних з інвестиційною
діяльністю, визначенням ефективності інвестицій та інвестиційної привабливості присвятили свої
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роботи вчені-економісти: В. Г. Федоренко, О. І. Барановський, В. Я. Шевчук, В. П. Александрова,
Ю. М. Бажал, І. О. Бланк, О. М. Голованов, Д. П. Доманчук, А. Ф. Гойко та інші.
В контексті отриманих результатів наукових досліджень важливо обґрунтувати пріоритетні
напрямки можливого покращення, розвитку та сталого соціально-економічного зростання
інвестиційної діяльності Хмельницької області.
Постановка завдання. Метою і завданням дослідження є аналіз становлення, проблем
розвитку та наявного стану інвестиційної діяльності Хмельницької області, визначення факторів
негативного впливу на залучення інвестицій та виявлення шляхів покращення інвестування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення та розвиток України визначається
створенням сприятливих умов для комплексного розвитку її економіки. Серед чинників розвитку,
створення та впровадження інвестиційних програм залучення інвестицій в усі галузі є чи не
найважливішим організаційно-економічним заходом, який має забезпечити утвердження інноваційної
моделі розвитку та сталого соціально-економічного зростання [4; 5].
Покращення інвестиційного клімату в Україні в сьогоднішніх умовах є досить проблематичним
питанням у зв’язку з невеликою доходністю інвестицій. Основними причинами такого негативного
явища є непрозорість економічної та податкової політики держави, невизначеність пріоритетів в
інвестиційній діяльності, нестабільна політична ситуація, слабка фінансова дисципліна. На сучасному
етапі формування сучасної технологічної структури економіки є головною функцією державного
управління інноваційним розвитком [3]. Слід визначити на найближчу і більш віддалену перспективу
пріоритетні напрями інноваційної діяльності на державному, регіональному і галузевому рівнях,
активізувати впровадження у виробництво й комерційне використання наявних наукових розробок в
різних галузях [6, с. 106].
Пріоритетні напрями інвестування в Україні мають бути направлені на формування ринку нових
вітчизняних конкурентоспроможних продуктів і високих технологій, новітніх ресурсоощадних систем
машин і механізмів, застосування біотехнології, комп'ютерної техніки у виробничому процесі та
сферах його обслуговування, що забезпечує прискорене використання інформації, зміну виробничого
процесу, зростання обсягів виробництва продукції та зниження витрат; організацію інтегрованого
виробництва, яке спроможне конкурувати з високо інтелектуально оснащеними транснаціональними
компаніями; розширення зовнішньоекономічних зв’язків і географії зовнішніх ринків та збільшення їх
місткості [6, с. 107].
В Хмельницькій області в 2009 році підприємствами усіх форм власності освоєно 4080,5 млн.
грн. капітальних інвестицій (табл.1). Порівнюючи суму капітальних інвестицій з 2005 роком вона
збільшилась у 2,2 рази, але становить всього 75% від рівня 2008 року [8, с. 139].
Переважну частку в 2009 році становили інвестиції у матеріальні активи – 99,6% з них 85,1%
інвестиції в основний капітал.
Порівнюючи основні джерела фінансування інвестиційної діяльності Хмельницької області в
період 2005-2009 рр. можна відзначити суттєве зменшення надходження коштів з державного
бюджету та спостерігається збільшення іноземних інвестицій з 0,8% в 2005 р. до 16,9% в 2009 р.
(табл. 2).
Таблиця 1
Обсяг капітальних інвестицій у Хмельницькій області за 2005-2009 рр.
2005
2006
1
2
3
У фактичних цінах, млн. грн.
Усього
1827,9
2382,7
у тому числі: інвестиції у матеріальні активи*
з них: інвестиції в основний капітал
з них: капітальне будівництво
машини та обладнання
земля*
існуючі будівлі та споруди*
нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва*
довгострокові біологічні активи тваринництва
інші необоротні матеріальні активи
капітальний ремонт
Інвестиції у нематеріальні активи

Роки
2007
4

2008
5

2009
6

3642,8
-

5437,4
-

4080,5
4065,4

1461,2
896,7

2075,1
1197,0

3134,7
1863,3

4849,0
3012,2

3471,4
2140,9

564,5
-

878,1
-

1271,4
-

1836,8
-

831,4
23,0
188,6
25,1

25,7
37,5
286,1
17,4

18,9
33,2
239,8
15,7

23,6
49,6
398,6
36,3

29,2
49,1
487,6
22,5

38,4
54,9
264,0
15,1
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1

2
3
У % до загального обсягу
Усього
100,0
100,0
у тому числі: інвестиції у матеріальні активи*
з них: інвестиції в основний капітал
79,9
87,1
з них: капітальне будівництво
49,0
50,2
машини та обладнання
30,9
36,9
земля*
існуючі будівлі та споруди*
нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва*
довгострокові біологічні активи тваринництва
1,4
0,8
інші необоротні матеріальні активи
2,0
1,4
капітальний ремонт
15,7
10,1
Інвестиції у нематеріальні активи
1,0
0,6

Продовження таблиці 1
5
6

4
100,0
86,1
51,2
34,9
-

100,0
89,2
55,4
33,8
-

100,0
99,6
85,1
52,5
20,4
0,6
4,6
0,6

0,6
1,4
10,9
1,0

0,5
0,9
9,0
0,4

0,9
1,3
6,5
0,4

* Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато з 2009 року.
Джерело: Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Таблиця 2
Обсяг капітальних інвестицій у Хмельницькій області за джерелами фінансування
Капітальні інвестиції
Джерела фінансування

у фактичних
цінах, млн. грн.

у % до
загального
обсягу

У т.ч. інвестиції в основний
капітал
у фактичних
у % до
цінах, млн. грн.
загального
обсягу

2005 р.
Усього

1827,9

100,0

1461,2

100,0

у т.ч. за рахунок: коштів державного
бюджету
коштів місцевих бюджетів

154,5

8,5

111,1

7,6

53,9

2,9

30,6

2,1

власних коштів підприємств та
організацій
коштів іноземних інвесторів

1018,9

55,7

809,6

55,4

15,6

0,8

15,3

1,0

-

-

-

-

109,5
288,4
187,1

6,0
15,8
10,3

109,5
203,7
181,4

7,5
13,9
12,5

4080,5

100,0

3471,4

100,0

110,1
105,2

2,7
2,6

98,3
62,2

2,8
1,8

1749,3
688,4

42,9
16,9

1231,7
675,4

35,5
19,5

248,1

6,1

248,1

7,1

242,9

5,9

242,9

7,0

768,8
167,7

18,8
4,1

746,2
166,6

21,5
4,8

коштів населення на будівництво
власних квартир*
коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво
кредитів банків та інших позик
інших джерел фінансування

2009 р.
Усього
у т.ч. за рахунок: коштів державного
бюджету
коштів місцевих бюджетів
власних коштів підприємств та
організацій
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво
власних квартир
коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво
кредитів банків та інших позик
інших джерел фінансування

Проте основним джерелом капітальних інвестицій протягом досліджуваного періоду
залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно в 2009 році 42,9% усіх
обсягів.
В розвинутих країнах світу формування ринку інвестицій відбувається за рахунок внутрішніх
джерел фінансування країни. Основним джерелом виступають грошові заощадження населення, які
фінансові посередники акумулюють на своїх рахунках, спрямовуючи потім у ті сфери діяльності, які
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найбільше потребують інвестицій і мають найвищу віддачу. Зростання заощаджень населення
активізує інвестиційну діяльність та сприяє зростанню виробництва [2].
Аналізуючи структуру інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності
Хмельницької області в 2009 році (рис.1) бачимо, що вагому частку (54%) усіх інвестицій в основний
капітал Хмельницької області спрямовано у розвиток промисловості, в 2005 році на розвиток
промислових виробництв спрямовувалось – 39%. Практично незмінною в структурі інвестицій в
основний капітал залишається частка інвестиційних ресурсів в сільське господарство, мисливство,
лісове господарство близько 9%, хоча Хмельниччина відноситься до аграрних областей [1, с. 53].

Будів ницт в о
1%
Сільське
господарст в о,
мислив ст в о,
лісов е
господарств о
9%

Торгів ля,
ремонт
ав т омобілів ,
побут ов их
в иробів
5%

Транспорт т а
зв 'язок
4%

Операції з
нерухомим
майном,
оренда,
інжиніринг
22%

Промислов іст ь
54%

Інші в иди
діяльност і
5%

Рис. 1. Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності
в 2009 році
Аналіз свідчить, що протягом досліджуваного періоду 2005-2009 рр. суттєво зменшились (на
20%) інвестиції в будівництво.Зменшився обсяг інвестицій в діяльність транспорту та зв’язку на 5,8%,
в операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг на 5,2%. Тому питання активізації інвестиційних
процесів – це одна з найважливіших економічних проблем, яка потребує вирішення, оскільки від якості
та своєчасності її розв’язання залежить весь майбутній виробничий потенціал країни.
Висновки з проведеного дослідження. Розв’язувати інвестиційну проблему, яка склалась в
країні та в її регіонах, слід шляхом залучення всього кола джерел інвестування та стимулюванням
інвестиційної активності. Інвестиційні ресурси мають спрямовуватися, насамперед, на модернізацію і
техніко-технологічне переоснащення підприємств, прискорений розвиток і підвищення ефективності
функціонування пріоритетних базових галузей і виробництв, які формують стійкий експортний
потенціал продовольства.
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Анотація
В статті висвітлюється сучасний стан та проблеми інвестиційної діяльності в
Хмельницькій області. Проаналізовані обсяги капітальних інвестицій та джерела їх фінансування.
Запропоновані пріоритетні напрямки можливого покращення інвестиційної діяльності регіону.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат.
Аннотация
В данной статье освещается современное состояние и проблемы инвестиционной
деятельности в Хмельницкой области. Проанализированы объемы капитальных инвестиций и
источники их финансировании. Предложены приоритетные направления возможного улучшения
инвестиционной деятельности региона.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат.
Annotation
The article deals with the present state and problems of invest activity in Khmelnitsky district. The
volume of capital investments and sources of their financing have been analyzed. The proposed priorities for
the possible improvement of the investment activity in the region.
Key words: investments, investment activity, investment climate.
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СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МІСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Україна у XXI столітті є державою, що динамічно розвивається і прагне
більш активно включитися у світові суспільно-економічні процеси, інтегруватися в європейське
співтовариство. Така спрямованість розвитку потребує нових підходів до використання економічного,
людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового
рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.
Сучасний стан соціо-еколого-економічного розвитку міських територій в Україні знаходиться на
низькому рівні і потребує пошуку ефективних шляхів його удосконалення. З позиції управлінського
підходу розвиток міських територій можна розглядати як сукупність економічних і соціальних змін у
розвитку визначеної території. Для міської території, як відкритої соціальної системи, джерелом
розвитку є не тільки збереження цілісності, але й сприйняття усього, що відбувається в зовнішньому
середовищі. Без постійного розвитку, змін, відновлення, міська територія, перетворена в замкнуту
систему, неминуче буде деградувати, а система управління стримуватиме розвиток адміністративної
одиниці.
У даному випадку під розвитком слід розуміти не тільки збільшення території, приріст
населення, зростання обсягів виробництва, що мало місце в минулому, але й перш за все якісні зміни.
У зв’язку з цим можна відзначити, що розвиток і зростання являють собою два процеси, які не можна
цілком ототожнювати, але все-таки до цього часу розвиток територій завжди супроводжувався їх
зростанням. Розвиток можна уподібнити процесу, де фаза кількісного зростання з визначеною
періодичністю змінюється фазою якісної перебудови – структурної реорганізації системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищенню активності міських територій
приділяється все більше уваги в українській науковій літературі, виступах політиків, на конференціях і
форумах, у засобах масової інформації. Вимога стратегічного планування на основі застосування
демократичних методів управління задекларована багатьма нормативними актами.
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Проблема стратегічного управління розвитком територіальних громад розглядалася багатьма
вітчизняними та зарубіжними авторами. Дослідження теорії управління розвитком міських територій
України є важливим й актуальним для розуміння сучасних особливостей побудови моделі державної
влади, територіальної організації управління та дієвого й ефективного місцевого самоврядування, адже
сьогодні міста посідають особливе місце в історичному розвитку України. Вони є осередком формування
національної культури, основою прогресу та створення великих виробничих і містобудівних комплексів,
гарантом стабільності суспільства та держави. Питання демократизації української спільноти,
децентралізації державної влади завжди були в центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних учених,
науковців, спеціалістів. У галузі державного та регіонального управління й місцевого самоврядування
науково-практичними проблемами займаються відомі українські науковці. У працях Р. Л. Брусака,
І. Р. Залуцького, В. В. Кравченка, В. І. Кравченка, А. Ф. Ткачука, О. К. Чаплигіна, Ю. П. Шарова,
Б. М. Шевчука, І. В. Шульги та інших науковців приділено увагу розвитку місцевого самоврядування в
Україні та державному управлінню у сфері суспільного життя.
Аналіз наукових результатів досліджуваної проблеми в публікаціях вітчизняних авторів вказує
на недостатнє вивчення питань соціальної складової розвитку міських територій згідно концепції
екологозбалансованого розвитку.
Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні стану соціальної складової соціоеколого-економічного розвитку та пошуку ефективної системи управління міською територією в
сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальна складова посідає значну роль у
процесах досягнення соціо-еколого-економічного розвитку міських територій. Основним
функціональним призначенням соціальної складової є надання послуг соціального призначення, які
формують людський ресурс держави та забезпечують його належне функціонування.
Соціальний розвиток міської території припускає досягнення високої якості життя місцевого
населення, забезпечення більшого ступеня соціальної справедливості й рівності можливостей,
особистої свободи. На сьогоднішній день відповідно до критеріїв успішності розвитку, наприклад такої
адміністративної одиниці, як місто, у системі пріоритетів головною метою є розвиток міста для
городян, що виявляється в підвищенні добробуту жителів, збільшенні тривалості повноцінного життя.
Таким чином, соціальна складова розвитку громади визнається як домінуюча над економічною.
Головною метою соціального розвитку адміністративної одиниці є створення умов для підвищення
якості життя громадян, які живуть на її території. Оцінкою того чи іншого рівня соціального розвитку
міських територій є соціальний, економічний добробут людини. Процес розвитку – невід’ємний атрибут
міста, основа його існування. Розвиток припускає наявність мети і стратегії досягнення певних змін.
В міській території, як соціальній системі, де головним системоутворюючим елементом є
людина, соціальні цілі виявляються першорядними. Міська територія, відкрита стосовно зовнішнього
середовища соціальна система, складається із сукупності взаємозалежних підсистем і має специфічні
властивості. Як об’єкт соціального розвитку міська територія, з одного боку, – це самостійна система з
органами управління, що реалізують специфічні інтереси співтовариства, а з іншого – підсистема
утворень більш складного рівня – регіону і держави, що виконує безліч зовнішніх функцій. Завдяки
своїй відкритості міська територія, її статус і можливості розвитку залежать рівною мірою і від
внутрішніх, і від зовнішніх факторів. Дослідження сучасного стану соціального розвитку міських
територій дасть можливість встановити фактори, які впливають на життєдіяльність цих територій, та
надати прогноз щодо їх подальшого розвитку, а також запропонувати науково обґрунтовані, з погляду
державного управління, альтернативні рішення, що реально відповідають інтересам як самої громади
в особі її жителів, так і системи більш високого рангу – регіону, держави [6, с. 46].
Соціально-економічний стан території країни в цілому й міських територій зокрема визначається
саме соціальними, а не виробничими показниками. Поліпшення соціальних параметрів є головним
джерелом підвищення ефективності економічних результатів: надійності продукції, її якості та, як
наслідок, більш високої ефективності виробництва. Концептуальні основи ефективного соціального
розвитку нерозривно пов’язуються зі створенням умов, що забезпечують гідний рівень життя людини.
Розвиток населення, як творця і споживача благ, є основною умовою успішного розвитку і
реформування міста. Під час здійснення організаційно-управлінських функцій у межах простору
міської території характерним стає домінування інтересів територіальної громади. Людина як капітал,
як працівник, як носій і творець інформації є опорою і ціллю всіх соціальних перетворень.
Роль органів місцевого самоврядування зростає, оскільки вони знають проблеми не абстрактної
категорії людей, а реальної територіальної громади. Ця перевага дозволяє скорегувати державну
соціальну політику, наближаючи її до специфічних умов розвитку тієї чи іншої адміністративної
одиниці. Особливістю економіки міської території є її яскраво виражений соціальний характер і саме
діями органів місцевого самоврядування можуть ефективно вирішуватися значна частка соціальних
проблем у сфері забезпечення житлом, комунальними послугами, послугами у сфері освіти, охорони
здоров’я, культури, інших сферах діяльності органів місцевої влади [7, с. 23].
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Водночас варто сказати, що, незважаючи на багато позитивних досягнень на рівні теорії і
практики соціального розвитку, ситуація в міських територіях неоднозначна, окремі позитивні
зрушення спостерігаються, але вони не стали закономірними.
Розвиток територіальних одиниць відбувається в складних умовах трансформаційних змін у
суспільстві. Загострилися проблеми, які дістались у спадщину від минулого, з’явилися нові, пов’язані
зі швидкою зміною державного устрою. Однобічний функціональний розвиток, індустріальна домінанта
на шкоду соціальній сфері, складна екологічна ситуація, труднощі системної кризи в останні роки
спричинили важке становище адміністративних одиниць.
До складу об’єктів міського господарства входять різні споруди та підприємства, що
забезпечують функціонування міста. До них належать системи забезпечення продовольчими й
господарськими товарами, водопостачання та водовідведення, енергопостачання, зв’язку, газо- і
тепло забезпечення, міського транспорту, благоустрою і санітарного стану міської території, а також
водойми та зелені насадження. У процесі функціонування систем життєзабезпечення міста
споживається значна кількість різних природних ресурсів та створюється величезна кількість
газоподібних, рідких і твердих відходів. У більшості міст України якість питної води не відповідає
санітарним нормам. У результаті споживання значної кількості води утворюється багато промислових і
побутових стічних вод. Щодоби на одного мешканця міста припадає в середньому 0,1-0,4 м3
побутових стічних вод. Кількість таких стоків залежить від густоти населення і становить 10-15 тис.
м3/рік на 1 га житлової забудови.
Фізичні забруднення міста виявляються в місцевій зміні температурного, електричного,
магнітного та іонізаційних полів і вібрацій, які значно перевищують природний фон. Інтенсивність шуму
в містах промислово розвинених країн щороку збільшується на 0,5 – 1 дБ. Рівні шуму на міських
вулицях становлять 85-87 дБ, що характеризує зашумленість міських територій.
Основними забрудниками атмосферного повітря в містах є об’єкти енергетики, промисловості й
транспорт. В повітрі міст зосереджено до 86% усіх забруднень. У великих містах формується власний
клімат, істотно змінюється вологість, аеродинамічні та радіаційні характеристики. На формування
міського мікроклімату впливають викиди тепла й зміна сонячної радіації, пило-газові викиди
промислових підприємств і транспорту, зміна теплового балансу. Нерегулярне видалення побутових
відходів, їх накопичення та гниття зумовлюють погіршення санітарно-гігієнічних умов і призводять до
виникнення інфекційних захворювань. Міський шум, особливо поблизу автомобільних та залізничних
магістралей, аеропортів, вокзалів стали причиною масових нервових захворювань, неврозів та
психічних хвороб. Напружений ритм міського життя разом з погіршеною екологічною ситуацією
спричиняють психоневрологічні розлади та депресії, серцево-судинні й нервові захворювання.
Несприятливі екологічні умови проживання населення послаблюють імунну систему і призводять до
скорочення тривалості життя та підвищеної смертності.
Так, наприклад, в Сумській області протягом останніх років демографічна ситуація, як і в цілому
по Україні, характеризується скороченням чисельності населення, зниженням тривалості життя.
Лише за 2005-2009 роки населення вказаної області скоротилося на 71,6 тис. осіб. При цьому за
рахунок природного скорочення чисельність населення області за 2005-2009 роки зменшилася на 61,4
тис. осіб (або на 12,3 тис. осіб у середньому за рік) [9].
Якість життя визначає рівень: матеріального добробуту, умов праці і відпочинку, стану
навколишнього середовища, охорони здоров’я, соціальних послуг, соціально-економічної нерівності,
забезпечення роботою, вільного часу.
За рівнем і якістю життя, що відбивається так званим «індексом людського розвитку», Україна
серед інших 175 держав світу посідає місце в другій сотні. Причому за досить короткий час (з 1994
року) вона значно опустилась в рейтингу цього показника. Це показує динаміку обвального погіршення
умов життєдіяльності населення України [8, с. 3].
Так, протягом останніх п’яти років в Сумській області відбувалися негативні тенденції на ринку
праці. У 2009 році рівень зайнятості населення віком 15-70 років зменшився у порівнянні з 2008 роком
на 3,9 в.п. і склав 55,5%. Чисельність зайнятого населення становила 500,1 тис. осіб, що на 43,6 тис.
осіб менше проти відповідного періоду минулого року. При цьому відбулося зростання чисельності
безробітних громадян, визначених за методологією МОП, з 43,7тис. осіб у 2008 році до 62,2 тис. осіб у
2009 році. Рівень безробіття за вищезгаданий період зріс на 3,7% і був одним з найвищих по Україні
(Україна – 8,8%, Рівненська обл. – 12,7%, Тернопільська – 11,3%, Сумська та Чернігівська – 11,1%).
Загальна продуктивність праці в області залишається невисокою. Так, у регіоні проживає 2,6%
від всього населення України, а частка зайнятого населення області в чисельності зайнятого
населення України за 2009 рік складає 2,5%, у той час як частка валового регіонального продукту, що
виробляється в області в загальному ВВП країни складає 1,6%.
За січень-серпень 2010 року послугами обласної служби зайнятості скористалися 43,6 тис.
незайнятих трудовою діяльністю громадян. За цей період працевлаштовані – 13,7 тис. осіб, рівень
працевлаштування становив 31,5%, що менше, ніж у середньому по Україні (39%). По Житомирській,
Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській областях цей показник становив відповідно 30,1%, 41,9%,
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40,8%, 31,5%. Шляхом надання дотації роботодавцям працевлаштований 881 безробітний.
Станом на 01.09.2010р. в досліджуваній області відбулося зменшення чисельності безробітних з
19,7 тис. осіб на 01.01.2010 до 15,9 тис. осіб, що відповідає зниженню рівня зареєстрованого
безробіття з 2,7% до 2,3%.
Упродовж останніх п’яти років середня заробітна плата зростала досить швидкими темпами і
досягла рівня 1593 грн., що на 40,3% більше у відношенні з 2005 роком (проти 36,5% в Україні).
У 2010 році середньомісячна заробітна плата в регіоні зросла. Її розмір за І півріччя становив
1758 грн.. За 6 місяців 2010 року приріст номінальної заробітної плати до відповідного періоду 2009
року склав 16,8% (по Україні – 18,7%).
Разом з цим за 2005-2009 роки зменшилася частка працівників, які отримують заробітну плату
нижчу за прожитковий мінімум, з 31,8% до 9,7%.
У 2009 році частка Сумської області від загального обсягу доходів населення України складає
2,3%. Загальна сума наявного доходу населення по області становила 20,4 млрд. грн. При цьому в
розрахунку на одну особу наявний доход на 6,5% менше, ніж у середньому по Україні. Для області
характерна менша роль заробітної плати в доходах населення (39,6% проти 41,9 % у середньому по
Україні) та більша питома вага прибутку й змішаного доходу (18,2% проти 14,6%), що свідчить про
вищу підприємницьку активність населення регіону.
Витрати домогосподарств Сумщини на поточне споживання складають 67,8% проти 79,4% по
Україні, а частка фінансових заощаджень складає 24,9% проти 7,8% в середньому по країні. За цим
показником Сумщина поступається лише Луганській області, населення якої заощадило у фінансових
активах 27,1% загального доходу [9].
Зберігається ряд проблем, які не дозволяють говорити про високий рівень соціального розвитку
міських територій. Варто визнати, що питання забезпечення розвитку міста в умовах ринкової
економіки – досить нове завдання для місцевих органів влади. Кількість і складність управлінських
завдань, що сьогодні покладені на органи місцевого самоврядування, зросли на кілька порядків, і ці
завдання доводиться вирішувати у зовсім іншому правовому й соціально-економічному просторі, що
дуже стрімко змінюється.
Наслідки світової економічної кризи зумовили значне скорочення обсягів споживання та
збільшення видатків на соціальну сферу. Головною проблемою, яка потребує вирішення у кризовий
період, є збереження стабільного рівня життя населення. Також для України є характерною значна
відмінність у рівні соціально-економічного розвитку міських територій. Розбіжності в показниках рівня
життя населення значно ускладнюють формування єдиного соціального простору. Поглиблення
соціально-економічних диспропорцій негативно позначається на рівні та якості життя населення,
послаблює результати економічного розвитку та обумовлює пріоритетність якісних зрушень
соціально-економічної взаємодії. Забезпечення сталого розвитку та досягнення європейських
стандартів життя вимагає значних зусиль.
Щоб визначити реальні шляхи підвищення ролі органів місцевого самоврядування у зміцненні
потенціалу місцевого розвитку та їхньої відповідальності за розвиток відповідних територіальних
громад треба, насамперед, збільшити надходження до місцевих бюджетів шляхом сприяння
підприємницькій діяльності, зокрема малому бізнесу, розвитку сучасних форм ділової активності.
Джерелом забезпечення розвитку малих міст може стати мобілізація їхнього внутрішнього потенціалу,
модернізація відносин відповідно до вимог формування й запровадження інноваційної моделі
розвитку економіки. Адже стратегічне управління – це управлінський процес створення та підтримки
стратегічної відповідальності між цілями організації, її потенціалом і можливостями у зовнішньому
середовищі [5, с. 131].
Сьогодні важливо створення не стільки процесу розвитку взагалі, скільки формування стратегії
управління сталого місцевого розвитку. Для цього державою зроблено кроки назустріч місцевого
самоврядування – зокрема, Закон України про місцеве самоврядування в Україні від 21 трав. 1997р.
№280/97 ВР [1], Концепція сталого розвитку населених пунктів, затверджена постановою Верховної
Ради України від 24.12.1999 р. № 1359-XIV [2] та Комплексна програма реалізації на національному
рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2015 роки, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 634 [3]. Доречно зауважити, що мало
уваги приділяється питанням сталого розвитку в Україні. Так, лише в серпні 2009 році Указом
Президента України утворено Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України,
яку було ліквідовано у квітні 2010 р. У 2010 р. Кабінет Міністрів України постановою від 16 вересня
2009 р. N 997 затверджує положення про Національну раду із сталого розвитку України.
Серед головних механізмів (рис. 1), які застосовуються державою для регулювання розвитку,
необхідно виділити: запровадження програмування розвитку, удосконалення міжбюджетних відносин,
поліпшення умов інвестування, здійснення централізованих капіталовкладень та надання
інвестиційних субвенцій. Запровадження цих механізмів дало б змогу суттєво зменшити темпи
поглиблення соціально-економічних диспропорцій [4, с. 86].
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Рис. 1. Головні механізми стратегічного управління (розроблено автором на основі [4])
На 2010 рік у державному бюджеті на виплату різних видів державної допомоги передбачені
кошти у сумі 538,9 млн. грн., у порівнянні з 2005 роком витрати бюджету на ці цілі зросли більше, ніж у
8 разів.
На кінець 2009 року в Сумській області субсидії на житлово-комунальні послуги одержували 53,8
тис. сімей, що становило 11,7% (найвищий показник по Україні) від загальної кількості сімей в регіоні,
при середньому показнику по Україні – 5,1%. У Чернігівській області субсидію отримували 3,4% сімей.
Всього в області працюють 4096 лікарів та 12089 середніх медичних працівників, серед яких
особи пенсійного віку складають 20,8% та 8,3% відповідно. Забезпеченість лікарями зросла до 34,7,
але залишається нижче середньодержавного рівня (Україна – 39,9). Лише в 4 областях України
забезпеченість лікарями нижча, ніж в Сумській області (Херсонська – 30,3 на 10 тис. населення,
Миколаївська – 31,2; Кіровоградська – 32,1; Чернігівська – 34,1) [9].
Удосконалення системи державного стратегічного програмування місцевого розвитку, розробка
стратегій розвитку регіонів, децентралізація влади, розмежування функцій та повноважень
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розширенням
повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сьогодні
залишається питанням відкритим.
Майбутнє міських територій – необхідність пошуку нових інструментів стимулювання
економічного розвитку, зокрема об'єднання зусиль місцевого бізнесу, громадськості, самоврядування
та держави. Місцеві органи влади мають стати ключовими в організації розвитку держави, яка має
делегувати їм низку повноважень з метою максимального наближення послуг адміністративного та
суспільного характеру до населення, підсилення спроможності територіальних громад та їхніх
представницьких органів до вирішення місцевих проблем власними силами. Йдеться про створення
інституційних умов, які б дозволили містам повністю реалізувати наявний у них потенціал,
максимально збільшити їхній внесок у національну економіку, здобути конкурентні переваги.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз соціальної складової соціо-екологоекономічного розвитку, а також дослідження сучасного механізму управлінської діяльності на рівні
міської території показують що система управління міською територією в Україні перебуває на стадії
свого становлення і має потребу в удосконалюванні. Формування сучасної концепції соціального
розвитку і методології управління розвитком міських територій є актуальною науковою проблемою, що
має важливе соціальне значення.
Розробка теоретичних підходів щодо дослідження розвитку, управління соціальним розвитком
як функцією державного і місцевого управління (з огляду на те, що процес управління має особливе
значення і впливає на соціальний розвиток визначаючи зміни, що дозволяють більш повно
задовольняти потреби й інтереси людей) передбачає відновлення і диференціацію соціальної
структури суспільства, впровадження нових принципів взаємодії різних організацій, соціальних
інститутів, фізичних і юридичних осіб.
Об’єктивний науковий аналіз розвитку свідчить, що Україна перебуває в стані демографічної,
економічної та екологічної криз. Середня тривалість життя громадян України більш ніж на 10 років
менша, ніж у благополучних країнах світу. Це означає, що в міру поглиблення еколого-економічної
кризи не лише зменшуються ресурси економічного виживання суспільства, а й втрачаються основні
матеріальні джерела реалізації економічних реформ – природний і трудовий потенціал. Недооцінка
сьогодні значення екологічних проблем та природно-ресурсної бази суспільного відтворення
призводить до виснаження і деградації природного середовища в майбутньому, що в свою чергу,
ліквідує майбутні виробничі та соціальні можливості.
Реалізація стратегічної моделі соціо-еколого-економічного розвитку можлива лише за умови
запровадження комплексу заходів адміністративного, освітнього, технологічного, фінансового та
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юридичного характеру, які узгоджують суспільні екологічні потреби, що тісно пов’язані з соціальними і
економічними інтересами.
Нестабільність влади останніх років, неефективність управління, відсутність чітко визначених та
обґрунтованих пріоритетів у забезпеченні розвитку, низька ефективність використання бюджетних
коштів у соціально-гуманітарній сфері не дало можливості подолати негативні тенденції в посиленні
диспропорцій та відмінностей економічного і соціального розвитку окремих територій та
перешкоджало поступовому наближенню рівня стандартів життя до національних та європейських.
Постає очевидна гостра необхідність здійснення радикальних інституційних перетворень у
системі державного та територіального управління, установлення обґрунтованих пріоритетів та
вибору нової моделі використання економічного, інтелектуального, науково-технічного та соціального
капіталу.
Програма Президента України «Україна для людей» визначає цей напрям тезою «сильна
економіка – сильна держава». Кардинальна зміна векторів пріоритетного розвитку територій України у
світлі цих вимог ставить перед керівництвом принципово нові завдання, що вимагають застосування
новітніх методів та інструментів, розробки бачення, місії та стратегії розвитку територій на
довгостроковий період.
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Анотація
У статті визначено роль та особливості соціальної складової розвитку міських територій
згідно концепції екологозбалансованого розвитку, розглянуто ряд соціальних проблем на рівні
міських територій та запропоновано напрями щодо якісного територіального розвитку.
Ключові слова: міська територія, соціо-еколого-економічний розвиток, соціальне
середовище міст. територіальне управління.
Аннотация
В статье определенно роль и особенности социальной составляющей развития городских
территорий согласно концепции экологосбалансированного развития, рассмотрен ряд социальных
проблем на уровне городских территорий и предложены направления относительно
качественного территориального развития.
Ключевые слова: городская территория, социо-еколого-экономическое развитие,
социальная среда городов. территориальное управление.
Annotation
In the article determined the role and some special features of social constituent part of the
development of municipal territories according to the conception of ecologically-balanced development,
considered a number of social problems at the level of municipal territories and offered the approaches to
quality territorial development.
Key words: municipal territory, socio-ecology-economic development, social environment of the cities,
territorial management.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Рівень розвитку культури в країні є важливим фактором
конкурентоспроможності товарів та послуг на міжнародному ринку. Україна цікава світові своїм
своєрідним культурним обличчям, з її неповторними традиціями та звичаями, адже конкуренція у світі
відбувається насправді на рівні культур, а саме – національних культур.
Чимало країн у світі, особливо європейських, мають величезні надходження до державного
бюджету від культурної індустрії, оскільки практика західних країн доводить, що культура — це
самодостатній феномен, який дає чималий прибуток і водночас набуває високого художнього і
духовного рівня. Саме тому в Україні, на сучасному етапі її розвитку, держава повинна підтримувати
та сприяти розвитку сфери культури, щоб вона могла запрацювати як самоорганізуючий механізм,
котрий буде забезпечувати не лише можливість інтенсивно жити, а й при цьому добре заробляти.
На сьогодні, вкрай важливим та актуальним питанням, котре потребує термінового вирішення, є
ефективне фінансове забезпечення розвитку культури в регіонах, де безпосередньо формується
культурна політика та стабільна і надійна фінансова підтримка з боку держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою питань функціонування та фінансування
організацій соціально-культурної сфери займається вузьке коло фахівців. Інформаційна база для
подібного роду досліджень міститься в наукових роботах, які стосуються проблем культурологічного,
онтологічного характеру, фінансового менеджменту, соціальної економіки, маркетингу, історії розвитку
театральної справи, загальних проблем організації мистецької справи, досліджень тенденцій у
розвитку вітчизняних та зарубіжних закладів культури і мистецтва, тощо. Фахівці в галузі проблем
економіки та управління в культурній сфері досліджують методологічні, теоретичні та практичні
аспекти процесу фінансового, економічного, організаційного розвитку подібних закладів. Серед
авторів таких праць ми можемо назвати наступних науковців: Бакальчук В., Гнатюк С., Гриценко О.,
Дзюба І., Кузьмук О., Куценко В., Садова У., Шевчук Л. та інші.
Аналіз наукових публікацій з досліджуваної проблематики засвідчує про відсутність належних
наукових праць з фінансування культурної діяльності в Україні на державному та регіональному
рівнях.
Постановка завдання. Метою статті є визначення основних напрямків та надання пропозицій
щодо удосконалення фінансування культурної сфери регіону (на прикладі Львівської області).
Виклад основного матеріалу дослідження. У більшості розвинених європейських країн
бюджетне фінансування залишається однією з головних форм підтримки сфери культури і мистецтва.
Модель державного фінансування культури формується в кожній країні на основі вибору методів,
форм і механізмів фінансової політики. На її формування значний вплив мають такі чинники, як
традиційні національні культурні переваги, а також розвиток добродійності, спонсорства і
меценатства.
Підтримка культури і мистецтва з державного бюджету здійснюється за декількома каналами:
- у формі прямого фінансування;
- за допомогою загальних і цільових трансфертів субнаціональним бюджетам;
- на основі сумісної участі органів влади різного рівня у фінансуванні;
- через незалежні посередницькі структури [7].
В умовах зниження або відсутності державного фінансування організація культури може
здійснюватися двома шляхами: шукати засоби в інших джерелах, або заробляти самостійно.
У країнах Європейського Союзу існує розгалужена система залучення додаткових джерел
фінансування культурної сфери, тут поширені наступні моделі стимулювання позабюджетного
фінансування культури:
- налагодження зв’язків між організаціями культури та бізнесу (фандрейзинг);
- благодійництво у сфері культури;
- установлення “специфічних” податків (парафіскальні джерела).
Фандрейзинг – створення на законодавчому рівні стимулів для заохочення комерційних
організацій інвестувати кошти в культуру.
Благодійництво – надання набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої
благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб.
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Парафіскальні джерела фінансування культури. Деякими країнами використовується механізм
бюджетного субсидування з парафіскальних джерел тих галузей культурного розвитку, що
перебувають під патронатом держави, або ж відносяться до пріоритетів державної політики [1].
Іншим способом фінансування культури є створення творчих індустрій. Сьогодні розвиток
творчих індустрій є пріоритетом у культурній політиці багатьох країн, а також в діяльності таких
міжнародних організацій як Рада Європи та ЮНЕСКО. Згідно з цим пріоритетом культура стає не
тільки витратною сферою, але й двигуном економіки. Крім традиційних культурних інститутів, до
творчих індустрій відносять також дизайн, моду, видавничу справу, звукозапис, мультимедійні
технології і т.д.
Небхідно відзначити, що ідеальної моделі культурної політики, як і ідеальної моделі держави не
існує. Навіть у таких успішних у культурному відношенні країнах як Нідерланди, Франція чи Швеція,
постійно відбуваються дебати щодо гострих проблем розвитку і збереження культури, що, зрештою,
призводить до змін у законодавчій сфері.
На сьогодні для більшості закладів, організацій, і навіть підприємств культури державної та
комунальної власності головним джерелом фінансових надходжень залишаються бюджетні кошти. Це
робить процес функціонування культури в Україні доволі вразливим до фінансових труднощів
держави. Згідно з функціональною структурою видатків на культуру і мистецтво їх включено до
розділу «Духовний та фізичний розвиток» (код 0800) та підрозділу «Культура та мистецтво» (код
0821). Ці видатки з бюджету включають фінансування театрів; художніх колективів, концертних і
циркових організацій; кінематографії; творчих спілок; бібліотек; музеїв та виставок; заповідників;
клубних закладів; інших заходів і закладів у галузі культури та мистецтва [2, с. 85].
За даними Держкомстату, в Україні видатки на духовний та фізичний розвиток у 2009 році
зросли на 10,3% порівняно з 2008 роком (рис. 1).
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Рис.1. Видатки на духовний та фізичний розвиток з державного бюджету України
Джерело: [4]
Як видно з рис. 1, обсяги бюджетного фінансування зростають з року в рік, хоча й залишаються
скромними за європейськими мірками, їх частково нівелювала інфляція. До того ж зростання видатків
на культуру було меншим, ніж зростання ВВП та доходної частини держбюджету, тож у відсотковому
вираженні частка витрат на культуру майже не зростала.
Розглядаючи фінансування культури на регіональному рівні, проаналізуємо культурну політику в
Львівській області безпосередньо (табл. 1).
Таблиця 1
Видатки на культуру з бюджету Львівської області
млн.грн.
2005

2006

2007

2008

2009

Доходи - всього

3142,9

4581,0

5316,7

7254,9

7516,2

Видатки - всього

2590,9

3712,2

5180,5

7242,7

7505,2

Видатки на духовний та фізичний розвиток
(культура і мистецтво, засоби масової
інформації, фізична культура і спорт)

129,4

165,5

221,4

321,7

356,4

Джерело: [5; 8, с.19]
За даними табл. 1, видатки на духовний та фізичний розвиток за період з 2005 по 2009 рр.
поступово зростали і на кінець аналізованого періоду зросли у 2,7 рази, та становили 356,4 млн.грн.
Проте у відсотковому значенні частка витрат за аналізований період зменшилась. Так, у 2009 році
частка видатків на духовний та фізичний розвиток з бюджету області є більшою за 2007 р., проте вона
є меншою за 2005 на 0,24%, про що свідчать дані рис. 2.
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Рис. 2. Частка видатків на духовний та фізичний розвиток у видатках бюджету Львівської
області загалом
У Львівській області окрім фінансового забезпечення діяльності установ та їх штатів в галузі
культури та мистецтва проводилися видатки на реалізацію окремих заходів і програм, передбачених
обласним бюджетом на 2009 рік. На реалізацію заходів у галузі культури використано 3,3 млн.грн., а
капітальні видатки загалом становлять 2,4 млн.грн.
На здійснення програми розбудови сфери охорони культурної спадщини на 2007-2012 рр.
спрямовано понад 2 млн.грн. Забезпечено проведення археологічного обстеження території
Львівської області, обстеження та впорядкування територій поховань жертв війни та політичних
репресій, а також протипожежної обробки дерев’яних конструкцій, придбання вогнегасників,
паспортизації та інвентаризації об’єктів культурної спадщини.
На отримання адміністрацій регіональних ландшафтних парків області «Надсянський»,
«Верхньодністровські Бескиди» та «Равське Розточчя» протягом 2009 року використано 343,8 тис.грн.
Враховуючи всі позитивні моменти фінансування культури та мистецтва у Львівській області,
варто також зазначити, що в установах культури і мистетцва обласного підпорядкування не було
оплачено 893,2 тис.грн. витрат на проведення Творчого звіту Львівської області у рамках Фестивалю
мистецтв України, 716,6 тис.грн. – придбання господарських товарів та не проведено інших видатків,
необхідних для функціонування установ цієї галузі. Кредиторська заборгованість в них наприкінці 2009
року склалася в сумі 1,6 млн.грн. [6].
Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши стан фінансування сфери культури
у Львівській області на протязі 2005-2009 рр. можна зробити висновки, що на даний момент як в
Україні, так і у Львівській області, зокрема, державне фінансування культури є вкрай обмеженим і
недостатнім для всебічного культурного розвитку держави та її регіонів, а відтак потребує
вдосконалення методики планування розрахунків обсягів видатків на культуру.
По-перше, потрібно враховувати різний ступінь розвитку мережі закладів культури, зокрема
мережі шкіл естетичного виховання та їх кадрову наповненість, різну кількість в регіонах нерухомих
історичних пам’яток, що потребують значних видатків на реставрацію та ремонт.
По-друге, потрібно використовувати при здійсненні розрахунків видатків на культурний розвиток
коригуючий коефіцієнт, що відображає відмінності регіонів за забезпеченістю закладами культури,
відносно кількості населення, за методикою, розробленою фахівцями Українського центру культурних
досліджень [3].
Також особливої уваги потребує залучення коштів на розвиток культури в рамках благодійної
допомоги, коштів меценатів та спонсорів. Для цього необхідно розробити сприятливе законодавче
поле. Потрібно розробити й ухвалити законопроект «Про меценатство», який би сприяв розвитку не
лише корпоративного, але й приватного меценатства; розглянути можливість запровадження
механізму «відсоткової філантропії» (меценатства); при розробці законодавства про культуру;
передбачити спеціальний розділ про механізми позабюджетного фінансування сфери культури та
фінансову підтримку не лише «базової мережі закладів культури», але й неприбуткових організацій
культури – тих, які не ставлять отримання прибутку за основну мету своєї діяльності.
Актуальним для України також є розробка ефективного та прозорого механізму розподілу
бюджетних коштів на конкурсній основі, який би стимулював конкуренцію на ринку культурних послуг,
програм, проектів.
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Анотація
На основі міжнародного досвіду культурної політики проаналізовано ефективність основних
джерел фінансування культурної діяльності в Україні на державному та регіональному рівнях.
Визначено основні напрямки удосконалення фінансового забезпечення культурного розвитку
регіону (на прикладі Львівської області)
Ключові слова: культура, видатки на духовний та фізичний розвиток, державне
фінансування, державний бюджет.
Аннотация
На основе международного опыта культурной политики проанализирована эффективность
основных источников финансирования культурной деятельности в Украине на государственном и
региональном уровнях. Определены основные направления усовершенствования финансового
обеспечения культурного развития региона (на примере Львовской области).
Ключевые слова: культура, расходы на духовное и физическое развитие, государственное
финансирование, государственный бюджет.
Annotation
Based on international experience of cultural policy analysis of the effectiveness of the main sources
of funding for cultural activities in Ukraine at the national and regional levels. The main ways of improving
financial support cultural development in the region (for example, Lviv region).
Key words: culture, spending on spiritual and physical development, public finance, state budget.

УДК 332.146:330.322

Кирик Л.В.,
викладач кафедри
вищої математики та інформатики
ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Для забезпечення зростання надходження коштів в регіони із зовні
уряди країн намагаються створити сприятливі умови (правові, політичні, соціальні тощо), що
формують інвестиційний клімат всередині країни та визначають міру її інвестиційної привабливості
для потенційного інвестора. Для України, як держави, що переживає період становлення економічної
системи та виходу з кризи, питання залучення іноземних інвестицій в регіони, а саме моделювання
зазначеного процесу є надзвичайно актуальними та важливими, оскільки вони впливають на
економічний та соціальний розвиток країни [1, с. 197].
Аналіз останніх досліджень. На сучасному етапі у вітчизняних та зарубіжних вчених є чимало
праць, присвячених проблематиці визначення рівня інвестиційної привабливості господарюючих
суб’єктів. В роботах вчених: Николайчук О. П., Гайдуцького А. П., Зульфугарової С. О., Макаркіна Г. В.,
Токарчук Г. В., Харламової Г. О., Гомольської, Демидового О. А., Іванова Н. Ю., Трусова Т. В.,
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Підлісного І. П., Плахтія М. О., Бєгуна А. В., Забродського В. А., Підмогильного М. М., Ускова І. В.,
Лисенко М. Д., Мєшкова А. В., Біляка Н. І., Сударкіна О. О., Власика Т. М., Варламової Г. та ін.
розглядаються питання моделювання оцінки інвестиційної привабливості регіонів та держави. Проте,
зазначене питання досить актуальне і знаходиться в постійному розвитку. Тому виникає потреба
подальшого та детального вивчення моделювання оцінки інвестиційної привабливості регіону.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз й узагальнення досліджень питання
моделювання оцінки інвестиційної привабливості регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Наука розробки порівняльних оцінок
інвестиційної привабливості чи інвестиційного клімату країн світу чи регіонів є відносно молодою, а її
історія налічує близько 40 років [2, с. 4]. Проте вже існує велика кількість робіт присвячена
моделюванню оцінки інвестиційної привабливості господарюючих суб’єктів. Так Зульфугаровою С. О.
[3] розроблена концепція управління економічним розвитком регіону, що прагне до ідеалу, одного з
основних показників зважування сформованої структури цілей – запропоновано принцип розподілу
статей функціональної класифікації видатків бюджету за чотирма напрямами структури цілей
(достаток, правда, добро, краса) та метод обчислення їх значень яка враховує особливості регіону.
Система показників соціально-економічного розвитку складається лише з дванадцяти показників, що
представлені в структурі цілей регіону. На її основі розраховується інтегральний індекс соціальноекономічного рівня розвитку – коефіцієнта стану системи відносно досягнення мети. Отриманий індекс
дає змогу ранжувати регіони за рівнем досягнутого соціально-економічного розвитку. В якості критеріїв
оцінювання ефективності управління регіоном використовується зважений адитивний та
мультиплікативний критерії максимально можливого наближення регіону, що досліджується, до
ідеального регіону. Для розподілу бюджетних коштів за напрямами розвитку використовується модель
оптимізації у вигляді двокритеріальної задачі нелінійного програмування, де під оптимальним
розподілом коштів розуміють розподіл, який дасть змогу досягти стану, що має мінімально можливі
відмінності від стану ідеального регіону.
Макаркіною Г. В. [4] здійснено усунення структурних диспропорцій у регіональній системі, яка
базується на використанні множини еталонних технологій, визначеної з використанням таблиць
«витрати-випуск» промислово розвинутих країн світу. Використання розробленого нею методу
дозволяє виявити структурні деформації в економіці регіону та визначити зони пріоритетного
інвестування з метою підвищення ефективності її соціально-економічного розвитку.
Концепцію дослідження соціально – економічного розвитку інвестицій регіону, що
сформульована в роботі [5, с.184] завдяки використанню основних положень теорії «витрати –
випуск» в поєднанні з комплексом економіко-математичних моделей і методів створюються широкі
можливості для кількісного аналізу та проведення диференційованого прогнозу збалансованої
системи показників регіонального розвитку, оптимізації процесу розвитку індустріального регіону з
врахуванням впливу структури зв’язків між видами економічної діяльності. В якості критерію
оптимальності необхідно визначати таку частку інвестицій у регіональний розвиток, яка забезпечить
максимізацію кінцевого споживання.
У роботі [6] запропоновано систему економіко-математичних моделей аналізу й оцінювання
основних факторів економічного зростання регіонів з урахуванням неоднорідності їхнього розвитку.
Кількісно оцінено вплив трансфертів на збільшення витрат місцевих бюджетів, що дозволило за
допомогою математичного інструментарію спростувати наявність ефекту внутрішньої реакції регіонів
(“ефекту липучки”), який знижує значимість трансферту в системі регулювання фінансово-економічних
регіональних відносин для економіки України. В якості критеріїв оптимізації вибрано збільшення
витрат місцевих бюджетів, що в свою чергу, стимулює підвищення відповідальності органів місцевої
влади за вирішення регіональних проблем загальнодержавного значення та регулює диспропорції між
регіонами України.
Особливий інтерес для дослідження містять результати, наведені в циклі робіт [7; 8; 9]. На
основі методу механічного згладжування короткострокових динамічних рядів та кореляційнорегресійного аналізу розроблено комплекс економіко-математичних моделей взаємозв’язку прямих
іноземних інвестицій з основними макроекономічними параметрами соціально-економічного розвитку
країни-реципієнта: темпами економічного росту, індикаторами фінансового розвитку, рівнем бідності
населення, рівнем зайнятості населення, людським капіталом, екологічним станом, регіональним
рівнем розвитку, що дає можливість проаналізувати причинно-наслідкові зв'язки сучасного
інвестиційного процесу та розробити прогнози на перспективу. На основі цього проведена оцінка
інвестиційної привабливості регіонів, видів економічної діяльності та галузей промисловості України.
У роботі [10] розроблено багатофакторну модель процесу економічного зростання регіону, яка
побудована з врахуванням циклічності зміни його основних чинників на основі аналітичної теорії
неперервних дробів, що дозволяє покращити аналітичні можливості класичних виробничих функцій, а,
отже, адекватно відображати динамічні зміни у внутрішніх та зовнішніх чинниках регіонального
соціально-економічного розвитку загалом шляхом багатоваріантного аналізу різноманітних
альтернативних сценаріїв економічного зростання, наближуючи їх до реальних умов та цілей
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управління соціально-економічним розвитком відповідних територіальних соціально-економічних
систем залежно від наявних можливостей і сподівань їх основних економічних суб’єктів, і передусім
населення. В якості критеріїв оптимальності використовують норми споживання та нагромадження.
В економічній літературі існує велика кількість робіт, присвячених методикам розрахунку
інвестиційної привабливості регіонів. Так, у роботах [11; 12] рейтинг інвестиційної привабливості
формується на основі оптимального сполучення наявних у регіоні сприятливих умов інвестування. В
основі методики рейтингів інвестиційної привабливості покладена інтегральна характеристика
окремих галузей. Значна частина економістів [13; 14], аналізуючи інвестиційну привабливість районів
під час моделювання пропонує врахувати інвестиційний потенціал та інвестиційні ризики. Окремі
дослідники [1; 2; 20] під час розробки впливу на інвестиційну привабливість спираються на облік цілого
ряду всіляких чинників, висуваючи гіпотезу про те, що всі чинники впливу вважаються рівноцінними,
інші ж [3; 4; 5; 7; 8] пропонують визначити ваги чинників.
У циклі робіт [13] автори здійснюють прогнозування рейтингів інвестиційної привабливості за
рахунок аналізу сильних і слабких сторін виробничого потенціалу, що дозволяє отримати ключові
фактори успіху.
Авторами робіт [14; 15] розроблено комплекс економіко-математичних моделей розподілу
інвестицій але це стосується окремих видів оптимізації динаміки розвитку техніко-економічних систем
в регіоні та економіки в цілому, використання зазначених моделей для розрахунку інвестиційної
привабливості регіонів не можливо без їх розширення та адаптації.
У роботі [15] зображені стадії інвестиційного процесу між флотом і перевантажувальними
комплексами портів; вибору суднобудівних заводів для будівництва нових суден.
Основна увага в результатах досліджень [14; 16] приділена алгоритму інтегральної оцінки
медико-санітарної ситуації в територіальних регіонах, що включає оцінки статусів (демографічного,
соціального, екологічного, економічного, санітарно-епідеміологічного) та оцінки стану здоров’я
населення, організації медико-санітарної служби, профілактичних та стаціонарних оздоровчих
закладів; запропоновано алгоритм ранжування регіонів згідно з інтегральною оцінкою їх статусів.
Побудовано алгоритм формування попереднього плану інвестування проектів медико-санітарного
забезпечення за умов максимально можливого забезпечення об’єктів інвестування за обмежених
фінансових ресурсів.
Автори робіт [17; 18] розробили модель регіонального інвестиційного процесу, що враховує
сукупність основних його складових та дозволяє відслідковувати поточний стан і динаміку розвитку
інвестиційного процесу на макрорівні. Модель подана у вигляді n-мірного простору, де кожна з його
площин буде відображати його складові (цикли, проекти тощо). Початком динамічного інвестиційного
процесу є рух вільного капіталу у зазначеному n-мірному просторі, де гіперплощина регіонального
інвестиційного процесу подана у вигляді двомірного простору часу та коштів. При побудові моделі
виявлено, що найбільш суттєво на регіональний інвестиційний процес впливають стан соціальноекономічного середовища (регіону) та безпосередня поведінка інвестора. Запропоновані моделі не є
оптимізаційними, тому відсутні критерії оптимізації.
У роботах [19; 20] сформовано варіанти розподілу інвестиційних ресурсів по галузях
енерговиробничого циклу Харківського регіону з використанням методу генетичних алгоритмів. Крім
того для оцінки соціально-економічних наслідків реалізації різних варіантів розподілу інвестиційних
ресурсів по галузях енерговиробничого циклу регіону була запропонована модифікована модель
Леонтьєва, яка дозволяє здійснити рівномірний розподіл обмежених інвестиційних ресурсів. Критерієм
оптимізації є максимізація віддачі від впровадження інвестицій у різних галузях.
Дослідником [21] узагальнено методику розробки математичних моделей на основі
коінтеграційного підходу, що полягає у застосуванні розширеного тесту Дікі-Фуллера, рекурсивних
методів оцінювання параметрів моделей та наступній корекції похибок моделі. Це значно покращує
адекватність моделі. Модель дозволяє визначити глобальні напрямки інвестування в умовах
нестабільного розвитку економіки, зосереджуючись на процесі приватизації з метою визначення
оптимальних строків реалізації цього процесу. Критерієм оптимальності є строки процесу
приватизації.
У роботі [22] досліджено механізм розподілу міжбюджетних трансфертів на рівні міських і
районних бюджетів АР Крим, який запропоновано на основі економіко-математичної моделі розподілу
вирівнюючої і стимулюючої допомоги. Ця модель дозволяє не тільки здійснювати розподіл
міжбюджетних трансфертів на основі об'єктивних доходних і видаткових можливостей місцевих
органів влади, але і стимулювати їх до ефективної роботи з підвищення власних фінансових
можливостей розвитку територій. Критерієм оптимізації є максимізація ефективності (віддача) від
використання обмежених бюджетних коштів.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз існуючих наукових досліджень моделей
інвестиційного процесу свідчить про актуальність моделювання, прогнозування, оптимізації та оцінки
інвестиційної привабливості регіону. Проте розглянуті моделі є ефективними при дослідженні та
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аналізі лише окремих сторін інвестиційної діяльності і більшою мірою не враховують регіональних
особливостей.
Для отримання комплексних оцінок інвестиційної привабливості регіону та правильного
прийняття управлінських рішень необхідне вдосконалення або розробка моделей дійсно існуючих
інвестиційних регіональних процесів з врахуванням сукупності всіх його специфічних складових з чітко
визначеними рамками об’єкта моделювання.
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Анотація
В статті висвітлено аналіз результатів дослідження з моделювання, прогнозування,
оптимізації та оцінки інвестиційної привабливості регіону. Визначено недоліки розроблених
моделей та запропоновано можливості їх вдосконалення.
Ключові слова. інвестиційна привабливість регіону, інвестиційний клімат, капітальні
інвестиції, інвестиції в основний капітал, бюджет, економіко-математичне моделювання.
Аннотация
В статье отражен анализ результатов исследования по моделированию, прогнозирования,
оптимизации и оценки инвестиционной привлекательности региона. Определены недостатки
разработанных моделей и предложены возможности их совершенствования.
Ключевые слова. инвестиционная привлекательность региона, инвестиционный климат,
капитальные инвестиции, инвестиции в основной капитал, бюджет, экономико-математическое
моделирование.
Annotation
In the article highlights the analysis of research on modeling, forecasting, optimization and evaluation
of investment attractiveness of the region. Detected deficiencies developed models and possibilities of their
improvement are offered.
Key words. investment appeal of region, investment climate, capital investments, investments into
fixed capital, the budget, economic-mathematical modeling.
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКІВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Забезпечення населення споживчими товарами та сприяння їх
ефективному обігу в значній мірі залежить в наш час від наявності, особливостей функціонування та
перспективного розвитку ринків. Ринки є важливою складовою сфери внутрішньої торгівлі та
ресторанного господарства. В останні роки розвиток ринків відбувався в умовах домінування частки
приватного капіталу, формування позитивної динаміки обсягу роздрібного товарообороту та
збільшення чисельності приватних підприємців. Незважаючи на те, що в 2011 р. після прийняття
нового податкового кодексу ситуація дещо погіршилася, ринки все ще виконують і, безумовно,
тривалий час виконуватимуть дуже важливу роль в життєзабезпеченні населення. Разом з тим, на
сьогоднішній день сформувався ряд регіональних проблем розвитку ринків України, які вимагають
нагального вирішення.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. В наш час не так вже й багато публікацій
присвячено розвитку ринків та регіональним особливостям їх функціонування. Вітчизняні вчені,
зокрема такі, як В. Апопій [2], Н. Гончарук [1], Я. Гончарук [2], Л. Дідківська [3], Л. Лігоненко [4],
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І. Лошенюк [5], Н. Орищук [6; 7], В. Точилін [10], Т. Футало [12] та інші концентрують свою увагу на
різноманітних
аспектах
розвитку
внутрішньої
торгівлі
(макрорегіональних,
структурнотрансформаційних, функціональних та ін.). При цьому, особливості регіонального розвитку ринків
залишаються переважно поза їх науковими інтересами. Це актуалізує вивчення регіональних проблем
функціонування ринків та визначення можливих шляхів їх перспективного розвитку.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз та оцінка особливостей функціонування ринків,
виявлення регіональних проблем їх розвитку та окреслення заходів, реалізація яких дозволить
поліпшити ситуацію.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ряд вчених зуміли довести позитивну роль
такого важливого фактору, як внутрішня торгівля, на економічне зростання країни. Це означає, що
розвиток ринків можна також вважати позитивним фактором соціально-економічного зростання країни
та регіонів.
Достатньо зазначити, що у 2008 році обсяг реального валового внутрішнього продукту становив
949,8 млрд. гривень, а оборот роздрібної торгівлі – 449,3 млрд. гривень. За темпами підвищення
валової доданої вартості у 2008 році торгівля посідала третє місце серед галузей економіки. На жаль,
у результаті розгортання фінансово-економічної кризи у 2008-2009 рр. та уповільнення, а подекуди й
зменшення зростання реальних доходів населення, в останні роки темпи збільшення обороту
роздрібної торгівлі у порівнянних цінах суттєво зменшилися [9].
При цьому, хоча населення протягом останніх п'яти років почало активніше відвідувати
стаціонарні торговельні об'єкти, ринки приваблювали покупців дешевшими товарами, які були
аналогічними значно дорожчим товарам у стаціонарних об’єктах. Кількість роздрібних ринків за
зазначений період зменшилася на 3 відсотки. Питома вага реалізації товарів на ринках скоротилась у
2008 році до 26,3 відсотка обсягу продажу споживчих товарів.
Важливо, що обсяг коштів, що надійшли в результаті сплати до бюджету податків і зборів
підприємствами торгівлі, у тому числі й тих, що були в складі ринків, становив у 2008 році 23 млрд.
гривень, або 12,6 відсотка загального обсягу надходжень» [9].
На початок 2010 р. в Україні функціонував 2761 ринок, де було розміщено приблизно 894 тис.
торгових місць (табл. 1).
Таблиця 1
Наявність і використання торгової мережі на ринках
на 1 січня 2010 року*
(одиниць)

Усього ринків
на них торгових місць-усього
Криті ринки
у них торгових місць-усього
Павільйони
у них торгових місць
Криті та відкриті столи-торгових місць
Кіоски, (контейнери тощо)- торгових місць
Лотки (палатки) – торгових місць
Місця для торгівлі з транспортних засобівторгових місць
Магазини- усього
Об’єкти ресторанного господарства
Готелі
у них місць
Уся площа ринків, тис. кв. м
з неї відведена під торгівлю, тис. кв. м
Джерело : [6, с.1]

Усього

сільгосппродуктів

2761
893572
318
46917
12650
80508
314136
301021
104930

1827
184259
188
20395
1104
37167
106077
6082
3561

28709
24874
1682
21
837
21674
14262

10526
469
х
х
х
х
х

На них місця для продажу
Продовольчих
Непродотоварів
вольчих
(без сільгосптоварів
продуктів)
2016
2516
156091
545362
193
169
12592
13815
2394
9230
19827
23400
56285
148880
50080
244809
13871
87348
3009
4991
х
х
х
х
х

11054
19409
х
х
х
х
х

Свійських
та інших
тварин
303
7860
4
115
5
114
2894
50
150
4120
5
х
х
х
х
х

Дані табл. 1 засвідчують, що на ринках України присутні різні форми торгівлі, тобто в структурі
ринків є криті ринки, павільйони, криті та відкриті столи, кіоски, (контейнери тощо), лотки (палатки),
місця для торгівлі з транспортних засобів та магазини. Слід зауважити, що, на жаль, дуже мало ринків
(менше 1%) мають готелі. Слабо розвинені й інші інфраструктурні елементи, наприклад, на
сьогоднішній день більшість ринків мають недорозвинені під’їздні шляхи, поблизу ринків відсутні місця
для стоянок автомобілів покупців, кімнати відпочинку тощо.
Спеціалізація торгової мережі на ринках є доволі широкою (табл. 2).
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Таблиця 2
Спеціалізація торгової мережі на ринках*
(на кінець року, одиниць)
Кількість ринків

Усього
у т.ч. продовольчі
сільськогосподарські
інші продовольчі
непродовольчі
речові
автомобільні
тварин та зооринки
квіткові
книжкові
будматеріалів і
сантехніки
інші непродовольчі
запчастин
змішані

Їх площа, тис.кв.м
загальна
торгова
2008
2009
2008
2009
21164
21674
14554
14262
2029
2222
1333
1282
1338
1508
880
847
691
714
453
435
6890
7029
4354
4219
4071
4114
2520
2446
1537
1575
1006
962
139
139
106
106
23
23
17
17
46
47
29
29

Кількість торгових
місць
2008
2009
904917
893572
81798
73660
51608
45507
30190
28153
245864
239272
168620
165618
34041
32225
2795
2709
1574
1456
3474
3292

2008
2785
425
255
170
705
365
56
34
52
9

2009
2761
398
241
157
689
355
57
33
49
9

24

26

208

234

119

133

5374

6128

117
48
1655

109
51
1674

581
285
12245

574
323
12423

387
170
8867

357
169
8761

22465
7521
577255

20026
7818
580640

* Джерело : [6, с.1]
Більша концентрація ринків в окремих регіонах обумовлена намаганнями торговців наблизити
товари до споживача, з одного боку, та з вигідними умовами зберігання товарів вглибині країни, куди
відносно легко доставити товар. В результаті в Україні сформувалися ринки національного значення.
Вони розташовані у Чернівцях, Одесі, Хмельницькому (табл. 3.)
Таблиця 3
Кількість ринків (юридичних осіб), що мають ринки (структурні підрозділи)
на 1 січня 2010 року*
(одиниць)
Усього ринків
(юридичних
осіб)

Україна
Автономна Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

1614
33
38
24
117
139
44
60
73
46
65
48
111
97
47
175
40
35
31
60
86
25
39
30
38
30
65
18

У тому числі мають на балансі
Один ринок
(можливо
самостійний)

2 ринки

3 ринки

4 ринки

5 ринків і
більше

1465
30
32
20
101
117
37
59
66
43
58
44
101
90
45
164
38
31
25
58
77
25
35
27
35
29
60
18

108
3
3
3
11
14
6
1
4
3
5
1
9
5
1
10
2
3
3
2
8
3
2
3
3
-

28
2
3
5
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
-

10
1
1
2
2
1
1
1
1
-

3
1
2
-

* Джерело : [6, с.2]
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На сьогоднішній день сформувалося ряд регіональних проблем розвитку ринків України:
1. Збільшення товарообороту між оптовими торговельними підприємствами ринків-юридичних
осіб та між аналогічними підприємствами їх ринків-структурних підрозділів зумовлює зростання
роздрібних цін. Це знижує купівельну спроможність населення, реальні доходи якого в останні роки
зменшуються.
2. В результаті впровадження нового податкового кодексу сформувалася тенденція до
зменшення кількості ринків-юридичних осіб та ринків-структурних підрозділів. Нове оподаткування
суб'єктів господарювання призвело до збільшення тіньових операцій реалізації товару, серед яких –
відсутність ведення належного обліку розрахункових операцій, підтвердження походження та джерел
придбання товару.
3. Посилилася нерівномірність розміщення ринків у регіонах та у містах, що обумовлено
стихійністю закриття діючих торговельних об'єктів на ринках та ліквідації деяких ринків.
4. Через погіршення стану доріг зменшилася доступність сільського населення до об'єктів
роздрібної торговельної мережі на ринках.
5. Загострилися проблеми якості продукції, яка реалізується на ринках в умовах неефективності
контролю за якістю товарів, відсутності холодильників та належно обладнаних складських приміщень.
Розв’язання ряду проблем залежить від ефективності реалізації ряду заходів «Програми
розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року», стратегічними цілями якої є:
- задоволення потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у високоякісних товарах
та послугах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на
соціально значущі продовольчі товари;
- запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування;
- розвиток конкуренції у сфері оптової та роздрібної торгівлі;
- оптимізація і структурна перебудова торговельної мережі;
- урегулювання відносин, пов'язаних з організацією та функціонуванням роздрібних ринків,
створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;
- удосконалення системи показників статистичного спостереження за діяльністю підприємств
торгівлі;
- поліпшення іміджу робітничих професій у сфері торгівлі та послуг, удосконалення системи
підготовки спеціалістів вищими та професійно-технічними навчальними закладами;
- налагодження соціального діалогу між громадськими, профспілковими об'єднаннями,
організаціями роботодавців у сфері торгівлі, центральними та місцевими органами виконавчої
влади [9].
Передбачається, що виконання заходів цієї Програми дасть змогу забезпечити:
- збільшення щороку обороту роздрібної торгівлі на 22-27 відсотків;
- щорічне надходження до державного та місцевих бюджетів коштів від сплати податків і зборів
в обсязі 24-28 млрд. гривень (до 2012 року – близько 98 млрд. гривень);
- збільшення торговельної площі:
• у цілому до 360 м2 на 1000 жителів, що на 54 м2 більше, порівняно з 2008 роком, зокрема
2
площі для торгівлі товарами щоденного попиту – до 144 м , непродовольчими товарами періодичного
2
2
та епізодичного попиту – до 216 м (відповідно на 22 і 34 м );
2
2
• у містах – до 425 м , у сільській місцевості – до 296 м на 1000 жителів (відповідно на 66 і
2
46 м );
- додаткове працевлаштування громадян та збільшення чисельності працівників у сфері торгівлі
на 18 відсотків [9].
Наголосимо, що саме ринки є своєрідними буферними зонами, в яких легко створити нові місця
прикладання праці, розвинути нові види супутніх послуг. Завдяки ринкам можна частково відновити
практично ліквідовану в наш час систему торговельного обслуговування соціально незахищених
верств
населення. В структурі ринків можна створити заклади дієтичного та лікувальнопрофілактичного харчування, яких так бракує зараз в Україні.
Крім того, ринки та їх інфраструктура можуть бути частково орієнтованими на обслуговування
туристів, що пом’якшить їх навантаження на стаціонарні торговельні об'єкти та на об’єкти, що надають
різні види побутових послуг.
У зв’язку із сказаним, важливо добитися позитивних змін в розвитку матеріально-технічної бази
торгівлі на ринках шляхом впровадження сучасних торговельних технологій, створення роздрібних
торговельних підприємств, котрі відповідають вимогам європейських стандартів за рівнем культури
обслуговування покупців. Розв’язання цього завдання вимагає залучення в розвиток ринків прямих
іноземних інвестицій, які станом на 1 квітня 2009 р. у сферу торгівлі загалом становили, згідно з
даними згаданої вище Програми, 3,744 млрд. доларів США, або 10,3 відсотка обсягу іноземних
інвестицій в економіку.
Вважаємо за необхідне розробку «Програми перспективного розвитку ринків України», у рамках
якої запропоновані нами та інші заходи були б більше конкретизованими.
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Висновки з проведеного дослідження. Очевидно, що розвиток ринків України в умовах
сьогодення є важливим і необхідним. Потреба в них не відпаде і в найближчій перспективі.
Важливо глибоко дослідити окреслені нами регіональні проблеми розвитку торгівлі та
обґрунтувати систему заходів, спрямовану на їх подолання. Розв’язати це завдання можна було б в
рамках «Програми перспективного розвитку ринків України», яку запропоновано розробити в
найближчий час.
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Анотація
В статті проаналізовано роль розвитку ринків України. Окреслено регіональні проблеми їх
функціонування. Обґрунтовано систему заходів, спрямованих на подолання регіональних проблем
розвитку ринків.
Ключові слова: внутрішня роздрібна торгівля, ринки, регіональні проблеми, програма,
заходи.
Аннотация
Анализируются роль развития рынков Украины. Очерчиваются региональные проблемы их
функционирования. Обосновано систему мероприятий, направленных на преодоление
региональных проблем развития рынков.
Ключевые слова: внутренняя розничная торговля, рынки, региональные проблемы,
программа, мероприятия.
Annotation
In the article analyzed role of development of markets of Ukraine. The regional problems of their
functioning are outlined. Substantiated the system of measures, directed on overcoming of regional
problems of development of markets.
Key words: domestic retail trade, markets, regional problems, program, measures.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ
РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗБИТКІВ ОБ’ЄКТІВ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО
КОМПЛЕКСУ
Постановка проблеми. В структурі еколого-економічної безпеки країни, серед зростаючого
економічного і соціального значення удосконалення всієї системи безпеки життєдіяльності населення
важливу роль відіграє радіоекологічна безпека як результат діяльності радіаційного виробництва і
джерел іонізуючого випромінювання. В цьому зв’язку актуальною проблемою є розробка наукових
основ формування радіоекологічної безпеки України, проведення оцінки радіоекологічної безпеки та
визначення екологічних збитків об’єктів радіоекологічного комплексу, що є основою стратегічного
управління радіоекологічним комплексом країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми радіоекологічної безпеки
знайшли висвітлення в роботах таких науковців як Кравціва В.С., Коваля Я.В., Мельник Л.Г.,
Олійника Я.Б., Степанова В.М., Трегобчука В.М., Харічкова С.К, Хачатурова В.С., Хлобистова Є.В.,
Хвесика М.А., Шевчук В.Я. Праці вчених є вагомим підґрунтям подальших наукових досліджень щодо
формування та регулювання розвитку радіоекологічного комплексу та підвищення радіаційної
безпеки.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування оцінки радіоекологічної безпеки та
визначення екологічних збитків об’єктів радіоекологічного комплексу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оптимізація функціонування та раціоналізація
організації радіоекологічного комплексу потребує поряд з удосконаленням його структури та
внутрішніх взаємозв’язків врахування і регулювання збитків діяльності основних його складових, що
зумовлює необхідність обґрунтування методичних основ їх виявлення та оцінки.
Для оцінки збитків при функціонуванні підприємств радіоекологічного комплексу необхідне
використання методичних підходів, які ґрунтуються на запровадженні та використанні таких понять та
їх визначень, як: аварійне забруднення навколишнього середовища, екологічна безпека, екологічні
витрати, екологічне страхування, екологічний збиток та інші.
Аварійне забруднення навколишнього середовища – це викид або скид шкідливих речовин, яке
здійснюють іонізуюче випромінювання, що перевищує фонове, в атмосферу, воду, на рельєф
місцевості, а також розповсюдження твердих, рідких, радіоактивних газоподібних речовин на ґрунті,
температурні зміни, що перевищують для даної території і часу встановлений фоновий рівень, і такі
що відбулися в результаті випадкових процесів на підприємствах радіоекологічного комплексу.
Екологічна безпека в даному контексті – це процес забезпечення захищеності життєво важливих
інтересів особистості, суспільства, природи і держави від реальних або потенційних загроз, що
спричиняються антропогенним або природним впливом на навколишнє середовище і здоров’я
населення діяльністю радіоекологічного комплексу.
Екологічні витрати – сума природоохоронних затрат і економічного збитку від екологічних
порушень. Визначає суму витрат на відвернення забруднення довкілля і економічного збитку від
забруднення та інших екологічних правопорушень.
Екологічне страхування – страхування відповідальності об’єктів потенційних джерел аварійного,
(ненавмисного) забруднення середовища та страхування власних збитків, що виникають у джерела
такого забруднення.
Процес екологічного оцінювання об’єктів підприємств радіоекологічного комплексу в ряді
випадків обумовлює необхідність оцінки ймовірності екологічного ризику і негативних ефектів,
встановлення методів визначення розмірів втрат, що виникають в економіці, використання способів
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репрезентативного ранжування підприємств та різних об’єктів за різним ступенем радіоекологічної
небезпеки [1; 3].
В процесі визначення екологічної небезпеки об’єктів та підприємств радіоекологічного комплексу
проводиться:
а) оцінка радіоекологічного ризику і його ймовірності;
б) визначається негативний ефект, що виникає у реципієнтів в результаті відповідного впливу на
стан навколишнього середовища, а також надаються принципи визначення цих віддалених ефектів;
в) регламентуються методи репрезентативного ранжування об’єктів (підприємств) за ступенем
їх радіоекологічної небезпеки.
Економічний збиток від забруднення навколишнього середовища являє собою витрати
підвищеного забруднення.
Перша частина витрат забруднення – витрати на попередження забруднення навколишнього
середовища шляхом проти забруднюючих профілактичних заходів. Здійснення природоохоронних
витрат направлено на знешкодження виробничих відходів і зниження утворення їх шляхом
впровадження маловідходних технологій.
Друга частина витрат забруднення складається з витрат на запобігання впливу забруднення на
реципієнтів та на компенсацію наслідків такого впливу. Економічний збиток кількісно виявляється
через додаткові затрати, що виникають у об’єктів, які функціонують в забрудненому середовищі,
котрим, в першу чергу, є населення, сільське господарство, промисловість, комунікації, інші види
діяльності. Економічний збиток може розглядатися як характеристика умов функціонування об’єкта –
реципієнта забруднення, а також як характеристика самого джерела забруднення. Економічний збиток
є параметром управління в тому випадку, коли є можливість визначити і вплинути на джерело його
виникнення.
Для розрахунку економічного збитку іонізуючого випромінювання доцільно використовувати
питомі показники на одиницю активності забруднення. Виходячи з їх обсягу та характеру
забруднюючих речовин та питомих показників економічного збитку, визначається сумарна його
величина, що відповідає кожному джерелу забруднення [2; 4; 6].
Визначення та оцінка процесу та масштабів шкідливих речовин, які надходять в довкілля та
розрахунок збитків діяльності підприємств радіоекологічного комплексу є важливою складовою
методологічної бази формування та діяльності комплексу, врахування і базування на яких забезпечує
підвищення ефективності радіоекологічної діяльності.
У відповідності до Методичних вказівок Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України під запобіганням екологічного збитку мається на увазі величина вартості
природно-ресурсної частини національного багатства, збережена в результаті зниження (фактичного
або передбаченого) негативних впливів радіоекологічного комплексу на навколишнє природне
середовище, а також в результаті запобігання такого негативного його впливу.
При проведенні практичних оціночних розрахунків, з використанням методів врахування
взаємозв’язків між окремими елементами природного багатства і різними видами негативних впливів,
дослідження слід проводити по кожному з видів діяльності об’єкта екологічного аудиту [5].
Кількісне значення показника попередженого екологічного збитку виражається через той обсяг
збитку підприємств радіоекологічного комплексу економіці, що був попереджений в результаті
систематичної роботи природоохоронних та інших органів, які забезпечили підконтрольний і
регламентований скид (викид) забруднюючих речовин та інших негативних впливів на природу в
граничних на даний період часу межах. Обсяг попередженого збитку радіоекологічного комплексу
визначають у вартісному виразі шляхом множення гранично допустимого обсягу в тоннах
скиду(викиду) забруднюючої речовини на відповідні питомі значення збитку, що викликані тонною
наднормативного скиду (викиду). Розмір питомого збитку визначається на базі діючих нормативнометодичних документів [7; 8].
Для оцінки величини екологічного збитку, попередженого в результаті зниження забруднення
навколишнього природного середовища (викидів в атмосферу; скидів у водні об’єкти і т.п.), для
природних ресурсів, на які встановлені платежі за їх забруднення, розраховується як різниця між
вартістю платежу за забруднення (без врахування проведення заходів по його зниженню) та вартістю
платежу при рівнях забруднення після проведення запланованих заходів по його зниженню. Отримана
різниця множиться на коефіцієнт, що відображає співвідношення між величиною платежу за даний вид
забруднення і розрахунковою величиною збитку, що наноситься цим видом забруднення.
Висновок з проведеного дослідження. Екологічна безпека – це процес забезпечення
захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, природи і держави від реальних або
потенційних загроз, що спричиняються антропогенним або природним впливом на навколишнє
середовище.
Екологічні витрати – сума природоохоронних затрат і економічного збитку від екологічних
порушень.
Екологічне страхування – страхування відповідальності об’єктів потенційних джерел аварійного,
(ненавмисного) забруднення середовища та страхування власних збитків, що виникають у джерела
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такого забруднення.
Процес екологічного оцінювання об’єктів підприємств радіоекологічного комплексу обумовлює
необхідність оцінки ймовірності екологічного ризику і негативних ефектів, встановлення методів
визначення розмірів втрат, що виникають в економіці.
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Анотація
У статті досліджуються особливості методичного забезпечення оцінки радіоекологічної
безпеки. Охарактеризовано методичний процес визначення екологічної небезпеки об’єктів та
підприємств радіоекологічного комплексу та оцінки величини екологічного збитку.
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навколишнього середовища, екологічна безпека, екологічні витрати, екологічне страхування,
екологічний збиток.
Аннотация
В статье исследуются особенности методического обеспечения оценки радиоэкологической
безопасности. Охарактеризовано методический процесс определения экологической опасности
объектов и предприятий радиоэкологического комплекса и оценки величины экологического
ущерба.
Ключевые слова: радиоэкологический комплекс, радиационная безопасность, аварийное
загрязнение окружающей среды, экологическая безопасность, экологические затраты,
экологическое страхование, экологический ущерб.
Annotation
This article investigates features of methodical evaluation of the radiological safety. Characterized by
methodical process the definition of environmental hazards objects and establishments radiological complex
and assessment of the extent of environmental damage.
Key words:, radiation safety, emergency environmental pollution, environmental safety,
environmental costs, environmental insurance, environmental damage.
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
АПК НА ЗРОШЕННІ
Постановка проблеми. Меліорація земель відіграє важливу роль в інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва, підвищенні родючості угідь. Вона не
єдиний фактор
підвищення врожайності сільськогосподарських культур, проте в районах, де неможливо збільшувати
продуктивність земельних угідь ніякими іншими засобами, меліорація має бути визначальним
фактором, що гарантує отримання високих і стійких врожаїв [8].
Разом з тим зрошення може мати і негативні наслідки. На багатьох зрошувальних системах
склались несприятливі гідромеліоративні та екологічні обставини через величезні втрати води,
підтоплення, засолення і т.ін. На сьогодні існує потреба реконструкції та модернізації меліоративних
систем, побудованих в 70-80 роки. Не завжди дотримувалась комплексність у проведенні
меліоративних заходів, а екологічне обґрунтування меліоративних проектів було практично
відсутнє [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-практичні та соціально-економічні аспекти
ведення сільськогосподарського виробництва, його інтенсифікації, раціонального земле- та
водокористування, поліпшення якості аграрної продукції висвітлено в наукових працях
О.Ф. Балацького, І.К. Бистрякова, В.І. Благодатного, В.Г. В’юна, Б.М. Данилишина, Д.С. Добряка,
С.І. Дорогунцова, Ю.І. Івашкевича, М.В. Калінчика, О.І. Кузнєцова, О.В. Куц, І.І. Лукінова,
О.М. Онищенка, Г.М Підлісецького, П.П. Руснака, П.Т. Саблука, П.А. Стецюка, В.М. Трегобчука,
А.М. Третяка, М.А. Хвесика, В.В. Юрчишина.
Огляд літературних джерел з досліджуваної тематики засвідчує, що меліорація, як
антидеградаційний процес, покращує склад і властивості грунту і як природного тіла, і як засобу
виробництва, що виражається у родючості грунту.
Проблеми охорони природи при гідромеліорації повинні вирішуватися комплексно і на всіх
рівнях. Для цього необхідно виділяти необхідні кошти і своєчасно їх використовувати. Для того, щоб
капіталовкладення екологічного призначення були визнані пріоритетними, потрібно довести як мінімум
їх доцільність, але і обґрунтувати економічну ефективність. Тут вирішальне значення має методика
визначення економічної ефективності природоохоронних заходів в умовах гідромеліорації. Від того,
що і як відносити до природоохоронного ефекту, залежить в кінцевому результаті економічне
обґрунтування доцільності природоохоронних заходів і капітальних вкладень в їх реалізацію.
Постановка
завдання.
Метою
статті
є
висвітлення
проблеми
екологізації
сільськогосподарського виробництва на зрошенні і обґрунтування еколого-економічної системи
управління підприємствам АПК при використанні системи зрошення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економіко-екологічна оцінка ефективності
гідромеліоративних заходів передбачає використання вартісних оцінок природних ресурсів і збитку від
негативних
екологічних наслідків при визначенні ефективності капіталовкладень. По-перше,
необхідно встановити екологічні фактори впливу гідромеліорації на водогосподарські об’єкти та дати
їх кількісну інтерпретацію, економічно оцінити втрати природних ресурсів і можливий збиток,
нанесений навколишньому середовищу. По-друге, потрібно визначити затрати суспільства на
реалізацію конкретного гідромеліоративного проекту і на подальше оптимальне функціонування
гідромеліоративної системи, включаючи витрати екологічного призначення. По-третє, виходячи із
діючих цін і прийнятих економічних оцінок, потрібно розраховувати сумарний ефект у грошовій формі і
зіставити його із сукупними витратами суспільства, взяти до уваги економічну оцінку загальних втрат
природних ресурсів
і збитку, що нанесений навколишньому середовищу будівництвом і
функціонуванням гідромеліоративної системи. Економічна оцінка втрат і збитку може розглядатися як
потенційний резерв підвищення сумарного ефекту (тобто як попереджені втрати і збитки) або як
складова частина сукупних витрат суспільства при порівнянні різних варіантів за показниками
наведених витрат і абсолютної ефективності.
Повною мірою соціально-екологічний ефект на сьогодні оцінити практично неможливо, хоча
переважна більшість проявів соціально-екологічного ефекту тісно пов’язана із впливом на економічну
ефективність функціонування природно-економічних комплексів. Позитивний соціально-екологічний
ефект дає додатковий економічний ефект, що виражається у збільшенні виробничої праці, покращенні
якості продукції, а негативний соціально-екологічний ефект зменшує економічний ефект.
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Не зважаючи на те, що кількісні виміри соціально-екологічного ефекту гідромеліоративного
будівництва належать до числа важко вирішальних проблем, все ж деякі його складові подаються у
грошовій формі. Наприклад, водозабезпеченість та якість води покращує природні та санітарногігієнічні умови життя, знижує захворюваність, створює сприятливі умови для відпочинку та
оздоровлення населення, що в остаточному результаті сприяє підйому продуктивності суспільної
праці, збільшенню зайнятості населення. У тих випадках, коли неможливий перший підрахунок збитку,
маємо використовувати експертні оцінки.
Додаткові капіталовкладення у природоохоронні заходи, раціоналізацію використання
земельних і особливо водних ресурсів окупляються різницею між витратами і збитками, економією
води. Грошова оцінка втрат природних ресурсів і збитків, що спричиняються народному господарству
погіршенням стану навколишнього середовища, – це не що інше, як потенційний економікоекологічний ефект, який виникає внаслідок застосування більш досконалої техніки та технологій
гідромеліоративного будівництва прогресивних типів зрошувальних систем і способів поливу
сільськогосподарських угідь [5].
Всі екологічні наслідки гідромеліорації можна розділити на чотири групи: перша – прямі втрати
природних ресурсів, особливо землі і води; друга – нанесення певного збитку сільському, рибному,
лісовому господарствам, промисловості та транспорту; третя – погіршення природно-соціального
середовища суспільства (рекреаційні властивості місцевості, її ландшафтна, естетична цінність);
четверта – небажані, небезпечні зміни екологічної рівноваги в біосфері, насамперед у ґрунтовому
покриві та водному середовищі.
Економічна оцінка втрат природних ресурсів і збитку природі при проведенні гідромеліоративних
робіт потрібна для визначення економіко-екологічної ефективності капіталовкладень не лише в даний
напрямок інтенсифікації використання природних ресурсів, але і в природоохоронні заходи, що при
цьому проводяться. Загальна величина втрат і збитку, що наносяться галузям народного
господарства негативними екологічними наслідками, являє собою суму екологічних оцінок окремих
(основних) видів втрат і збитків.
Розрахунки втрат і збитку, їх вартісна оцінка залежать від особливостей тих галузей народного
господарства і сфер людської діяльності, властивостей тих конкретних природно-економічних
територіальних комплексів, на які розповсюджується вплив гідромеліоративних і господарських
об’єктів [3]. Вони залежать також і від економічних оцінок природних ресурсів, повноти аналізу
залежностей і кількісного їх визначення. Проте навіть неповний облік втрат і збитків, рівень
достовірності якого в міру удосконалення дослідження в цьому напрямку буде підвищуватися,
дозволить більш обґрунтовано приймати рішення в гідромеліоративному і водогосподарському
будівництві.
Опосередкований ефект від природоохоронних заходів, що проводяться при гідромеліорації,
складається
із
соціально-екологічного
ефекту,
отриманого
в
результаті
покращення
водозабезпеченості населення в регіоні зрошення та економії витрат праці, в яких би була потреба, в
разі не попередженої втрати земельних і водних ресурсів [4].
Величини зниженого або попередженого об’єму втрат природних ресурсів і економічного збитку,
в зв’язку з проведенням природоохоронних заходів в умовах гідромеліорації, визначаються як різниця
між розрахунковими об’ємами втрат і збитків, які мали (або могли мати) місце, та здійсненням
запроектованих природоохоронних робіт, а також втрат і збитків після їх виконання [6].
Висновки з проведеного дослідження. Навколишнє середовище, природно-економічні
системи – це сукупність взаємозалежних факторів (меліорація у тому числі займає важливе значення).
Першочерговими завданнями при проектуванні і обґрунтуванні будівництва гідромеліоративних
об’єктів є облік всіх факторів і розробка таких методів і способів меліоративного впливу, які б
максимально забезпечували
позитивний вплив на навколишнє середовище або наносили
мінімальний збиток. В реалізації вказаних технічних та технологічних заходів важливу роль буде
відігравати економічний механізм природокористування.
Встановлено, що станом на 1 січня 2008 року близько 80 % всіх меліоративних систем
побудовано до 1986 року. Зрошувальні системи на 40 % зрошувальних площ потребують комплексної
реконструкції, а на 25 % площ – створення або відновлення дренажної мережі. Із передбачуваної
дощувальної техніки всього 50 % є в наявності, із них 70 % із закінченим терміном амортизації – саме
через це щорічно значні площі не поливаються [6].
Основним завданням на найближчу перспективу є реконструкція, ремонт і надійна експлуатація
існуючих зрошувальних систем, підвищення ефективності використання них.
На багатьох системах потрібно провести заходи для підвищення водозабезпечення з
врахуванням удосконалення режиму поливів, а також боротьби із підтопленням. Важливою умовою
відновлювальних заходів є зацікавленість господарств у використанні меліоративних земель і
здатність їх брати участь у дольовому фінансуванні робіт на цих землях. Потрібно також прискорити
реконструкцію зрошувальних систем, водосховищ і каналів з метою попередження або зменшення
негативного впливу на навколишнє середовище [7].
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Анотація
В статті висвітлено проблему екологізації сільськогосподарського виробництва на зрошенні.
Обґрунтовано необхідність і заходи впровадження еколого-економічної системи управління
підприємствам АПК при використанні системи зрошення.
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Аннотация
В статье раскрыта проблема экологизации сельскохозяйственного производства в
процессе орошения. Обоснована необходимость и меры внедрение эколого-экономической системы
управления предприятиям АПК при использовании системы орошения.
Ключевые слова: орошение, земледелие, экологизация, эколого-организационные
механизмы управления, гидромелиоративная система.
Annotation
In the article the problem of ecologization of the irrigatory agriculture is revealed. Substantiated
necessity and measures the implementation of ecological and economic systems by enterprises AIC by
using irrigation systems
Key words: irrigation, ecologization of production, hydro-meliorational system, economical and
organizating mechanisms of management.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ
НАСІННИЦТВА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР
Постановка проблеми. Для розв'язання проблеми безперервного і невиснажливого
лісокористування, вирощування високопродуктивних лісових насаджень відповідно до типу
лісорослинних умов, одержання максимального лісівничого ефекту при мінімальних затратах
першорядне значення має відтворення лісових ресурсів шляхом створення лісових культур. Навіть у
багатьох типах лісу, де природне відновлення порід відбувається добре, щоб запобігти заміні
головних порід другорядними, доцільно вдатися до штучного лісовідновлення. Саме лісові культури
повинні збагатити породний склад лісу, не допустити його збіднення. Склад штучного насадження
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мусить відповідати конкретному типу лісу, інакше знижується продуктивність, цінність культур,
погіршується їх санітарний стан.
Тому при суцільних рубках необхідне переважно штучне лісовідновлення, що забезпечить
відновлення лісів з необхідним складом деревних порід. При цьому більше слід використовувати
природне відновлення як головних, так і супутніх порід. Таке лісовідновлення є змішаним і широко
застосовується на практиці.
Отже, основним способом лісовідновлення на непокритих лісом площах, зрубах без природного
відновлення і на землях лісомеліоративного фонду є створення лісових культур як найбільш надійний
шлях відновлення високопродуктивних і біологічно стійких насаджень за участю аборигенних порід і
порід-екзотів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування,
функціонування, використання та розвитку насінництва вивчали такі науковці, як Медведев Ю.
Дяченко Я. [1], Сенякевич І. [2], Рущак М. [3] та інші.
Однак у більшості наукових розробок недосить уваги приділено ефективності розвитку
насінництва в лісовій галузі, як фактору лісовідновлення та розвитку садово-паркового господарства в
ринкових умовах господарювання. Враховуючи це, обґрунтування ефективності розвитку насінництва
лісових культур, квітково-декоративних, а також лікарських рослин для розв'язання проблеми
безперервного і невиснажливого лісокористування є нині досить актуальним.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування шляхів забезпечення сталого
розвитку насінництва, збільшення площі лісів у регіонах та державі в цілому, збереження
біорізноманіття та невиснажливого лісокористування, удосконалення управління лісовим
господарством, задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах, створення більш сприятливих
умов для розвитку підприємництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система насінництва та розсадництва – це
комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на
забезпечення виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу
сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин.
Система насінництва та розсадництва складається з ланок оригінального, елітного і
репродукційного насінництва, розсадництва, страхових і державного резервного насіннєвого фондів.
Особливості виробництва насіння і садивного матеріалу окремих сільськогосподарських рослин
або їх груп, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин ураховуються під час створення
систем їх насінництва та розсадництва, що регулюються відповідними нормативно-правовими актами
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики
України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства України.
Одним із напрямів вирішення проблеми є істотне поліпшення відтворення лісосировинних
ресурсів. Перспективними також є плантаційне лісорозведення (особливо на непридатних для
сільськогосподарського виробництва землях) вирощування насаджень із швидкорослих деревних
порід, введення в лісові культури продуктивних деревних порід з метою їх вирубки в процесі
проміжного користування лісом [4; 5].
Підвищення лісистості території України до 20 % дасть змогу в перспективі забезпечити
лісопромисловий комплекс місцевими сировинними ресурсами, поліпшити кліматичні умови та їх
позитивний вплив на продуктивність сільського господарства, а також збільшити рекреаційний
потенціал лісів і його позитивний плив на здоров’я населення.
Для успішного вирішення цієї програми розроблена національна довгострокова стратегія
підвищення ефективності відтворення лісових ресурсів і раціонального їх використання за рахунок
комплексу чинників, у тому числі створення системи насінництва та розсадництва лісових, квітководекоративних, а також лікарських рослин.
Наукове забезпечення насінництва та розсадництва здійснюють Українська академія аграрних
наук, Національна академія наук України, інші науково-дослідні установи, наукові організації та
фізичніособи, які займаються науковими дослідженнями у сфері насінництва та розсадництва, а також
наукові організації та їх дослідні господарства, що діють у системі вищої професійної освіти у даній
сфері, відповідно до їх компетенції. Вони разом із зацікавленими органами виконавчої влади та
суб'єктами господарювання розробляють методики виробництва насіння і садивного матеріалу, інші
нормативно-правові документи, що регламентують галузь насінництва та розсадництва; співпрацюють
з науковими установами інших держав [6].
Суб'єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати
та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів), якщо їх
виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, що встановлюються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України (для лісового насіння –
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства
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України, для квітково-декоративного насіння-спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України) відповідно до його
компетенції.
Право на виробництво та реалізацію оригінального та елітного насіння надається суб'єктам
насінництва та розсадництва за наслідками атестації, проведеної спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України,
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства України за участю Української академії аграрних наук, суб'єктів насінництва та
розсадництва.
Пріоритетним напрямком діяльності лісового господарства області є нарощування
лісосировинного і природоохоронного потенціалу державного лісового фонду шляхом створення
нових високопродуктивних насаджень у лісовому фонді та захисних лісових насаджень на
непридатних для сільськогосподарського користування землях із метою поступового доведення
лісистості області до оптимальної. Щорічно обсяги посадки лісу в держлісфонді та на яружнобалочних землях становлять понад 1000 га.
Грунтово-кліматичні умови області сприятливі для ведення лісового господарства. 92% площ
лісового фонду – це діброви, на яких найбільший ефект дає вирощування дубових, в окремих
випадках букових насаджень.
Найраціональнішим та найефективнішим шляхом лісовідновлення грабових дібров є лісові
культури з головною породою дуба звичайного, який у цих умовах максимально продуктивний. Площа
його культури на Тернопільщині становить 81 тис. га.
Підвищення продуктивності та господарської цінності лісів області шляхом вирощування
змішаних за складом та складних за формою, біологічно стійких лісових насаджень із перевагою в них
дуба є головним завданням, передбаченим цільовою програмою "Діброва", розробленою обласним
управлінням лісового господарства на період до 2015 року.
Лісове насінництво в області переведено на елітну основу. У лісах відібрано найкращі дерева
(51 дуб, 12 модрин, 4 буки, 2 сосни), від яких піде потомство основних порід для лісів області У
лісорозсадниках вирощується посадковий матеріал 80 видів у кількості понад 22 млн. шт. Ці
високопродуктивні дерева, які мають значний ріст, гарний стовбур і високу якість деревини (їх
називають плюсовими), ростуть у Суразькому, Кременецькому, Копичинському, Урманському,
Коропецькому, Микулинецькому, Завалівському, Монастириському лісництвах [7].
В насадженнях виділено 377 га постійних лісонасінневих ділянок, 310 га генетичних резерватів
та 57 шт. плюсових дерев, закладено 46 га лісонасіннєвих плантацій першого порядку.
Майже 10 млн. шт. високоякісного садивного матеріалу необхідного асортименту для
забезпечення лісокультурних робіт вирощується в лісових розсадниках загальною площею 90 га та
теплично-парникових господарствах. Окрім цього в області функціонують розсадники, де
вирощуються саджанці декоративного призначення для озеленення, щорічні обсяги яких становлять
600-800 тис. шт. у асортименті 40-45 порід.
Ліси мають значні запаси лікарської сировини. На площі приблизно 800 га розташовані плантації
лікарських чагарників – калини, шипшини, глоду, кизилу, аронії тощо. Багато в лісах і трав'янистих
лікарських рослин, серед яких звіробій, мати-й-мачуха, суниця, чистотіл та ін. Вони ростуть на всій
території області, зайнятій лісами.
Заходи щодо створення захисних лісових насаджень (заліснення неугідь, малопродуктивних,
деградованих земель, ярів та балок) спрямовані на охорону навколишнього середовища, подолання
основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації – ерозії грунтів та виснаження річок
заплановані "Першочерговими заходами щодо створення захисних лісових насаджень на неугіддях та
в басейнах річок", затверджені Постановою Кабміну від 28.02.2001 року №189 і є складовою частиною
Державної програми "Ліси України" в обсязі 300 га щорічно.
Відповідно
до
виконання
Галузевої
програми
розвитку
лісонасінневої
справи,
лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ осінню 2010 року створено родинні плантації,
а саме: ДП «Дрогобицький лісгосп» – на базі лісорозсадника Летнянського лісництва кв. 18, вид. 4, пл.
6,0 га створено родинну плантацію дуба звичайного; ДП «Львівський лісгосп» – в Товщівському
лісництві ( кв. 4, вид. 11) на площі 5.0 га створено родинну плантацію дуба звичайного; ДП
«Самбірський лісгосп» – на базі лісорозсадника в Комарнівському лісництві кв.1, вид. 32, площа 5.0 га
створено родинну плантацію дуба звичайного; ДП «Жовківський лісгосп» – в Низівському лісництві
кв.19, вид. 6, площа 5.0 га створено родинну лісонасінну плантацію дуба звичайного; ДП «Бродівський
лісгосп» – на території Підкамінського лісництва створено родинну плантацію сосни звичайної. [8]
Отже, у лісовій галузі Прикарпаття, відчуваючи доцільність розвитку насінництва, проводять у
життя розроблені стратегічні напрями щодо безперервного і невиснажливого лісокористування,
вирощування високопродуктивних лісових насаджень відповідно до типу лісорослинних умов,
одержання максимального лісівничого ефекту при мінімальних затратах
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Висновки з проведеного дослідження. Реалізація завдань структурної перебудови економіки
лісових галузей можлива за умови формування моделі господарювання, яка б відображала такі нові
сучасні напрями: орієнтацію галузевої структури виробництва на розвиток прогресивних технологій
вирощування насіння цінних видів лісової продукції; відтворення лісових ресурсів на багатоцільовій,
розширеній основі; переорієнтацію капітальних вкладень і структури джерел інвестування на
впровадження госпрозрахунку і формування джерел власних ресурсів для лісовідновлення.
Реалізація запропонованих шляхів покращення використання лісових ресурсів України можлива
за умови розробки концепції господарювання в галузі та пакета нормативних матеріалів, відповідного
доопрацювання Лісового Кодексу, а також становлення основних інститутів ринку, які в цілому повинні
забезпечити ведення робіт по відтворенню лісів, користуванню лісосировинними ресурсами та їх
промисловій переробці на науковій основі.
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Анотація
У статті обґрунтовано шляхи забезпечення сталого розвитку насінництва, збільшення
площі лісів у регіонах та державі в цілому, збереження біорізноманіття та невиснажливого
лісокористування. Удосконалено управління лісовим господарством та процес задоволення потреб
суспільства в лісових ресурсах.
Ключові слова: лісова галузь, лісові культури, лісокористування, відтворення лісових
ресурсів, насінництво, садивний матеріал.
Аннотация
В статье обосновано пути обеспечения устойчивого развития семеноводства, увеличению
площади лесов в регионе и государстве в целом, сохранения биоразнообразия и устойчивого
лесопользования. Усовершенствовано управления лесным хозяйством и процесс удовлетворения
потребностей общества в лесных ресурсах.
Ключевые слова: лесная отрасль, лесные культуры, лесопользования, воспроизводство
лесных ресурсов, семеноводство, посадочный материал.
Annotation
In the article substantiated ways of ensuring sustainable development of seed production, the increase
of forest area in the region and the state as a whole, biodiversity and sustainable forestry. Improved forest
management and process needs of society in forest resources.
Key words: forest industry, forest culture, forest, restoration of forest resources, seed, planting
material.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
В УПРАВЛІННІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Постановка проблеми. Автономну Республіку Крим по її рекреаційних характеристиках можна
віднести до унікальних курортних регіонів України і СНД, а світова практика показує високу
прибутковість і швидку окупність індустрії відпочинку і туризму. Тому на сьогоднішній день рекреаційна
діяльність є одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки Криму і України [3; 7]. Сучасний стан
рекреаційної системи не стабільний: застаріла матеріально-технічна база, низький рівень
асортименту і якості послуг, не достатньо ефективне використання ресурсів. Таким чином, для
вирішення цих проблем необхідне якісне управління рекреаційною системою.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Управлінню рекреаційними системами останнім
часом присвятили свою увагу такі українські вчені, як Байтеряков О. З., Гринюк О. Ю. Кравченко Н. О.,
Куценко В. І., Мандюк Н. Л. Миронова Т. Л., Мірошниченко О. А., Орлов Н.А., Павленко И.Г.,
Свістельник І. Р., Уліганець С. І., Шулик В. В. та ін.
Огляд наукової інформації з досліджуваної проблематики вказує на недостатнє висвітлення ролі
органів державної служби в управлінні і оптимізації діяльності рекреаційних систем.
Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі органів державної служби в управлінні
та оптимізації діяльності рекреаційних систем і значення підготовки кваліфікованих кадрів, що
забезпечують раціональне функціонування рекреаційних комплексів.
Виклад основного матеріалу дослідження. При управлінні рекреаційною системою
необхідний облік і контроль за фінансовою діяльністю, необхідне раціональне і перспективне
планування розвитку санаторно-курортних комплексів, залучення інвесторів і туристів з
використанням інтернет-маркетингу, зацікавлювати відомства в розвитку їх підрозділів. На
сьогоднішній день, на жаль, спостерігається інша тенденція:
- нераціональне використання рекреаційних ресурсів і забруднення навколишнього середовища;
- безсистемності розвитку рекреаційних комплексів;
- невідповідність рекреаційних підприємств світовим стандартам;
- відсутність централізованого планування об'ємів послуг, що надаються, з урахуванням потреб;
- відсутність соціально-економічних стимулів поширення послуг і поліпшення їх якості [7].
На зміну рекреаційної системи централізованого підпорядкування прийшла приватна і
акціонерна власність. Тому виникла потреба в створенні організованої структури управління
рекреаційною власністю, яка забезпечувала б функціонування економічних об'єктів комплексу.
У будь-якому сучасному суспільстві апарат державного управління частково побудований на
бюрократичних принципах. В той же час державний інститут піддається жорсткій критиці із-за
нерозуміння суті предмету. Як правило, змішуються три семантично близькі, але різні речі:
універсальні бюрократичні принципи організації управління; бюрократія, як соціальний шар, який
здійснює повсякденне управління державною машиною; бюрократизм – властива управлінцям
соціальна хвороба. Бюрократія в різних державах і в різний час при всіх її загальних рисах сильно
відрізняється одна від одної по своєму соціальному і юридичному статусу, рівню організованості і
ефективності, по місцю в структурі державної влади, по чесності або корумпованості чиновництва, по
рівню так званої адміністративної моралі [8].
Необхідна система, яка дозволяла б суворо контролювати сучасну структуру управління. Вона
повинна володіти великим запасом потужності, тому що виникає розуміння реальності небезпеки,
обумовленої недостатньо контрольованою бюрократією [5].
До органів управління рекреаційною системою можна віднести міністерства і комітети
держапарату (рис.1).
Державний апарат дуже великий, тому функції мають бути оптимально розподілені між
органами виконавчої влади, щоб запобігти дублюванню і конфлікту інтересів, мінімізувати дозвільну і
контрольно-наглядову діяльність держави у всіх сферах життєдіяльності.
Організаційна структура управління, що реалізовує концепцію рекреаційної діяльності, яка є
системою стосунків і органів управління, адекватну процесу трансформації економіки регіону, включає
чотири управлінські блоки:
- перший, що реалізує функції суспільної підтримки населенням вибраного шляху рекреаційної
діяльності регіону;
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- другий, структурний, що забезпечує використання специфічних особливостей природних і
рекреаційних ресурсів для формування власної спрямованості соціально-економічного розвитку;
- третій, економічний, який включає органи, що мотивують активність підприємництва,
формуючи матеріально-фінансові джерела розвитку і використовуючи їх відповідно до етапів
виконання програми виходу з кризи;
- четвертий, соціальний, що реалізує резерви активної поведінки населення регіону, всі форми
власності, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів.

Міністерство
економіки АРК
Міністерство курортів і
туризму АРК
Міністерство
культури АРК

Міністерство освіти і
науки, молоді і спорту
АРК

Державна податкова
адміністрація АРК
Рекреаційний комплекс
Міністерство
охорони здоров'я
АРК

Міністерство регіонального
розвитку та житловокомунального господарства АРК
Республіканський комітет АРК з
охорони навколишнього природного
середовища

Рис. 1. Органи управління і забезпечення функціонування рекреаційної системи
Крім того, адміністрація будь-якого регіону повинна мати організаційно-управлінський блок, який
є адміністративним центром, що складається з двох груп: експертна рада, котра буде стратегіювати
процес управління рекреаційною діяльністю, і робоча група, яка здійснюватиме виконання
поставлених завдань. Управлінські блоки даної організаційної структури мають бути об'єднані єдиним
керівництвом регіону.
Державна служба, до якої відносяться і органи управління рекреаційною системою, повинна
керуватися основним принципом, викладеним в Конституції України, стаття 8:
• Органи влади, посадові особи і громадяни повинні дотримуватись Конституції України, Законів
України, міжнародних норм.
• Держслужбовці повинні виконувати функції тільки в умовах компетенції органу, в якому вони
працюють, і у рамках прав, закріплених посадою.
• Всі державні органи і службовці належним чином, а не для задоволення особистих потреб,
повинні реалізовувати свої права і обов'язки, забезпечуючи права людини.
• Державні службовці віддані державі, а громадяни довіряють таким, що служить.
Таким чином, конституція забезпечує єдність, узгодженість і стабільність всієї правової системи і
її окремих елементів і інститутів, зокрема, і органів управління рекреаційною системою.
Всі соціально-економічні і політичні перетворення в Україні залежать від ефективної роботи
органів державної влади всіх рівнів. Комплектування їх кваліфікаційними кадрами, здатними
забезпечити економічний і соціальний розвиток держави, є першочерговим завданням [6].
Для управління рекреаційною діяльністю, яка є одним з пріоритетних напрямів розвитку
української економіки, необхідні підготовлені кадри (відповідна професійна підготовка, досвід роботи,
організаторські здібності, якісне виконання службових обов'язків на попередній роботі).
Від держави вимагається комплектування і організація навчання кадрів, створення умов для
самостійної освіти і стажування, періодична атестація державних службовців, підвищення їх
кваліфікаційного рівня і перепідготовка [4].
Єдина загальнонаціональна система підготовки і підвищення кваліфікації держслужбовців має
три складові:
• освітньо-професійні програми підготовки і перепідготовки, а також професійні програми
підвищення кваліфікації держслужбовців;
• вищі освітні заклади, центри підвищення кваліфікації держслужбовців і керівників державних
підприємств, установ і організацій, галузеві інститути підвищення кваліфікації;
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• органи державної влади, які здійснюють управління системою навчання державних
службовців.
Становлення, функціонування і розвиток системи навчання органів управління рекреаційною
діяльністю повинні здійснюватися на таких принципах:
• професійне навчання – важливий напрям реалізації державної кадрової політики,
невід'ємна частина роботи з персоналом;
• забезпечення випереджаючого характеру змісту навчання з урахуванням перспектив
розвитку держави, ускладнення завдань і функцій її органів і гілок влади, впровадження інноваційних
рішень і технологій, сучасних наукових досліджень;
• забезпечення безперервності і обов'язкового характеру навчання всіх службовців, органічно
пов'язаних з професійним розвитком персоналу, планування і реалізація особистої кар'єри, його
службово-посадового просування, присвоєння чергового рангу, облік особистих інтересів
співробітника;
• обов'язковість цільової спрямованості навчання на основі дотримання державних освітніх
стандартів і критеріїв, при його гнучкості в сполученні всіх видів і форм навчання, досягнення
інтенсифікації і оптимізації освітнього процесу, розвитку після вузівської освіти (аспірантура,
докторантура);
• організація навчального процесу і формування змісту навчання на основі широкого
впровадження результатів науково-дослідної діяльності, аналізу сучасної практики державного
управління і державної служби, використання індивідуальних способів і активних методів в
навчальному процесі слухачів, що загалом повинне сприяти розвитку в них нового стилю мислення,
самостійності і персональній відповідальності в роботі;
• створення сучасного інформаційного простору у сфері державної служби і забезпечення
вільного доступу до нього слухачів системи, надання державної та інвестиційної донорської підтримки
навчальним установам системи у формуванні відповідної матеріально-технічної бази і соціальнопобутової сфери;
• формування мережі навчальних установ системи на конкурсній основі, що забезпечить
постійне оновлення змісту навчання і вибір кращих навчальних установ;
• функціонування системи переважно на основі державного замовлення і за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів, а також за рахунок залучення інших джерел фінансування,
дозволених чинним законодавством;
• єдине навчально-методичне управління і координація практичної діяльності всіх елементів
системи;
• широке використання вітчизняного і зарубіжного досвіду державного управління і державної
служби [2; 5].
Отже, підготовка кваліфікованих кадрів забезпечить Україну професійною і якісною державною
службою, яка зможе результативніше і ефективно функціонувати і надавати якісні послуги
громадянам.
На сьогоднішній день перед органами управління постає декілька напрямів, які необхідно
розробляти для успішного розвитку підприємств рекреаційної системи Автономної Республіки Крим.
1. Управління підприємствами здійснюється за допомогою двох основних методів – планування
і стимулювання. Ефективність управління буде вища, якщо ці два методи будуть більш взаємозв'язані
із структурою соціально-економічного розвитку суспільства.
2. Перехід до сучасних соціально-ринкових форм організації підприємств рекреаційного комплексу
вимагає реорганізації системи адміністративно-господарського управління рекреаційною системою.
3. Розглядати еколого-економічну ефективність функціонування рекреаційних підприємств, що
визначається балансом попиту-пропозиції і вимогами дотримання екологічно збалансованого
соціально-економічного розвитку.
4. Вирішення проблем і завдань регіоналізації на державному рівні управління: обґрунтування
стратегії, вибір пріоритетів і визначення цілей регіонального розвитку рекреаційних систем, розробка
систем показників, інноваційних форм їх організації.
5. Вирішення комплексних проблем регіональної рекреаційної діяльності шляхом правильного
вибору пріоритетів на програмній основі (вибір проблем, оцінка напрямів їх рішення через відповідні
цільові програми) для підвищення їх економічної ефективності [1].
Перед органами державного управління стоять завдання регулювання, координації, контролю,
економічної, правової і організаційної підтримки цільових програм і проектів.
Висновки з проведеного дослідження. Для вирішення проблем і завдань, що стоять перед
органами управління рекреаційною системою, необхідно здійснити:
- удосконалення кадрового складу і програмно-цільового підходу, що має важливе практичне
значення і вимагає теоретичного осмислення проблем, використання різноманітних підходів та принципів
по створенню економічно ефективного механізму управління рекреаційною системою регіону.
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- реорганізацію органів державної служби з їх цільовою спрямованістю на вирішення і
оптимізацію рекреаційних завдань.
- створення і адаптування нормативно-правової бази, яка забезпечить раціональне
функціонування і розвиток рекреаційних комплексів.
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Анотація
У статі визначена роль органів державної служби в управлінні і оптимізації діяльності
рекреаційних систем та підготовці кваліфікованих кадрів, які в сукупності забезпечують
раціональне функціонування рекреаційних комплексів.
Ключові слова: державна служба, управління, рекреаційна система.
Аннотация
В статье определена роль органов государственной службы в управлении и оптимизации
деятельности рекреационных систем и подготовке квалифицированных кадров, которые в
совокупности обеспечивают рациональное функционирование рекреационных комплексов..
Ключевые слова: государственная служба, управление, рекреационная система.
Annotation
The article defines the role of public service management and optimization of recreation systems and
training of qualified personnel, which together provide efficient operation of recreation systems.
Key words: public service, management, recreational system.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА ЕКОСИСТЕМНІ
ПОСЛУГИ У ГАЛУЗІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
Постановка проблеми. Гонитва за прибутком найчастіше затьмарює осмислення необхідності
співставлення потреб суспільства з можливостями території. Серед недоліків існуючого регіонального
механізму фінансування природоохоронних заходів варто виділити мізерне стимулювання
товаровиробників щодо запровадження еколого-безпечних технологій, а також відсутність
оперативного реагування на хід і динаміку еколого-економічних процесів.
Враховуючи еколого-економiчну ситуацiю в Українi, досвід органiзацiї природоохоронної
дiяльностi та умови господарювання, що склалися в перехiдний перiод, пріоритетним напрямом при
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формуванні дієвої екологічної політики слід вважати фiнансово-економiчне стимулювання
господарюючих суб’єктів, які прагнуть знизити обсяги шкідливого впливу на оточуюче природне
середовище.
З досвіду інших країн знаємо, що своєю дієвістю система екологічного менеджменту
зобов'язана, насамперед, ефективності економічного механізму природокористування, який базується
на збалансованому поєднанні регуляторів примусово-обмежувального характеру з регуляторами
стимулюючого характеру – саме так можна забезпечити більш сприятливі умови для природо- та
водозбереження, а також для застосування екологічно безпечних технологій і методів
господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження особливостей
формування економічного механізму екосистемних послуг зробили ряд вітчизняних та зарубіжних
вчених, а саме: Арестов С.В, Бобильов С.Н., Веклич О.О., Дейлі Р., Лукьянчиков Н.Н., Люри Д.И.,
Мельник Л.Г., Мішенін Є.В., Перелет Р. А., Потравний І.М., Риттер К., Рута Дж. тощо. Проте, не
дивлячись на велику кількість робіт в сфері дослідження екосистемних платежів та раціоналізації
природокористування, багато аспектів даної проблеми, особливо в галузі водокористування,
залишилися мало вивченими. У цілому концепція екосистемних послуг знаходиться у процесі
формування.
Постановка завдання. Сучасна глобальна фінансово-економічна криза підтвердила
недосконалість традиційної ринкової моделі в контексті впливу господарської діяльності на
екосистеми, а також позначила цілий ряд проблем фінансування природоохоронних заходів, від
вирішення яких багато в чому залежить еколого-економічна безпека українського суспільства. Постає
проблема пошуку альтернативних методів управління екосистемами, а також механізмів
фінансування збереження та відновлення їх функцій. Тому метою даної статті є поглиблення
теоретико-методичних засад формування та розвитку механізму застосування екосистемних платежів
у галузі водокористування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Створена в Україні система економічного
регулювання та фінансування природоохоронної діяльності перебуває в стадії становлення, причому
окремі її підсистеми та елементи мають різні ступені розвиненості та практичної реалізації. Тому
сьогодні необхідний розвиток діючої та ефективної системи економічного стимулювання
природоохоронної діяльності, міцної фінансової основи національної екологічної політики [3; 4].
Важливе значення на даному етапі розвитку суспільства мають платежі за екосистемні послуги,
сутність яких полягає у створенні нових ринків, що перерозподіляють фінансові потоки на користь
організацій, які зберігають ландшафти, біорозманіття, у тому числі і водні екосистеми [8].
У випадку серйозних екологічних проблем в умовах обмежених фінансових ресурсів платежі за
екосистемні послуги можуть стати джерелом додаткових альтернативних ресурсів, дати можливість
перевести використання фінансів до напряму більш екологічно безпечних методів управління та
забезпечення сталої структури виробництва, створити стимули для інвестицій і залучити приватний
сектор до охорони навколишнього середовища.
Для економічної оцінки екосистемних послуг та її використання у реальній економіці Бобильов
С.Н., Захаров В.М. пропонують, наприклад, виокремлювати наступні чотири підготовчі етапи [1; 2]:
ідентифікація екосистемної послуги; визначення економічної цінності даної послуги; визначення
одержувача вигоди від екосистемної послуги; формування механізму платежів за надання послуги.
Послуги із забезпечення водою належної якості є одним із найбільш дієвих видів екосистемних
послуг у галузі водокористування. До них можна віднести:
– регулювання водотоку – попередження і боротьба з повенями, підтримка водотоку у
посушливий період;
– регулювання якості води – підтримання певної концентрації поживних речовин,
температурного режиму, вмісту шкідливих речовин.
Сутність платежів за екосистемні послуги полягає у створенні ринку послуг, які на даний час не
мають грошової оцінки. Так, з економічної точки зору землекористувачі, які цілеспрямовано зберігають
якість води у річці шляхом скорочення використання добрив і пестицидів, недоотримують певний
прибуток в результаті зменшення врожаю сільськогосподарських культур. У відмовленні від суми
цього прибутку і полягає екосистемна послуга, яку вони надають водокористувачам нижче за течією
річки. Відповідно, з економічної точки зору, постачальники даної послуги матимуть стимул
продовжувати її надавати лише в тому випадку, коли недоотриманий прибуток буде компенсовано
користувачами даних угідь.
Таким чином, мінімальна сума платежів за екосистемні послуги має дорівнювати сумі
альтернативних витрат такого збалансованого природокористування.
З іншого боку, користувач послуги буде готовий платити за неї тільки тоді, коли він буде
інформований про те, в якій мірі саме діяльність постачальника призводить до забезпечення певної
якості водних ресурсів, а також буде впевнений, що така плата є рентабельною у порівнянні з
можливими альтернативними витратами (у нашому випадку, з вартістю будівництва та експлуатації
очисних споруд). Максимальна сума платежів за екосистемні послуги повинна дорівнювати витратам
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на цей альтернативний спосіб вирішення проблеми. Реальна сума плати визначається індивідуально
у кожному конкретному випадку в процесі переговорів між постачальником і користувачем послуг.
Сутність механізму застосування плати за екосистемні послуги полягає у тому, щоб переконати
водокористувачів у пониззях річок в необхідності платити за заходи, завдяки яким до них надходить
вода необхідної якості і в необхідній кількості (рис. 1).

Плата за екосистемні
послуги

Землекористувач

Напрямки водокористування

Екосистемні послуги

Використання водних ресурсів для
забезпечення процесу промислового
виробництва
Використання водних джерел для
сільськогосподарських цілей

Цільовий фонд

Водокористувач

Здійснення протиповеневих і
протипаводкових заходів
Контроль за температурним
режимом водних ресурсів
Підтримка водотоків у посушливі
періоди

Питне водопостачання
Обмеження використання
забруднюючих речовин і контроль за їх
концентрацією

Використання води в лікувальних
цілях

Забезпечення відповідних якісних
показників водних угідь

Рекреаційне водокористування

Екосистемний ефект

Рис. 1. Механізм застосування плати за екосистемні послуги
Фінансовим механізмом, що використовується при цьому, є пряма компенсація продавцям
(тобто постачальникам даних послуг) втрат їх доходів чи видатків за рахунок фонду розвитку або
цільового фонду, створеного в рамках схем інвестування. У таких випадках плата, що стягується з
покупців, накопичується в цільовому фонді, кошти якого, у свою чергу, використовуються в рамках
планів інвестування для фінансування практики або заходів, спрямованих на розвиток екосистемних
послуг.
Водокористувачі повинні усвідомити, що за якість потрібно платити і що сума платежів за воду
повинна включати не тільки комунальний платіж, але й вартість підтримання якості даного ресурсу.
Недооцінка цієї вартості призводить до зниження якості води та деградації водних та прибережних
екосистем.
Ефективними заходами стимулювання розвитку екосистемних платежів в галузі
водокористування є активізація залучення суб’єктів господарювання до даного виду діяльності та
поширення форм державно-приватного партнерства у функціонуванні, підтримці та відновленні
екосистем, а саме [7]:
- державні контракти на виконання екологічних проектів;
- угоди оренди окремих об’єктів з метою цільової природоохоронної діяльності, що підвищує
збереження і продуктивність природних екосистем;
- змішані типи контрактів (в залежності від розподілених між партнерами ризиків);
- спеціальні економічні зони господарювання з одночасним спрямуванням діяльності на
відновлення, збереження, підтримку функцій природних екосистем;
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- заохочення створення приватних природоохоронних територій;
- застосування практики міжтериторіальних (усередині країни) заліків і компенсацій з приводу
забезпечення, відновлення, підтримки екосистемних послуг;
- розробки та удосконалення методик оцінки економічної вагомості забезпечуючих,
регулюючих, підтримуючих екосистемних послуг для різних видів економічної діяльності з
врахуванням природно-територіальних особливостей України ;
- посилення нормативно-правового забезпечення формування платежів та ринків
екосистемних послуг.
У випадку серйозних екологічних проблем в умовах обмежених фінансових ресурсів плата за
екосистемні послуги може стати джерелом додаткових альтернативних ресурсів, дати можливість
перевести використання фінансів до напряму більш екологічно безпечних методів управління та
забезпечення сталої структури виробництва, створити стимули для інвестицій і залучити приватний
сектор до охорони навколишнього середовища.
Висновки з проведеного дослідження. Виходячи із проведеного дослідження можна
стверджувати, що розробка основних складових механізму надання екосистемних послуг в Україні
потребує вирішення наступних завдань:
- проведення системної ідентифікації та оцінки екосистемних послуг регіонів (територій) за
видами послуг (забезпечення, регулювання, підтримки), а також адміністративно-територіальними,
природно-кліматичними та іншими ознаками ;
- оцінки ефектів у сфері надання екосистемних послуг шляхом проведення відповідних екологоекономічних заходів в енергетиці, сільському і лісовому господарствах та інших галузях
економіки [5, 6].
При цьому запровадження даного механізму зможе істотно покращити стан справ у
водогосподарській галузі і сприятиме стимулюванню водокористувачів до раціоналізації та екологізації
водокористування. Тому на державному рівні потрібно сформувати законодавчо-нормативну базу
щодо реалізації принципу платності за екосистемні послуги і створення відповідного управлінського
апарату, який здійснюватиме контроль за дотриманням даного законодавства. Важливо
усвідомлювати, що всі без винятку члени суспільства отримають користь від охорони навколишнього
середовища і понесуть великі втрати в разі її деградації.
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Анотація
У статті розглянута проблема пошуку альтернативних методів управління
водокористуванням. Аналізуються передумови впровадження механізмів плати за екосистемні
послуги. Запропоновані заходи із стимулювання розвитку екосистемних послуг в Україні.
Ключові слова: альтернативні витрати, водокористування, екосистемні послуги, платежі
за екосистемні послуги, механізм плати.
Аннотация
В статье рассмотрена проблема поиска альтернативных методов управления
водопользованием. Анализируются предпосылки внедрения механизмов платы за экосистемные
услуги. Предложены меры по стимулированию развития экосистемных услуг в Украине.
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In this article considers the problem of search of alternative methods of management of water use.
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ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧИХ ЗБИТКІВ ВІД БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ:
КОНКРЕТИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ
Постановка проблеми. Сьогодні в нашій країні прискореними темпами розвиваються процеси
урбанізації, які надають поштовх будівництву нових житлових масивів, споруд комерційного та
виробничого призначення та розвитку будівельної індустрії (у тому числі і підприємств з виробництва
будівельних матеріалів). Таке становище неминуче позначається на оточуючому середовищі у формі
еколого-економічних збитків, які проявляються у несприятливих екологічних наслідках для людства –
невідворотних змінах у біосфері та гідросфері цілих районів, наростаючій загрозі економічній безпеці
України.
Зменшення загальних темпів накопичення окреслених наслідків можливе лише за рахунок
безперервних фундаментальних досліджень у визначеній площині з метою моніторингу сукупного
збитку, нанесеного природному середовищу, та оцінки ризику виникнення загроз безпеці життя і
здоров’я населення та процесам саморегулювання у системі біоценозу на конкретній території. Тільки
такі заходи забезпечать можливість своєчасного регулювання та мінімізації впливу руйнівних
факторів, синтезованих підприємствами будівельної індустрії. Проте, у сучасних умовах, що
характеризуються відсутністю єдиного, загальноприйнятого підходу до визначення рівня екологоекономічних збитків та консенсусу щодо сутності базових термінологічних понять у цій площині –
якісний моніторинг малоймовірний.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні економічні моделі оцінки екологоекономічних збитків від будівельної галузі розглянуті у науковій літературі досить обмежено. Так,
Радченко М.Т. та Макарова О.В. у своїй роботі «Котельні підприємств будівельної індустрії як джерела
антропогенного навантаження на довкілля» (2007 р.) зробили спробу оцінки загальних екологоекономічних збитків, яких зазнає країна від роботи котельних у автоклавному виробництві – зокрема,
від накопичення у ґрунті і сільськогосподарських культурах прилеглих районів шкідливих речовин,
викидів у атмосферу відпрацьованої пари, втрати теплоти, акумульованої будівельним матеріалом та
ін. Проте основна увага науковцями приділена виключно шляхам зменшення антропогенного
навантаження на довкілля котельного господарства виробництва будівельних матеріалів [9]. Сама ж
модель оцінки, а також сутність категорії еколого-економічних збитків не отримали у окресленій
науковій праці достатнього розвитку.
Заслуговує на увагу праця Князевої В.П. «Екологія. Основи реставрації» (2005 р.), де автор
оцінювала еколого-економічні збитки від будівельної індустрії через призму його впливу на природні
комплекси у площинах: забруднення повітря, води, ґрунтів; наслідків від створення котлованів,
траншей, бурильно-підривних робіт; використання гідравлічних способів розробки ґрунту; утворення
звалищ будівельних відходів та ін. При цьому у роботі достатньо змістовно викладено запропоновану
до використання модель оцінки [3]. Проте слід зазначити, що, незважаючи на фундаментальний
характер та наукову цінність роботи, саме поняття еколого-економічний збиток Князевою В.П. не
виділялось. Крім того, загальний акцент роботи більш зосереджений на економічному моніторингу,
оцінці стану архітектурних пам’яток та конкретизації екологічних вимог до будівництва та реставрації.
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Опис моделей оцінки екологічного впливу виробничих підприємств на природне середовище та
еколого-економічних збитків від їх діяльності достатньо ґрунтовно охарактеризовано у геологогеографічному та техніко-економічному огляді Geoglobus [2]. Окреслене джерело надає і власне
тлумачення категорії еколого-економічних збитків.
Розробками практичних та теоретичних основ оцінки еколого-економічного збитку також
займались Маховікова Г.А. [5], Кудаков А.С., Кудакова Г.Г. [4], Бридун Є.В. [1] та ін.
Окреслені положення надають можливість стверджувати – сьогодні потребують
фундаментального вивчення існуючі у науковій літературі моделі оцінки еколого-економічного збитку
від будівельної індустрії, що формує високу актуальність досліджень у цій сфері. Крім того, потребує
поглибленого вивчення і сутність самої категорії еколого-економічний збиток, оскільки на даному етапі
вона не отримала достатнього вивчення у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених.
Постановка завдання. Відповідно до окреслених вище положень, метою даної статті є
систематизація існуючих у сучасній практиці моделей оцінки еколого-економічного збитку від
підприємств будівельної індустрії та аналіз їх особливостей.
Досягнення сформованої мети можливе за рахунок вирішення таких завдань: 1) визначення
сутності категорії «еколого-економічний збиток»; 2) конкретизація основних моделей оцінки екологоекономічного збитку від будівельної індустрії; 3) аналіз існуючих моделей оцінки еколого-економічного
збитку від будівельної індустрії та виділення їх основних особливостей.
Виклад основного матеріалу дослідження. У різних наукових джерелах категорія екологоекономічного збитку трактується по різному. Зокрема, нами виділені наступні визначення даної
категорії:
- фактичні або можливі збитки, що завдані природному потенціалу території внаслідок
погіршення стану оточуючого середовища та залежать від багатьох факторів [4]. При цьому, що
конкретно розуміється під терміном «потенціал» у джерелі не зазначено;
- грошова оцінка негативних змін у оточуючому середовищі, в результаті її забруднення, у
кількості та якості природних ресурсів, а також наслідків таких змін. При цьому екологічний бік такого
збитку може проявлятися у різних видах: погіршенні здоров’я населення, зниження родючості ґрунтів
сільськогосподарського призначення та ін. [2]. Однак далеко не всі наслідки забруднення можливо
достеменно оцінити у грошовій оцінці (наприклад, забруднення повітря підприємствами будівельної
індустрії та ін.);
- фактичні і можливі збитки в їх кількісному і якісному виразах, включаючи додаткові витрати на
ліквідацію несприятливих наслідків для життєдіяльності людей, тварин, рослин та інших живих
організмів, викликані порушенням нормативів якості навколишнього середовища у результаті
негативних дій господарської чи іншої діяльності, техногенних аварій чи катастроф [8].
З нашої точки зору останній підхід є найбільш прийнятним, оскільки враховує таки втрати та
несприятливі наслідки в оточуючому середовищі, що можуть бути визначені лише на основі системи
якісних критеріїв та не підлягають оцінці за вартісними методами. Зважаючи на виділені положення,
еколого-економічні збитки від діяльності підприємств будівельної індустрії
можуть бути
охарактеризовані як – фактичні збитки, викликані негативними змінами в оточуючому середовищі,
внаслідок забруднення або можливості виникнення таких змін, у кількісному або якісному виразах.
При цьому, під негативними змінами ми будемо розуміти будь-який реальний або можливий
негативний випадок, пов'язаний з погіршенням здоров’я населення, загибеллю або зниженням якості
флори та фауни, внаслідок антропічого впливу господарської діяльності будівельної індустрії.
Точна оцінка еколого-економічного збитку, завданого навколишньому середовищу
підприємствами будівельної індустрії досить важлива, оскільки дозволяє досягти наступних цілей: 1)
державі, за допомогою різних стимулів, зменшити накопичення відповідного збитку; 2) підприємствам
достеменно визначати заходи, необхідні для зменшення антропогенного навантаження на довкілля.
У зв’язку з цим, доцільним є пошук моделі, яка дозволила б найкраще забезпечити досягнення
окреслених цілей. Так, відповідно до аналізу наукової літератури, у вітчизняній та зарубіжній практиці
існує значна кількість моделей з оцінки еколого-економічного збитку від будівельної індустрії.
Наприклад, нами конкретизовано: модель оцінки еколого-економічного збитку від стаціонарного моноджерела забруднення [7]; модель оцінки еколого-економічного збитку Мельник [6], загальна модель
оцінки еколого-економічного збитку Геоглобус [2]; модель оцінки еколого-економічного збитку Князевої
[3], модель для оцінки еколого-економічного збитку від великого стаціонарного джерела забруднення
[7]. При цьому, останні три (з наведених моделей) отримали найбільш повну характеристику у
науковій літературі та активно застосовуються у практиці екологічного аудиту [2-3; 6-7]. Таким чином,
доцільним є їх аналіз та виділення основних особливостей.
Так, модель Геоглобус – ґрунтується на представленні загального еколого-економічного збитку
у вигляді сукупності окремих сум грошових витрат та натуральних збитків, що виникли в результаті
впливу різних антропогенних факторів [2]. При цьому, у розрахунок мають додаватися як суми
зовнішніх витрат (екстернальних), пов’язаних зі збитком суспільству, так і внутрішні витрати
будівельної індустрії (локальні), що призводять до темпоральних екстерналій (наслідків, що
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проникають назовні та відбиваються на якості життя наступних поколінь). Сукупний збиток
пропонується розраховувати за формулою [2]:
(1)
де:
Ui – економічний збиток, що викликаний натуральними змінами i-го фактору;
xi – натуральні зміни i-го фактору;
pi – грошова оцінка i-го фактору.
При цьому грошова оцінка еколого-економічних збитків може здійснюватися на основі оцінки
екологічного впливу, пов’язаного з використанням ринкових цін (які, також впливають на товари та
послуги, що виробляються у ринкових цінах) [2]. Для цього можуть бути використані методи: оцінки
витрат з урахуванням екологічних наслідків від проектів; оцінки зміни продуктивності; оцінки зміни
продуктивності за вже наявного екологічного впливу; оцінки екологічного впливу з урахуванням зміни
якості життя населення. Таким чином, загальний вигляд моделі Геоглобус з оцінки екологоекономічних збитків викладено на рис 1.

Об’єкти оцінки (Xі)

Можливий збиток (Pі)

А. природні системи
(лісове
господарство,
водне господарство та
риболовство,
сільськогосподарські
угіддя та продуктивність
ґрунтів та ін.).
Б.
штучні
системи
(будинки
та
споруди,
виробництво).

екологічний: зміна якості природних
ресурсів
та
стану
оточуючого
середовища, та як наслідок: (1) зміна
виробничої здатності, у. т.ч. і природних
та штучних систем; (2) зміна, виробничих
витрат у цих системах.
економічний: вплив екологічних збитків
на обсяги виробництва, коливання цін та
ін.; вплив екологічних збитків на фізичні
зміни на основі ринкових цін.

Оцінка
витрат
з
урахуванням
екологічних
наслідків впливу проектів.

Фізичні зміни
виробництва (абсолютна
величина впливу та його
вплив у форми приросту)

Від’ємний
екологічний
вплив
(забруднення повітря в результаті роботи
підприємств будівельної індустрії, що
призвів до зниження продуктивності
ґрунтів та ін.)

Не абсолютна частина
екологічних змін – тільки
частина, безпосередньо
пов’язана з впливом, що
є наслідком реалізованого
проекту та здійснені їх
витрат

Додатковий екологічний вплив або
різниця між збитками до збільшення
обсягів
виробництва
підприємств
будівельної індустрії та після такого
збільшення
(наприклад, зменшення
популяції видів риб або її мор, від
забруднюючих стоків до та після
збільшення обсягів виробництва).

Оцінка витративигоди
(зміни
продуктивності)

Для визначення збитку у ринкових цінах важливо
визначити економічну цінність природних ресурсів

Метод оцінки

Не абсолютна частина
змін виробництва праці
працівників
безпосередньо пов’язана
з впливом на людський
фактор
зміни
стану
оточуючого середовища, в
наслідок
реалізації
проекту

Втрачений заробіток в наслідок
погіршення здоров’я. Зростання витрат
на лікування .

Uі

Uі

Оцінка екологічного
впливу з урахуванням
зміни якості життя

Оцінка зміни
продуктивності, за вже
наявного екологічного
впливу

U

Uі

Uі

Рис. 1. Моделі оцінки еколого-економічного збитку Геоглобус
(розроблено автором на основі [2]).
Сьогодні, у будівельній індустрії, обмежена практика оцінки природних ресурсів, що зазнають
впливу внаслідок відповідної виробничої діяльності (якщо викиди не перевищують нормативів), тому
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існуючі виробничі проекти мають виражений антиекологічний ефект. Це призводить до щорічного
накопичення значних рівнів еколого-економічних збитків. Таке становище формує високу
перспективність застосування наведеної моделі для контролю загального антропогенного впливу
виробничих процесів будівельної індустрії на оточуюче середовище. Проте слід зауважити, що
Геоглобус є достатньо узагальненою моделлю і не враховує специфічних особливостей підприємств
будівельної індустрії та не визначає методів мінімізації завданого еколого-економічного збитку.
Модель Князевої В.П. ґрунтується на складанні деталізованого переліку видів діяльності,
реалізованих за проектом підприємств будівельної індустрії, що призвели до негативних наслідків.
При цьому, ці сукупні наслідки вимірюються у втраченому доході, вважаються загальним екологоекономічним збитком та оцінюються на основі економічної ефективності реалізованого проекту
будівельної індустрії – тобто зіставлення понесених витрат та вигод у грошовому виразі та визначення
невикористаних заходів зі зниження ризиків. Сукупний збиток пропонується розраховувати за
формулою [3]:

де: ±S - еколого-економічний збиток від проекту;
Ѕі - еколого-економічний збиток від конкретного виду робіт по проекту у будівельній індустрії;
С – сукупна вартість невикористаних заходів, з мінімізації збитків;
αi- пряма вартість проекту;
βi – вартість відкладеної альтернативи (від використання оточуючого середовища у первинному
стані).
Загальний вигляд моделі Князевої В.П. на прикладі оцінки еколого-економічного збитку від
проекту з будівництва стадіону «Авангард» (м. Ужгород, Закарпатська область) представлено автором
на рис. 2.
Окреслена модель має високі адаптивні властивості та гнучкість – може бути адаптована до
будь-якого проекту будівельної індустрії. Крім того, використання методу втрачених доходів при
визначенні загального еколого-економічного збитку, доповненого показниками вимірювання
ефективності проекту (такими, як внутрішня ставка рентабельності або співвідношення
вигоди/витрати), дозволить додатково оцінити і ступінь економічної доцільності реалізованого
проектну.
Додає цінності моделі можливість визначення шляхів мінімізації сукупного еколого-економічного
збитку від проекту, а також можливість виділення найбільш екологічного варіанту використання
будівельних відходів за спеціальною бальною шкалою навантажень на зовнішнє середовище (у розрізі
позначок «н» – реалізація неможлива; 1 – мінімальне навантаження; 2 – середнє навантаження; 3 –
високе навантаження; 4 – максимальне навантаження) [3].
З нашої точки зору, технологія оцінки еколого-економічних збитків, що узагальнена у моделі,
може бути досить ефективною при розробці екологічних карт будівельних проектів, попередженні або
мінімізації негативних їх наслідків на оточуюче середовище.
Однак, модель непридатна для оцінки еколого-економічних збитків для великих стаціонарних
промислових об’єктів, які мають дещо іншу, постійну специфіку забруднення, що ґрунтується на
викидах шкідливих речовин у атмосферу, гідросферу, їх осіданні та просочуванні у ґрунт та ін.
Модель оцінки еколого-економічного збитку від великого стаціонарного джерела забруднення
будівельної індустрії (промислового об’єкту) – ґрунтується на застосуванні вартісної оцінки природних
ресурсів, враховує зміни показника економічної оцінки ресурсу та наслідки від ліквідації забруднення
(рис. 3).
Зазначається, що технологія оцінки, яка використана у моделі, дозволяє також визначити і
понаднормативні еколого-економічні збитки, заподіяні промисловими об’єктами, внаслідок викидів
забруднюючих речовин (у атмосферу та басейни річок та морів, збитки заподіяні земельним
ресурсам) з порушеннями діючого природоохоронного законодавства. Такі збитки мають підлягати
відшкодуванню. При цьому, відповідний процес оцінки є достатньо трудомістким, оскільки має складну
специфіку [7]:
1) при визначенні еколого-економічних збитків від забруднення атмосфери повинні бути
враховані фактори локалізації промислового об’єкту будівельної індустрії (сума збитку корегується
відповідно до цінності території, що зазнає забруднення), загальної висоти викидів та діючого
інгредієнту забруднення (сума збитку диференціюється за потенційною небезпекою діючої речовини);
2) при визначенні еколого-економічних збитків від забруднення водних об’єктів визначальну
роль відіграють такі фактори, як розташування джерел викидів (найбільші збитки виникають від
забруднення прісної води річок) та щорічна (щомісячна або щотижнева) маса промислових стоків;
3) при визначенні збитків від забруднення земельних ресурсів необхідним є урахування
родючості ґрунтів, маси викидів у ґрунти (або площі території, що підлягає промисловій розробці –
відкритій та закритій). При цьому, якщо відповідні промислові викиди містять у своєму складі токсичні
речовини, в розрахунках враховується глибина їх проникнення у ґрунт.
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Екологічні: викиди у оточуюче
середовище
забруднюючих
речових.
Економічний:
зменшення
рекреаційної
привабливості
Екологічні: запилення повітря,
вібраційне
та
шумове
навантаження.
Економічні: зменшення кількості
туристів на час робіт

Визначення будівельних
відходів від проекту – у
натуральному виразі

Забезпечення
шумозахисними
екранами
місць
розміщення
будівельного обладнання.
Забезпечення
місць
проведення
вантажно-розвантажувальних
робіт
пилових матеріалів пилозбиральними
пристроями. Обладнання транспорту
з перевезення сипучих вантажів
спеціальними тентами.
Організація правильного складування
та перевезення вогненебезпечних та
шкідливих матеріалів (лаків, красок,
газових балонів та ін.).
Забезпечення місць проведення робіт
спеціальними пристроями для
фільтрації повітря. Застосування
обладнання, що має низький шумовий
та вібраційний поріг.

Вибір найбільш екологічного
варіанту
використання
за
шкалою
навантаження
на
зовнішнє середовище

S1

Організація спеціальних майданчиків
для збирання сміття та його вивозу у
спеціально відведені місця.
Організація очищення виробничих
стоків.
Пересадження
та
огородження
збережених дерев.
Організація вивозу зайвого ґрунту.
Роботи по закріпленню слабого ґрунту

±S

S2

Екологічні: забруднення повітря,
ґрунту, ґрунтових вод, шумове
забруднення.
Економічний:
зменшення
рекреаційної
привабливості
території від зменшення якості
мінеральних вод у скажені № 375 та
зменшення кількості туристів на час
робіт

Невикористані заходи, що надають
можливість мінімізувати збитки (С)

S3

Екологічний:
утворення
будівельного сміття, забруднення
поверхневих стоків, ерозія ґрунтів,
зміна
природного
ландшафту
території.
Економічний:
зменшення
рекреаційної
привабливості
території від забруднення русла р.
Уж

Оцінка
∆(αі-βі)

S4

Отриманий збиток (∆Ѕі)

Визначення різниці від прямої вартості проекту (αі) та вартістю відкладеної
альтернативи з розвитку у визначеній місцевості рекреаційної зони (βі)

4

3

2

1

Види
робіт
*

(А) повторне використання без
переробки;
(Б)
повторне
використання після переробки; (В)
спалювання; (С) звалювання (не
доцільний)

Екологічна оцінка варіантів використання будівельних відходів
Будівельні відходи
А
Б
В
С
Будівельні відходи
А
Камінь та залізобетон
1
2
н
3 Папір, картон
н
Деревина, метали
1
2
3
4 Скло
1
Синтетичні матеріали
н
1
2
3 Хімічні відходи та інше
н

Б
1
2
1

В
2
н
2

С
3
3
3

Рис. 2. Модель оцінки еколого-економічного збитку Князевої В.П. від проекту з будівництва
стадіону «Авангард» (розроблена автором на основі [3])*
Примітка. * Представлена модель складена з урахуванням умови, що при виконанні даного будівельного
проекту було виконано наступний перелік робіт: організація будівельного майданчику (1); робота з
будівельним обладнанням (2); зварювальні, ізоляційні, покрівельні та роботи з внутрішнього оздоблення (3);
бетонні та інші роботи (4)
Застосування окресленої моделі оцінки еколого-економічного збитку вимагає залучення значної
кількості кваліфікованих фахівців (екологів, економістів та ін.) для попереднього обстеження
промислових об’єктів будівельної індустрії, аналізу журналів обліку водовідведення та
водопостачання, грошової оцінки земельних ділянок у промисловому користуванні та таких, що
зазнають впливу від викидів промислового об’єкту. Модель дозволяє виявити порушення
технологічних режимів, некоректну роботу обладнання з очистки промислових стоків та викидів (хоча
вартість таких робіт є досить високою).
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Забруднена води
Зв =∑ l ·Зdв · Мс,

Забруднення атмосфери
За = К1 · К2 · Зп · Ма,

К1–коефіцієнт,
розташування
викиду

що

враховує
джерела

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ

в залежності від розташування об’єкту забруднення
0,1 - далеко від населених пунктів на незручних для сільськогосподарського
використання землях, які не становлять цінності для збереження як ландшафтних і
заповідних зон; 0,3 - далеко від населених пунктів на сільськогосподарських землях, які
не вимагають спеціальних меліоративних робіт; 0,5 - на селітебній території
сільськогосподарських населених пунктів; 0,7 - на селітебній території міст з населенням
до 100 тис. чол.; 1,0 - на селітебній території міст з населенням від 100 до 500 тис. чол.; 2
- на селітебній території міст з населенням понад 500 тис. чол.; 2,5-поблизу
ландшафтних, водоохоронних, санітарних, заповідних, паркових і лісопаркових зон у
містах і населених пунктах; 3 - поблизу територій, що охороняються державою, місць
масового відпочинку, у містах

К2–коефіцієнт,
що
враховує
висоту
викиду
Зп– питомий збиток
від викиду 1 т
забруднюючої
речовини, грн./т
Ма – маса викиду в
атмосферу за рік, т.

Значення в залежності від висоти викиду
1,5 - Висота викиду 15 м
0,7-Висота викиду 81–150
1,3-Висота викиду 16–40
0,3-Висота викиду 151–220
1-Висота викиду 41–80
0,15-Висота викиду 221–500
Значення в залежності від забруднюючої речовини
120 тис. грн. - Пил
1100 тис. грн. - Фтористий
водень
150 тис. грн. - Сірчистий ангідрид
180 тис. грн. - Вуглеводні
250 тис. грн. - Окиси азоту
70 тис. грн. - Окис вуглецю

l – коефіцієнт, який

В залежності від Басейнів морів і річок

враховує
розташування джерела викиду
та водозабез-печеність
регіону

2 - Азовське море та Чорне море; 3-Тиса, Прут; 2,8-Дністер, Річки
Кримського півострова; 1,8-2,5 - Дніпро (кордон України – до м. Києва;
2,5- Західний Буг та ріки басейну Вісли, Десна; 2,2-Південний Буг,
Сіверський Донець, Міус, Кальміус, Дунай

Мс
–
маса
викиду у воду, т/рік.
Зdв– питомі збитки
від
скиду
1
т
забруднюючої
речовини у воду

Забруднюючі
речовини
Амонійний азот
Завислі речовини
Нафтопродукти

Питомі збитки,
грн./т
35
1
206

Забруднюючі
речовини
Сульфати
Фосфати
Хлориди

Питомі
збитки, грн./т
1
28
1
гр

Земельні ресурси
Згр = ∑ q · Зdгр · Мв · α
· γ,

q-коефіцієнт, що враховує родючість земельних ресурсів; Зd – питомі
збитки від викиду 1 т забруднюючих речовин на ґрунт; Мв – маса викиду на
ґрунт; α– коефіцієнт, що враховує зону розміщення відходів; γ-коефіцієнт,
що враховує характер місця розміщення відходів.

Загальний еколого-економічний збиток (збиток від забруднення води + збиток від
забруднення атмосфери + збиток від забруднення ґрунтів)

Рис. 3. Модель оцінки еколого-економічного збитку від великого стаціонарного джерела
забруднення будівельної індустрії [7].
З нашої точки зору, технологію оцінки доцільно було б удосконалити, доповнивши її
аналітичними інструментами отримання більш деталізованих даних щодо еколого-економічних збитків
у сферах: життєдіяльності людей, тварин, рослин і інших живих організмів.
Висновки з проведеного дослідження. Результати систематизації існуючих у сучасній
практиці моделей оцінки еколого-економічного збитку від підприємств будівельної індустрії та аналіз їх
особливостей надають можливість сформувати наступні висновки:
- модель оцінки еколого-економічного збитку Геоглобус є достатньо узагальненою, не враховує
специфічних особливостей об’єктів будівельної індустрії та не визначає методів мінімізації завданого
еколого-економічного збитку у будівельній індустрії. Проте має високу перспективність застосування у
контролі загального антропогенного впливу на оточуюче середовище;
- модель оцінки еколого-економічного збитку Князевої має високі адаптивні властивості та
гнучкість, тому може бути адаптована до будь-якого проекту будівельної індустрії. Додає цінності
моделі можливість визначення шляхів мінімізації сукупного еколого-економічного збитку від проекту та
виділення найбільш екологічного варіанту використання будівельних відходів. Така технологія оцінки
досить ефективна при попередженні або мінімізації негативних їх наслідків на оточуюче середовище

139

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

та розробці екологічних карт будівельних проектів. Однак модель непридатна для оцінки екологоекономічних збитків від великих стаціонарних промислових об’єктів;
- модель для оцінки еколого-економічного збитку від великого стаціонарного джерела забруднення
вимагає залучення значної кількості кваліфікованих фахівців для попереднього обстеження промислових
об’єктів будівельної індустрії, аналізу журналів обліку водовідведення та водопостачання, грошової оцінки
земельних ділянок у промисловому користуванні та таких, що зазнають впливу від викидів промислового
об’єкту (при цьому вартість робіт з оцінки буде значною). Окреслена модель дозволяє виявити порушення
технологічних режимів, некоректну роботу обладнання з очистки промислових стоків та викидів, однак
потребує доповнення інструментами деталізації даних щодо еколого-економічних збитків у сферах:
життєдіяльності людей, тварин, рослин і інших живих організмів.
Окреслені моделі оцінки еколого-економічного збитку можуть успішно застосовуватися: державними
органами влади (Міністерством екології та природних ресурсів України, Кабінетом Міністрів України та
іншими відповідними органами влади) – для створення системи стимулів зі зменшення накопичення
відповідного збитку; підприємствам будівельної індустрії – для визначення заходів зі зменшення
антропогенного навантаження на довкілля. Впровадження окреслених моделей у практику аналітичної
роботи підприємств будівельної індустрії сприятиме створенню нової філософії екологізації виробництва.
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Анотація
У статті висвітлені існуючі моделі оцінки еколого-економічного збитку від підприємств
будівельної індустрії та проаналізовані їх особливості. Встановлено, що окреслені моделі можуть
успішно застосовуватися державою для створення системи стимулів щодо зменшення
антропогенного навантаження на довкілля.
Ключові слова: еколого-економічні збитки; моделі оцінки; будівельна індустрія; оточуюче
середовище; забруднюючі речовини, стаціонарне джерело забруднення, будівельний проект.
Аннотация
В статье освещены существующие модели оценки эколого-экономического ущерба от
предприятий строительной индустрии и проанализированы их особенности. Установлено, что
указанные модели могут успешно применяться государством для создания системы стимулов по
снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Ключевые слова: эколого-экономический ущерб, модели оценки, строительная индустрия,
окружающая среда, загрязняющие вещества, стационарный источник загрязнения, строительный
проект.
Annotation
The article specified that exist in contemporary practice models for assessing ecological and economic
damage from the construction industry enterprises and analyzed their characteristics. Found that the
selected model can be successfully applied government for creation system on of reduce anthropogenic
impact on the environment.
Key words: ecological and economic damage assessment models, construction industry, the
environment, pollutants, stationary source of pollution, the construction project.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ РОЗДРІБНИХ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Нові підходи до організації комерційної діяльності та технологічних
процесів на підприємствах роздрібної торгівлі вимагають застосування сучасних інноваційних
процесів. У сучасних умовах інноваційні процеси є одним із чинників успішного ведення бізнесу та
важливим інструментом всіх змін, що відбуваються у розвитку економіки і в роздрібній торгівлі
зокрема.
Впровадженню інноваційних процесів сприяло прийняття Законів України "Про інноваційну
діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", а також Постанови Кабінету
Міністрів України від 14 травня 2008 року № 447 "Про затвердження Державної цільової економічної
програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 рр.", розпорядження
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680-р "Про схвалення Концепції розвитку
національної інноваційної системи" і Постанови Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 р. "Про
Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стратегія інноваційного розвитку України на 20102020 роки в умовах глобалізаційних викликів".
Посилення інноваційної активності, яке передбачається чинним законодавством, сприятиме
покращенню господарської діяльності та підвищенню оборотів і прибутку торговельних підприємств,
дозволить досягти високого рівня конкурентоздатності вітчизняного виробництва та забезпечити
якісне життя громадян.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інновацій та інноваційної діяльності
приділяли увагу такі науковці як Бузько І. Р., Дацій О. І., Крупка М. І., Онишко О. С., Покропивний С. Ф.,
Балабанов І. Т., Валдайцева С. В., Крилов Е. І., Власова В. М. та інші.
Огляд літературних джерел з досліджуваної тематики підтверджує недостатність наукових
розробок з питань впровадження інноваційних процесів у діяльність роздрібних торговельних
підприємств
Постановка завдання. Метою статті є визначення та узагальнення наукових поглядів на зміст
та економічну суть понять "інновація", "інноваційна діяльність"; значення впровадження інноваційних
процесів у діяльність роздрібних торговельних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вперше поняття інновацій у наукових
дослідження з'явилось у ХІХ ст. Однак нового змісту воно набуло в ХХ ст. завдяки австрійському
вченому Йозефу Шумпетеру, який в роботі "The Theory of Economic Development" (1934) вперше
дослідив сутність економічних інновацій. Він розглядав інновації, як зміни технології та управління, як
нові комбінації щодо техніки і технології, використання ресурсів, створення нових товарів тощо.
У науковій літературі існують різні погляди щодо визначення сутності поняття "інновація",
пов’язані із технологіями, комерцією, соціальними системами, економічним розвитком і
формулюванням політики.
Деякі економісти інновацію розглядають, як процес. За визначенням Д. М. Черваньова та
Л. І. Нейкової: "Інновація – це техніко-економічний процес, який завдяки практичному використанню
продуктів розумової праці – ідей і винаходів, приводить до створення кращих за властивостями нових
видів продукції та нових технологій, які з'явились на ринку як нововведення, можуть дати додатковий
дохід" [1, с. 25].
Інші економісти (Харів П. С., Покропивний С. Ф. та ін.) під поняттям "інновація" розуміють не сам
процес, а його результат, що відбувається внаслідок якісних змін виробничого процесу.
Згідно із Законом України "Про інноваційну діяльність": "Інновації – це новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також
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організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру,
що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери" [2].
Не зважаючи на різні підходи до визначення терміну "інновація", їх об’єднує зв'язок з якісними
змінами, спрямованими на створення нового товару, технології, процесу.
Розроблення, освоєння, підготовка, контроль та обґрунтування інновацій відбувається в процесі
інноваційної діяльності. Закон України "Про інноваційну діяльність" трактує це поняття, як діяльність,
що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розроблень і
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [2].
Важливе місце в інноваційному процесі належить установам галузевої науки, діяльність яких
націлена на реалізацію науково-технічних потреб відповідних галузей і повинна враховувати
особливості тієї галузі, до якої вони належать.
До теперішнього часу чітко сформульованого визначення "інновація в торгівлі" в наукових
джерелах немає. Всі існуючі визначення досить загальні і підходять до будь-якої галузі.
Іжевський В. В. пропонує наступне визначення терміну "інновація" для підприємств роздрібної торгівлі
– це остаточний результат інноваційної діяльності, вона виступає у вигляді удосконаленого
організаційно-управлінського та торгово-технологічного процесу для досягнення економічного та
соціального ефекту [3, с. 124].
Основними чинниками запровадження інновацій у підприємствах роздрібної торгівлі є: посилення
конкурентної боротьби та намагання одержати на ринку конкурентні переваги; максимізація прибутку;
зростання попиту споживачів на товари; забезпечення престижу підприємства та оперативне вирішення
проблем, що можуть виникнути на підприємстві; вивчення наукових новинок та їх впровадження у
виробничий процес з метою поліпшення результатів діяльності підприємства [4, с. 167].
В основу управління інноваціями покладена їх класифікація за різними суттєвими ознаками,
критеріями, параметрами.
Сучасна класифікація інновацій в роздрібній торгівлі, яка запропонована екс-гендиректором
роздрібної мережі "Мосмарт" Еріком Блондо, виділяє сім видів інновацій: радикальні, покрокові,
соціальні, технічні, революційні, локальні, архітектурні [5, с. 167].
Як правило, інновації в сфері торгівлі розробляються силами самих працівників і спрямовані на
удосконалення діяльності підприємств: впровадження сучасних засобів малої механізації вантажнорозвантажувальних робіт, реєстраторів розрахункових операцій, економії матеріалів, енергії тощо.
Останнім часом торгові підприємства почали все більше уваги приділяти новим інструментам
збільшення продаж, успіх яких неможливий без відповідного обладнання та інноваційних технологій.
Інноваційна діяльність в роздрібній торгівлі відбувається за такими напрямами:
– інновації, які спрямовані на впровадження змін у процесі реалізації товарів (зміна технології
продажу, штрих-кодування, впровадження самообслуговування, електронної торгівлі тощо);
– інновації, пов'язані з управлінням та організацією всіх процесів на торговельному підприємстві
(автоматизація системи обліку, прийом та облік товарів, аналіз товароруху, документообіг, цінова та
маркетингова політика, система врахування ризику та прийняття управлінського рішення тощо);
– поліпшення умов праці шляхом автоматизації багатьох процесів і створення зручностей у
побутових потребах;
– інновації, пов’язані з управлінням персоналом і спрямовані переважно на підвищення його
мотивації та кваліфікації, підвищення продуктивності праці – створення ефективних систем оплати
праці, преміювання, кар'єрного зростання та інших нематеріальних стимулів [6, с. 167].
Основними напрямами сучасного динамічного розвитку роздрібних торговельних підприємств є
нововведення в управлінні процесом обслуговування споживачів, що сприяло появі потужних
роздрібних мереж, поширення самообслуговування, а також використання засобів зв’язку і
комунікаційних технологій.
В залежності від способів продажу товарів із застосуванням "електронних" операцій розрізняють
різні типи роздрібних торговців [7, с. 16].
1. Поєднують традиційні та сучасні (електронні) форми торгівлі. Роздрібні торговці, які
мають у своєму розпорядженні власні традиційні магазини, але одночасно надають можливість
робити покупки у WEB, що забезпечує їхнім клієнтам найширший вибір товарів і максимальну
зручність.
2. Займаються сучасними (електронними) формами торгівлі. Це нові роздрібні торговці, які
працюють виключно у WEB і з'явилися останніми роками.
3. Займаються прямим маркетингом, разом з ним здійснюючи "електронні" операції роздрібної
торгівлі. Це фірми, які у своєму бізнесі спочатку покладалися на традиційні "позамагазинні" способи
продажу.
4. Займаються традиційними формами торгівлі. Ці компанії продають товари виключно в
магазинах, але використовують WEB для обслуговування клієнтів і формування власного іміджу.
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В Україні найбільш розповсюдженими є торговці четвертого типу. Торговці другого типу тільки
починають з'являтися на ринку країни, що пов’язано з недостатнім використанням мережі Інтернет, а
також низькою довірою споживача до товарів і до самих роздрібних торговців.
Хоча майбутнє роздрібної торгівлі саме за торговцями в системі online, які повністю змінять
звичайне уявлення про те, як здійснювати покупки, розробивши нові методи продаж і доставки
товарів, системи оплати і порядок повернення куплених товарів.
В роздрібній торгівлі до інновацій можна віднести введення нових методів торгівлі, насамперед,
таких як самообслуговування.
Сучасний вигляд магазинів самообслуговування визначають дві складові – формат
самообслуговування та IТ-технології, які забезпечили успіх роздрібних магазинів, стали підґрунтям для
розвитку мереж гіпермаркетів, супермаркетів, дискаунтерів ("магазин біля дому") та інших форматів [8].
Роздрібні підприємства, для яких інформаційні технології відіграють важливу роль, все більше
уваги останнім часом надають сучасним ІТ-рішенням і системам, зокрема збільшилась необхідність в
ефективному інструментарію формування управлінської звітності, можливості визначення, зміни та
відслідкування ключових показників ефективності, можливості планування і прогнозування споживчого
попиту, підвищення лояльності покупців. Так, застосування ІТ-технологій дає змогу кожного дня
слідкувати за ситуацією з асортиментом товарів, цінами, закупками, товарними запасами та ін.
Наприклад, при поділенні асортименту на цінові групи, можна визначити, яка група товарів буде мати
ціни на рівні конкурентів, яка – нижчі ціни, яка – вищі. Остання група і буде приносити основний
прибуток, а перші дві – залучати основних покупців [9].
В м. Чернівці продаж товарів здійснюється через мережу супермаркетів, гіпермаркетів таких
провідних фірм як "Fozzy Group" – мережа "Сільпо"; "Квіза Трейд" – мережа "Велика кишеня", ТОВ "ЗУ
ТК Продторг", ДП "Норма", ТОВ "Караван", ТОВ "Рома", ТОВ "Універсам". Станом на 1 січня 2010 року
в області здійснювало торгову діяльність 6 супермаркетів у м. Чернівці та по одному супермаркету в
м. Новодністровську та м. Хотині. Торгова площа всіх супермаркетів склала 8,3 тис. м2, трьох
гіпермаркетів – 15 тис. м2. Їхня сукупна торгова площа становила 22,5% від торгової площі всіх
магазинів області, або 44% від торгової площі всіх продовольчих магазинів [10, с. 7].
В цих магазинах застосовуються електронні ваги з визначенням вартості покупки; касові
апарати, які зчитують штрих-коди; для накопичення і обробки інформації використовуються ПК зі
спеціальними програмами.
Останнім часом в галузі роздрібної торгівлі все частіше застосовують:
– програмне забезпечення Back-Office;
– RFID (Radio Frequency Identification) – радіочастотна ідентифікація, яка може одночасно
зчитувати інформацію різних груп товарів різної комплектації;
– електронні цінники – мініатюрні дисплеї, аналогічні рідкокристалічним годинникам або
калькуляторам, на яких відображаються цифрові або буквені символи. Сутність технології полягає в
тому, що інформація про ціни управляється централізовано через головний комп'ютер, що дозволяє
швидко вносити інформацію, не залучаючи додатковий персонал і не заважаючи покупцям;
– "розумні візки" (smart cart), які представляють собою поєднання звичайних візків, сканерів
штрих-коду і комп’ютерів;
– програмно-апаратні комплекси PosExpert Pro Linux на базі POS системи Wincor NIXDORF, що
дозволяє оптимізувати такі процеси як прайс-аудит, внесення інформації про зміни в ціні або
характеристику товарів;
– інсталяцію систем відстежування черг в касових зонах для вирішення проблем з чергами і
формуванням достатньої кількості кас і режиму роботи касирів;
– систему лічильників, за допомогою яких в режимі online визначають кількість покупців в
торговому залі;
– ваги DIGI SM-700, де в процесі зважування на моніторах демонструють відеоролики про
властивості продуктів, рецепти блюд з них, рекламні ролики виготовлювача;
– систему DIGI FX-3600 XL, яка дозволяє автоматизувати процес пакування, зважування та
етикетування;
– програми візуального мерчандайзингу за допомогою промоушен екранів, електронних цінників,
інформаційних кіосків та ін. [11, с. 7].
В майбутньому в роздрібній мережі очікуються кардинальні зміни пов'язаними з новітніми
технологіями, такі як біометрична оплата за допомогою відбитків пальців, отримання інформації та
продаж за допомогою голографічних продавців, допінгова соціальна мережа і здійснення сумісних
закупок, тривимірне сканування покупця для підбору оптимального розміру одягу та взуття та ін. [12].
Висновки з проведеного дослідження. Впровадження інноваційних технологій – важливе
завдання для будь-якого підприємства і особливо для торговельного з великою кількістю регіональних
підрозділів.
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Розуміння суті інновацій і механізму інноваційної діяльності дасть змогу підприємствам
роздрібної торгівлі більш ефективно здійснювати свою діяльність, підвищувати результативність
функціонування та конкурентоспроможність на ринку.
На інноваційну діяльність підприємства впливають різноманітні чинники, які поділяють на
внутрішні та зовнішні і мають свої особливості прояву в кожній галузі національної економіки.
Інновації, як результат інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути зорієнтовані на повніше
задоволення запитів споживачів, а з іншого – на отримання конкретного економічного ефекту.
Врахування на підприємствах різноманітних чинників дасть змогу
підвищити його
конкурентоспроможність та отримати кращі результати інноваційної діяльності.
Таким чином, інноваційні процеси в торгівлі знаходяться на етапі динамічного розвитку, про що
свідчить широкий спектр інноваційних технологій, які використовуються підприємствами торгівлі.
Використання прогресивних технологій відкриває перед торговельними підприємствами нові можливості
та перспективи для підвищення рентабельності а також значно підвищує його імідж і лояльність покупців.
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Анотація
У статті узагальнено наукові погляди на зміст та економічну сутність понять "інновація",
"інноваційна діяльність". Обґрунтовано доцільність застосування механізму інноваційної діяльності,
який дає змогу підприємствам роздрібної торгівлі більш ефективно здійснювати свою комерційну
діяльність, підвищувати результативність функціонування та конкурентоспроможність.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, типи роздрібних торговців, види інновацій.
Аннотация
В статье обобщенны научные взгляды на содержание и экономическую сущность понятий
"инновация", "инновационная деятельность". Обоснована целесообразность применения
механизма инновационной деятельности, который позволяет предприятиям розничной торговли
более
эффективно
осуществлять
свою
коммерческую
деятельность,
повышать
результативность функционирования и конкурентоспособность.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, типы розничных торговцев,
виды инноваций.
Annotation
The article summarizes scientific views on the contests and economic substance of the terms
“innovation” and “innovative activity”. Substantiates the expediency of application of mechanism innovation,
which enables retailers to conduct their commercial activities more effectively and improve efficiency of
operations and competitiveness.
Key words: innovation, innovative activity, types of retailers, types of innovations.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
В ОБЛІКУ І АНАЛІЗІ
Постановка проблеми. Управління підприємством неможливе без планування господарської
діяльності на всіх рівнях: стратегічному, тактичному й оперативному. Найважливішим є стратегічний
рівень, на якому приймаються життєво важливі для подальшого розвитку підприємства управлінські
рішення. Стратегічний рівень управління – це найвищий рівень, забезпечуючою функцією якого є
стратегічний облік і аналіз.
Стратегічне управління в умовах глобалізації економіки репрезентує новий етап розвитку науки
про облік. Якщо облік XX століття був спрямований лише на зовнішньогосподарське управління, то
сучасний бухгалтерський облік, використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, не лише
забезпечує потреби виробництва, маркетингу, досліджень та розробок, а й передбачає аналіз
діяльності з урахуванням довгострокових цілей, використовує методи отримання інформації про
вирішальні чинники успіху: якість, інновації, час та інші з метою оптимізації стратегії розвитку
підприємства.
Стратегічний облік і аналіз повинен, передусім забезпечувати керівництво підприємства
інформацією, яка допомагатиме йому досягнути, а потім підтримувати стратегічну позицію на ринку
стосовно конкурентів. Такий підхід до стратегічного обліку і аналізу дає можливість вивчати систему
управління витратами за видами діяльності, прийоми стратегічного управління витратами, фінансові і
нефінансові показники оцінки діяльності центрів відповідальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес виробництва являє собою форму
виробничого капіталу, пов’язану з двома іншими формами капіталу – грошовою та товарною і
відповідно з двома стадіями його кругообігу. Але основою цього перетворення є виробництво, в
процесі якого відбувається самозростання вартості капіталу підприємства. Важливими факторами
ефективного управління кругообігом капіталу є аналіз і контроль витрат підприємства.
Традиційні підсистеми контролю в обліку і механізми, які можуть використовуватися для
управління витратами, основну увагу приділяють порівнянню фактичних результатів з наперед
встановленими нормативами (як правило, через розробку бюджетів), виявленню та аналізу відхилень,
а також здійсненню коректуючих дій, які забезпечують відповідність майбутніх результатів тим, які
заплановані в бюджеті. В традиційних системах регулювання витрат, як правило, основний наголос
робиться на тому, щоб не допустити зростання витрат, а не на їх скороченні.
В сучасних умовах розвитку науки про облік, дослідженням певних аспектів стратегічного
обліку присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні вчені як: Б. Райан, К. Уорт, К. Друрі,
М. Пушкар, В. Шевчук, а стратегічного аналізу І. Фаріон, Л. Штимер, П. Гордієнко, Л. Дідковська,
Н. Яшина і інші. Проте, практично відсутні на даний час праці, які б комплексно розглядали
проблематику стратегічного обліку і аналізу.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування основних напрямів побудови
концепції стратегічного управління витратами.
Для досягнення поставленої мети пропонується розробка раціональної системи контролю за
витратами підприємства, яка базується на порівнянні реальних витрат з прогнозними або
нормативними за такими статтями, як матеріали, витрати на оплату праці, накладні витрати і інші.
При обґрунтуванні стратегічного управління витратами основну увагу слід приділити не стільки
стримуванню зростання витрат, скільки їх скороченню.
Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція стратегічного управління витратами
з’явилася відносно недавно і в даний час часто використовується провідними консалтинговими
фірмами як рекомендація для практичного використання. Основні положення цієї системи сягають
корінням до основ стратегії підприємства і базуються на фундаментальних поняттях і принципах
стратегічного менеджменту.
Дж. Шанк і В. Говіндараджан вважають, що поява стратегічного управління витратами є
результатом злиття трьох напрямків стратегічного менеджменту [2, с. 862]:
• аналіз ланцюжка створення цінності;
• стратегічне позиціонування;
• аналіз і управління чинниками, що визначають витрати.
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Під ланцюжком створення цінності (або просто ланцюжком цінності) розуміють
взаємопов’язаний набір видів діяльності (функцій бізнесу) компанії, які додають корисності продукту,
внаслідок чого підвищується його цінність для клієнта. Ми вважаємо, що компанія повинна оцінювати
свій ланцюжок цінності у порівнянні з аналогічними ланцюжками цінності, які є в суперників чи в певній
сфері бізнесу загалом. Тому, виділяємо таку методику:
1. Виявити ланцюжок цінності у певній сфері, а потім уточнити значення витрат, надходжень і
активів стосовно кожної ланки цього ланцюжка. Ці види діяльності є будівельними блоками, за допомогою
яких компанії даного виду діяльності створюють продукт, який покупці вважають для себе цінним.
2. Здійснити діагностику чинників витрат, які регулюють кожен із визначених видів діяльності.
3. Передбачити конкурентну перевагу, навіть якщо значення контрольованих компанією
чинників витрат є вищим, ніж у суперників, або реформувати весь ланцюжок цінності. За рахунок
систематичного аналізу витрат, надходжень і активів за кожним видом діяльності компанія може вийти
на більш низькі витрати.
Стратегічне позиціонування впливає на процеси управління витратами підприємства залежно
від його стратегічного вибору в створенні конкурентних переваг. Очевидно, що підходи до управління
витратами будуть відрізнятися залежно від стратегічного позиціонування.
Якщо розглядати стратегічний облік і аналіз як систему інформаційної підтримки стратегічних
управлінських рішень, то неможливо не погодитися з К. Уордом стосовно того, що: „стратегічні
рішення повинні прийматися тільки після всебічної оцінки їх фінансових результатів, для чого
необхідно, щоб діюча система стратегічного обліку працювала в межах конкретної бізнес-стратегії і
відповідала б їй” [5, с.21]. Таким чином, конкретна стратегія потребує відповідного використання тих
чи інших прийомів стратегічного обліку, а це, своєю чергою, вимагає розуміння напрацьованих у
стратегічному менеджменті видів стратегій.
Аналіз і управління чинниками, що визначають витрати, передбачає створення таких умов
роботи, які забезпечували б найбільш сприятливе поєднання функціональних можливостей
підприємства і його ефективності з точки зору отримання максимального прибутку за рахунок
мінімізації витрат.
У межах стратегічного управління витратами собівартість визнається багатьма чинниками, які
впливають один на одного. В традиційному обліку і управлінні витратами розглядається переважно
один чинник - обсяг продукції у поєднанні з так званими носіями витрат у межах певного виробничого
чи комерційного процесу. Це, безумовно корисно, але має обмежений вплив на результат управління
витратами, оскільки зводиться до поділу витрат на змінні і постійні, визначення величини
маржинального доходу, точки беззбитковості і інших подібних показників бізнесу.
У чому ж суттєва відмінність традиційного підходу до управління витратами від концепції
стратегічного управління витратами? Відмінність полягає в принципово іншому світогляді стосовно
процесу управління витратами. Можна констатувати, що змінюється парадигма управління витратами.
Виокремимо основні відмінності традиційного підходу до управління витратами від стратегічного
управління витратами:
Відмінність з точки зору цілі. Ціллю в межах традиційного підходу є зниження витрат будь-яким
шляхом як основний спосіб утримання і завоювання конкурентних переваг. У межах стратегічного
управління витратами ця ціль також присутня, але планування системи управління витратами різко
змінюється залежно від основного стратегічного позиціонування підприємства. Більше того, в межах
кожного із стратегічних напрямків можливе планування збільшення значення витрат на будь-якій
ділянці ланцюжка створення цінності, якщо це викличе адекватне зниження витрат для інших ділянок
чи принесе фірмі іншу конкурентну перевагу.
Відмінність з точки зору способів аналізу витрат. У традиційному підході проводиться оцінка
суми витрат (собівартості) на одиницю продукції чи виробничий підрозділ. У межах стратегічного
управління витратами вартість розглядається з точки зору різних етапів загального ланцюжка
створення цінності, частиною якого є підприємство і його підрозділи.
Відмінність з точки зору опису поведінки витрат. У межах традиційної системи витрати
розглядаються головним чином як функція обсягу реалізації продукції. І в зв’язку з цим проводиться
ґрунтовний аналіз змінних, постійних і змішаних витрат. Обсяг реалізованої продукції розглядається як
критичний чинник утворення витрат. З позицій стратегічного управління витратами останні передусім
за все залежать від стратегічного вибору. В зв’язку з цим вони є функцією значно загальніших
структурних і функціональних чинників.
Висновки з даного дослідження. Встановлено, що стратегічне управління витратами – це
система прийняття рішень вищого рівня, в той час, як традиційний підхід забезпечує більш
деталізовані технології управління витратами на виробничій стадії повного життєвого циклу продукту.
Між стратегічним управлінням витратами і традиційним підходом немає суперечностей, як може
здатися на перший погляд. Виглядає так, що стратегічне управління витратами створює базові
стратегічні установки для системи управління витратами, а традиційні методи зосереджуються на
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калькулюванні виробничої собівартості, вишукуючи резерви її зниження, в тому числі використовуючи
залежність витрат від обсягу продукції.
Запропоновано систему контролю за витратами підприємства, що базується на порівнянні
реальних витрат з прогнозними або нормативними
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Анотація
В статті розглянуто проблематику здійснення стратегічного управління витратами в
стратегічному обліку і аналізі. Обґрунтовано систему контролю за витратами підприємства, що
базується на порівнянні реальних витрат з прогнозними або нормативними.
Ключові слова: стратегічне управління, стратегічний облік і аналіз, стратегічне управління
витратами.
Аннотация
В статье рассмотрена проблематика осуществления стратегического управления затрат
в стратегическом учете и анализе. Обосновано систему контроля за расходами предприятия,
базирующаяся на сравнении реальных затрат с прогнозными или нормативными.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегический учет и анализ,
стратегическое управление затратами.
Annotation
In article is considered problem of the realization of strategic governing the expenseses in strategic
account and analysis. Substantiated system of control over expenditures, based on comparing actual costs
with projected or regulations.
Key words: strategic management, accounting and strategic analysis, strategic cost management.
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ
Постановка проблеми. На сучасному етапі проблема здійснення інвестиційної діяльності
стала однією з найактуальніших у процесі реформування економіки України. Пошук і мобілізація
джерел інвестування, з одного боку, та реалізація програми інвестування, з іншого, стали актуальними
в усіх галузях економічної діяльності. Нестабільність на інвестиційних ринках спостерігається як в
Україні, так і за кордоном, що ставить інвестора перед жорстким вибором щодо вкладення вільних
коштів в цінні папери, фінансові інструменти, банк чи бізнес. Відповідно саме інвестор визначає об’єкт
інвестування серед підприємств тих галузей, які мають найкращі перспективи розвитку та можуть
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забезпечити найвищу ефективність інвестицій. При цьому важливої ролі набуває оцінка інвестиційної
привабливості самого підприємства.
Інвестиційна привабливість підприємства залежить від багатьох факторів, а саме загальної
характеристики підприємства, характеристики його технічної бази, номенклатури продукції, що
випускається, виробничої потужності, місця підприємства в галузі, на ринку, характеристики системи
управління, статутного фонду, власників підприємства, обсягу прибутку та напрямів його
використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аналізу фінансової звітності
досліджуються в працях зарубіжних учених-економістів: Р.Адамса, Л.А.Бернстайна, П.С.Безруких,
Р.Л.Дейлиза, Д.Р.Кармайкла та ін. Серед вітчизняних учених ця проблема знайшла відображення в
наукових працях М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.М. Давидова, М.В. Кужельного, Є.В. Мниха,
П.Я. Хомина та ін.
Незважаючи на очевидність важливості вказаної проблематики, її вивчення вітчизняною наукою
на сучасному етапі не може вважатись достатнім, особливо на фоні порівняння кількості досліджень із
проблем організації бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення ролі аналізу показників фінансової
звітності у процесі прийняття інвестиційних рішень з подальшим вдосконаленням показників щодо
визначення інвестиційної привабливості підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Приймаючи управлінські рішення, інвестору
необхідно сформувати такий портфель інвестицій чи обрати інвестиційний проект, який не лише
збереже вкладені кошти, а забезпечить заданий рівень прибутку, рентабельності та приріст капіталу,
вкладеного в той чи інший проект. Інвестор має бути впевненим у тому, що його інвестиції розумно
використовуються, спрямовуються на розвиток підприємства та надійно захищені від можливих
зловживань. За обставин, коли інвестор безпосередньо не бере участі в управлінні діяльністю
підприємства, він заінтересований не лише в ефективному розпорядженні інвестиціями, які одержало
підприємство, а й у систематичному повідомленні достовірної інформації про фінансовий стан
підприємства.
В сучасних динамічних ринкових умовах різко зросла потреба в інформації про майно, поточну
діяльність підприємства, його результати. Не маючи таких даних неможливо прийняти правильні
інвестиційні рішення щодо напрямів подальшого розвитку. Саме тому значної ролі, як важливого
інформаційного джерела набула фінансова звітність.
Прийняття інвестиційних рішень тісно пов’язане з аналітичними даними бухгалтерського,
управлінського обліку, розроблених бюджетів та звітності, які впливають на обґрунтування та
оперативність прийняття рішень. Виходячи з того, що результатом прийняття інвестиційних рішень
можуть бути як позитивні, так і негативні процеси (прибутки чи збитки), інвестор повинен мати перед
собою розроблений план-стратегію дій для побудови ефективної системи прийняття управлінських
рішень та економічного аналізу діяльності майбутнього інвестиційного об’єкта.
Для юридичних і фізичних осіб найбільш важливим є оцінка того, наскільки фінансово
незалежним є об’єкт інвестування коштів і чи принесуть такі вкладення прибутки або ж інші вигоди їх
власникам; чи зможуть розрахуватися за своїми зобов’язаннями дебітори та протягом якого часу. Цей
перелік можна ще довго продовжувати, але його особливістю залишається потреба в інформації про
фінансовий стан та результати діяльності господарських суб’єктів. Показники, що дозволяють
отримати таку інформацію містяться саме у фінансовій звітності.
Фінансова звітність складається на підставі облікових даних. Вона особлива тим, що поєднує у
собі дані бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку. Саме тому цей вид звітності є
основним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства.
Фінансова звітність має відображати наростаючим підсумком майнове та фінансове становище
підприємства, установи, результати господарської діяльності за звітний період.
Особливістю фінансової звітності є відсутність у ній будь – яких планових та нормативних
показників.
Як зазначено в Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ст.1) та в
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності » (п.3) користувачами звітності – є фізичні та
юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.
Фінансова звітність підприємства є основним джерелом інформації про його діяльність. Показники
звітності використовують самі підприємства для контролю за використанням виробничих і фінансових
планів, для виявлення недоліків і визначення способів їх усунення [4, с.127].
Звітні показники використовуються для аналізу господарської діяльності на окремих ділянках
виробництва, визначення його позитивних і негативних сторін, причин відхилень від завдань,
виявлення внутрішніх резервів для підвищення ефективності роботи підприємства.
Виходячи з теорії управління, законодавчих актів, нормативно – правових документів
сформовано систему до вимог звітності: державна регламентація; обов’язковість подання;
своєчасність подання; практичність інформації; вірогідність інформації; методологічна єдність
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розрахунків показників; порівнянність показників; зрозумілість інформації; доступність і гласність
інформації; раціональність інформації; економічність інформації; дієвість інформації.
Сформульована класифікація вимог до звітності за умови їх дотримання забезпечить
ефективність аналізу показників фінансової звітності.
Лише на підставі повної, своєчасної та достовірної інформації інвестор може прийняти рішення
щодо інвестування в цінні папери підприємства.
Фундаментальною основою оцінки об’єкта інвестування та прийняття ділових рішень є етап
проведення фінансово-економічного аналізу [6, c. 174].
Зокрема, при оцінці інвестиційної привабливості підприємства рекомендовано розраховувати
такі основні показники:
− коефіцієнт абсолютної ліквідності,
− коефіцієнт загальної ліквідності,
− коефіцієнт фінансової стійкості,
− коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом [7, с.500].
Слід зазначити, що аналіз економічної літератури свідчить про відсутність єдиної думки щодо
застосування коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стабільності.
За основу методики визначення інвестиційної привабливості підприємства в Україні
приймається Положення «Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що
підлягають приватизації», затверджене наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного
майна України від 26 січня 2001 року № 49/121.
Зауважимо, що при оцінці інвестиційної привабливості емітента, за умов нестабільності
фінансового стану багатьох підприємств і можливості їхнього банкрутства, одним із найсуттєвіших
моментів є саме визначення ступеня фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх
джерел фінансування діяльності.
Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства згідно з вказаним Положенням
здійснюється шляхом розрахунку таких коефіцієнтів:
− коефіцієнт платоспроможності (автономії) – розраховується як відношення власного капіталу
підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній
сумі засобів, авансованих у його діяльність (нормативне значення – > 0,5);
− коефіцієнт фінансування – розраховується як співвідношення залучених і власних засобів і
характеризує залежність підприємства від залучених засобів (нормативне значення –
< 1
зменшення);
− коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами – розраховується як відношення
величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує
забезпеченість підприємства власними оборотними засобами (нормативне значення – > 0,1);
− коефіцієнт маневреності власного капіталу – показує, яка частина власного капіталу
використовується для фінансування поточної діяльності. Розраховується як відношення чистого
оборотного капіталу до власного капіталу (нормативне значення – > 0 збільшення).
З метою надання корисної та необхідної інформації для цілей управління та аналізу фінансової
стійкості підприємства, крім вказаних коефіцієнтів пропонується також застосовувати додаткові
показники:
− коефіцієнт фінансової залежності – показник є обернений до коефіцієнта автономії, показує,
яка сума загальної вартості майна підприємства припадає на 1 грн. власних коштів (нормативне
значення – < 2);
− коефіцієнт фінансової стабільності – розраховується як співвідношення власних засобів і
залучених (нормативне значення – > 1);
− коефіцієнт концентрації залученого капіталу – характеризує частку залученого капіталу в
загальній сумі капіталу підприємства (нормативне значення – < 0,5);
− коефіцієнт довгострокових зобов’язань – визначає частину довгострокових зобов’язань у
загальній сумі джерел формування (нормативне значення – < 0,2);
− коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів – характеризує частку
довгострокових позик у загальному обсязі джерел формування, які можна спрямувати на реалізацію
довгострокових програм (нормативне значення – < 0,5).
Розглянуті показники вважаємо найоптимальнішими за кількістю й ефективними для прийняття
управлінських та інвестиційних рішень. Розрахунок даних показників дасть змогу всебічно оцінити стан
і тенденції зміни фінансової стійкості підприємства.
Запропонований підхід до аналізу фінансової звітності взагалі й розрахунку фінансової стійкості
зокрема зручний у роботі менеджерів підприємства не лише для виявлення та усунення проблем у
поточній діяльності, а й для розробки й прийняття рішень щодо підвищення ефективності зокрема
виробничо-збутових операцій, раціонального використання наявних ресурсів, підвищення
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платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, а також з метою інформування потенційних
інвесторів і забезпечення виконання зобов’язань.
Висновки з даного дослідження. Фінансова звітність – важливий інструмент управління,
ґрунтуючись на даних бухгалтерського обліку, як систем суцільного безперервного та
документального оформлення господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про
стан майна і зобов’язань підприємства. Вона відображає, дає змогу оцінювати результати,
прогнозувати напрямки підвищення ефективності і відіграє важливу роль у прийнятті управлінських та
інвестиційних рішень.
Головна роль в управлінні інвестиціями належить саме аналізу. Тому необхідною умовою для
залучення інвестицій є надання інвестору своєчасної, повної й достовірної інформації щодо
інвестиційної привабливості підприємства із застосуванням розрахунку ефективних показників
платоспроможності та фінансової стабільності.
Перспективним напрямком подальших наукових досліджень є розробка і вдосконалення якості
звітних даних, достовірне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повного комплексу
релевантної інформації про складні трансакції, активи, капітал, зобов'язання, результати діяльності
підприємства. При забезпеченні достовірної бази для аналізу показників фінансової звітності процес
прийняття та обґрунтування доцільності управлінського рішення для інвестора буде простим та
зрозумілим, а головне – максимально точним та достовірним.
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Анотація
Розглянуто місце аналізу показників фінансової звітності у процесі прийняття інвестиційних
рішень. Визначено систему основних і додаткових показників для аналізу фінансової стійкості
підприємства як оптимальних для прийняття управлінських та інвестиційних рішень.
Ключові слова: аналіз, управління, фінансова звітність, інвестиційна привабливість,
фінансова стійкість.
Аннотация
Рассмотрено место анализа показателей финансовой отчетности в процессе принятия
инвестиционных решений. Определена система основных и дополнительных показателей для
анализа финансовой устойчивости предприятия как оптимальных для принятия управленческих и
инвестиционных решений.
Ключевые слова: анализ, управление, финансовая отчетность, инвестиционная
привлекательность, финансовая устойчивость.
Annotation
The place of analysis of indexes of the financial reporting is considered in the process of acceptance
of investment decisions. The system of basic and additional parameters for analysis of financial stability as
the best company for management and investment decisions.
Key words: analysis, management, financial reporting, investment attractiveness, financial firmness.
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СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ, ЯК ОБ’ЄКТ
УПРАВЛІННЯ В ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. На початку свого виникнення цукрова промисловість в Україні була
над прибутковою, високорентабельною. Перші українські підприємці-міліонери, Терещенки – це
цукровики, а знаючи сьогоднішню ситуацію з цукровою промисловістю в це важко віриться. Радянська
влада доклала сил, щоб українці забули про свого видатного земляка. Терещенки власним коштом
будували безоплатні шпиталі чи амбулаторії, значні кошти витрачали на громаду. Микола
Артемійович Терещенко пожертвував більше мільйонів рублів (на теперішні гроші значно більша
сума) для благодійних товариств, притулкам, лікарням, навчальним закладам, церквам і монастирям,
а також гроші для допомоги бідним, а ринок збудований на його кошти функціонує і досі. Таких
результатів Терещенко досягнув правильним менеджментом та тим, що вкладав значні кошти в
розвиток науки про оброку цукрового буряку. З тих часів застосування і вживання продукції цукрової
промисловості тільки зросло і зовсім абсурдною виходить мало не катастрофічна ситуація, яка
склалася зараз. Так, згідно комплексної державної програми розвитку бурякоцукрової галузі України
на період до 2015 року, до кінця дії цієї програми, буде лише 50 діючих цукрових заводів, величина
виробництва цукру зросте в незначній мірі за рахунок більш повного завантаження найефективніших
заводів і лише для забезпечення внутрішнього ринку цукру, спеціалістів які втратять роботу
перекваліфікувати. Україна втратила і так значну кількість цукрових заводів і закриття не є виходом із
ситуації. Кошти необхідні для модернізації та підтримки цукрових заводів будуть значно нижчі, ніж ті,
що будуть вкладені для усунення соціально негативного ефекту, адже економіки багатьох регіонів в
значній мірі так чи інакше пов’язані з цукровими заводами і після їх закриття все це справить
негативний ефект навіть на інші галузі господарства.
Аналіз останніх досліджень. Питання ефективного виробництва цукру досліджували
Білаш В., Брикін С.В., Дуганець Н.В., Імас Є.В, Євдощак В.І., Пиркін В.І., Жидовська-Курильці Н.М. та
інші.
Тим не менш, результати досліджень не дають повного і комплексного уявлення про
перспективи ефективного виробництва цукру. Водночас в економічній літературі недостатньо
дослідженими залишилися організаційно-економічні фактори підвищення ефективності виробництва
цукру. Поза увагою залишилися питання ефективного функціонування цукрових заводів України в
сучасному ринковому середовищі.
В Україні сьогодні бракує публікацій з проблеми створення ефективних систем управління
витратами, які враховували б специфіку підприємств цукрової промисловості і умови їх діяльності.
Крім того відсутні розробки щодо забезпечення взаємозв’язку між витратами різних рівнів управління,
які впливають на ефективність діяльності підприємств
Сучасні умови потребують більш поглибленого підходу до розв’язання цієї актуальної проблеми,
удосконалення існуючої методології, врахування специфіки економічних відносин в Україні,
особливості формування витрат підприємств в цукровій галузі.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування організаційно-економічного механізму
управління витратами в ринкових умовах господарювання, який є однією із основних складових управління
діяльністю підприємств, що дозволяє досягти конкурентні переваги і має можливість впливати на
життєдіяльність суб’єктів господарювання та на соціально-економічні процеси в країні.
Лише правильний менеджмент на підприємствах може вивести галузь з кризи. В багатьох
роботах з менеджменту обліку не надається належного значення, а то й взагалі не розглядається.
Хоча правильний менеджмент завжди опирається на дані обліку для прийняття рішень. Саме
управлінський облік забезпечує менеджерів необхідною інформацією для здійснення планування,
контролю, аналізу. При дослідженні лише облік володіє інформацією про розмір і зміни витрат на
виробництві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Безперервний рух, зміна витрат на виробництві
робить їх вивчення складним, але потреба в їх дослідженні від цього тільки зростає. Україна все ще
пристосовується до функціонування в ринковій економіці. Так, всі коливання цін, які виникають в світі,
відбуваються в нас ще з більшою амплітудою, а все через слабкість економіки і неправильну політику
держави в сфері промисловості. В цукровій промисловості витрати виробництва складають значну
частину собівартості продукції. Навіть встановлення мінімальних цін на цукрову сировину не завжди
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забезпечує рентабельність підприємств. Та й використання неринкових методів робить ведмежу
послугу нашим виробникам. Встановлення мінімальних цін не спонукає підприємства розвиватися.
Справжнє завдання держави - навчити і допомогти підприємствам функціонувати в нових умовах.
Безперервно змінюються ціни на сировину, матеріали, запчастини, пальне, електроенергію, а це все
складові витрат підприємства. І якщо не раціонально розподілити, використати ці всі ресурси, то
навіть незначний ріст витрат за кожним елементом призведе до збитків. Багато підприємств значну
увагу приділяють лише податковому обліку, який взагалі вивчає витрати в статиці і взагалі реальної
ситуації може не відображати. Навіть часто невідповідність періоду здачі річної фінансової звітності з
Періодом виробництва призводить до викривлення результатів і робить розрахункові дані
неправильними. Адже цикл роботи цукрового підприємства не завжди співпадає з періодом здачі
фінансової звітності і може виникнути ситуація, коли в звітному році будуть дані за два роки. Існування
декількох методів амортизації (прямолінійного, виробничого, кумулятивного, прискореного зменшення
залишкової вартості, зменшення залишкової вартості, податкового) призводить до більшого
використання практично лише одного методу податкового, який взагалі не спирається на дослідження
реального стану на підприємстві. Так, податкова і бухгалтерська вартість об’єкта амортизації зазвичай
різні, а отже розміри амортизації різні. Дуже часто при податковому методі амортизації не
враховується реальна зношеність основних засобів, період їх експлуатації. Єдиною альтернативою
виступає управлінський облік, який забезпечує необхідною інформацією виробників і на основі якого
приймаються вкрай важливі рішення.
Навіть при виробництві цукру, який практично як товар не змінився протягом багатьох десятків
років, витрати змінювались, виникали і виникають все нові, що значно ускладнює питання їх
класифікації. Детальне дослідження і їх класифікація вкрай необхідні, оскільки всі витрати впливають
по різному на фінансові результати підприємства, виникнення одних статей витрат часто призводить
до росту чи зменшення інших витрат. Що характерно в цукровій промисловості далеко не всі витрати
можна віднести до тих чи інших виробничих циклів, що значно ускладнює їх розрахунок. Так зараз
досить складно розрахувати витрати для заготівлі буряків. Буряки приймаються від різних
сільськогосподарських виробників, а у зв’язку з цим вони відрізняються кількістю прийнятої продукції
та й якістю (цукристістю, забрудненістю землею). Відсутність точних розрахунків на цьому етапі
виробничого процесу призводить до можливостей зловживань, розкрадань і як мінімум значний
потенціал для зниження витрат. А якщо враховувати, що собівартість продукції цукрового
виробництва приблизно до 70 % становлять сировина і матеріали, то це питання стає одним з
першочергових. Значною проблемою для розрахунків ще на початковому етапі стає те, що
вирощуванням, збиранням і транспортуванням цукрових буряків займаються окремі господарства
непідконтрольні цукровим заводам. Практично основний покупець (цукрові заводи) не має важелів
впливу на якість цукрових буряків крім цінових, а це питання є досить важливим, оскільки
рентабельність цукрового заводу різко спадає при цукристості нижче 16 відсотків. Як би добре не було
налагоджено виробництво на цукровому заводі, але якщо йому будуть постачали продукцію невисокої
цукристості він ризикує стати збитковим. Згідно українських стандартів буряк з цукристістю нижче 12
відсотків взагалі не повинен прийматися. Середня цукристість цукрових буряків в Україні в основному
лише трохи більше 14 відсотків (досить низька цукристість в Чернівецькій, Івано-Франківській,
Тернопільській області). Згідно стандартів Польщі, Німеччини, Чехії, Угорщини при цукристості нижче
14 відсотків буряки взагалі не повинні прийматися заводами – через низьку прибутковість (середня
цукристість в Великобританії вище 17 відсотків). Хоча лише заборона приймати цукрові буряки може
зробити і негативний ефект, адже просто не буде, що приймати.
При здійсненні проб окремих буряків на заводах Тернопільської області цукристість могла
відрізнятися від 5,5 – 17 %. Все це є явним фактом висівання насіння кормових буряків та неякісного
насіння. Близько половини насіння, яке висівається в Україні, невідомого походження. Нерідко при
використанні високопродуктивних гібридів насіння цукрових буряків призводить до того, що посіви
зріджуються на 35- 55 відсотків в зв’язку з розвитком кореневих гнилей. Виходом з цієї дилеми є
використання високоврожайних гібридів цукрового буряку вітчизняного виробництва, які більш
пристосовані до наших природних умов, а їх кількість досить незначна.
Серйозною проблемою цукрових буряків є церкоспороз. Його розвиток на рослині призводив до
втрати листків. При невчасному лікуванні церкоспорозу врожайність знижується на 25 – 40 відсотків та
й цукристість падає на декілька відсотків. Для запобігання цієї хвороби необхідно лише декілька
обприскувань для профілактики фунгіцидами.
Не менш важливою проблемою є бур’яни. Якщо не здійснити їх виведення до кінця червня, то
вони здатні ввібрати значну кількість азоту, фосфору, калію ( а це знижує врожайність на декілька
тонн). Обробіток поля вручну теж не призводить до бажаних результатів, оскільки дуже зріджуються
посіви з 100 тисяч шт/га до 55-30 тисяч шт./га. Та й в другій половині вегетації посіви знову
заростають бур’янами. Досвід передових агрофірм показує на необхідність використання
високоякісних засобів хімічного захисту рослин. Вирішення проблем з врожайністю в прогресії вплине
на стан цукрового виробництва.
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Багато підприємств, знаючи про необхідність витрат на певні заходи не спішать вкладати в них
кошти, не маючи даних про економічний результат від цих вкладень. Правильний розрахунок і
класифікація витрат дадуть можливість цукровим підприємствам правильно вибирати пріоритети при
використанні ресурсів. Так, підприємства часто нехтують витрачанням коштів на інновації, адже вони
не завжди дають необхідний економічний результат одразу, але через декілька років підприємства
ризикують залишитися далеко подалі від своїх конкурентів, що ми можемо бачити на прикладі нашої
цукрової промисловості.
Передові підприємства для вирішення своїх проблем запрошують консалтингові фірми, адже
далеко не кожне підприємство має кошти для розробки й введення прогресивних ресурсозберігаючих
технологій, підвищення кваліфікації (тренінг) персоналу. Фахових інженерно-технічний консалтинг
включає, як комплексні роботи з технічного аудиту й розробки концепцій (програм) розвитку
підприємств, так і конкретні впроваджувальні проекти по реконструкції окремих ділянок і
вдосконалюванню виробничих процесів.
Висновки з проведеного дослідження. Існує велике різноманіття витрат і значна кількість
факторів, які впливають на їх зміну. Як результат, управлінський облік, який направлений на
управління витратами, піддається дії багатьох чинників. Все це призводить до необхідності повного
дослідження всіх чинників, для забезпечення результативного управлінського обліку і отримання
адекватних висновків, необхідних для менеджменту.
Управління витратами підприємств слід розглядати через необхідність урахування змін у
зовнішньому і внутрішньому середовищі. Встановлення мети управління витратами як необхідності
оптимізації витрат, дозволило розглядати завдання управління витратами та їх функції, з позицій
виконання загальних принципів менеджменту та специфічних функцій управління витратами.
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Анотація
В статті розглядається проблема раціоналізації витрат в галузі бурякоцукрового
виробництва. Обґрунтовано механізм управління витратами та їх функції на основі використання
основних положень управлінського обліку, з позицій виконання загальних принципів менеджменту.
Ключові слова: витрати, цукровий буряк, цукрова промисловість, ефективність
вирощування, економічний механізм, управління витратами.
Аннотация
В статье рассматривается проблема рационализации затрат в отрасли свеклосахарного
производства. Обосновано механизм управления затратами и их функции на основе использования
основных положений управленческого учета с позиций выполнения общих принципов менеджмента.
Ключевые слова: затраты, сахарная свекла, эффективность выращивания, экономический
механизм.
Annotation
In the article discusses the problem of rationalizing costs and beet-sugar production. Substantiated
mechanism of cost control and their functions on the basis of the main provisions of the management
accounting positions with the general principles of management.
Key words: essence, a sugar beet, efficiency of cultivation, the economic mechanism.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В
УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства дозволяє характеризувати його як
інформаційне. Перехід суспільства до інформаційних технологій вводить в обіг інформаційні ресурси
та підвищує вимоги до їх якості. Жодна сфера діяльності не може на сьогодні функціонувати не тільки
без виробничих ресурсів та технологій але і без інформаційних [1]. Основним ресурсом, що
споживається контролінгом є інформація, отже дослідження проблем інформаційного забезпечення
контролінгу є важливим науковим завданням.
Ефективність реалізації функцій контролінгу в управлінні торговельними мережами залежить від
якості інформаційного забезпечення, а також від того, на скільки оперативною та достовірною буде
інформація, що надходить до служби контролінгу. С.Н. Петренко, Л.А. Сухарева [2] зазначають, що
успішне функціонування контролінгу базується на дослідженні різноманітної інформації, необхідної
для відповідних управлінських рішень. Крім того, знання основ інформаційного забезпечення
дозволить сформувати оптимальну схему руху інформаційних потоків контролінгу в інформаційній
системі суб’єкта господарювання. Аналогічної точки зору дотримується О.І. Орлов [3], який наголошує
на тому, що інформаційна підтримка контролінгу необхідна для успішної роботи контролера.
Отже, ефективне функціонування контролінгу в управлінні суб’єктами бізнесу, в тому числі і
торговельними мережами, потребує відповідного інформаційного забезпечення. Основним ресурсом,
що споживається службою контролінгу торговельної мережі в ході виконання нею своїх функцій є
інформація. Від якості даного ресурсу залежить якість висновків та управлінських звітів, що готуються
для менеджерів, які в свою чергу впливають на управління торговельною мережею в цілому.
Враховуючи вищенаведене, створення ефективної системи інформаційного забезпечення
контролінгу в управлінні торговельними мережами потребує передусім якісної інформації, якій
притаманні певні особливості, розрізняється за багатьма класифікаційними ознаками та повинна
відповідати низці вимог.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі напрацювання з питань інформаційного
забезпечення контролінгу в управлінні знайшли відображення в працях вітчизняних і російських
науковців, зокрема: О.О. Ананькіної, Н.Г. Данілочкіної, О.М. Кармінського, О А. Кавериної,
І.І. Оленевої, С.Н. Петренко, М.С. Пушкаря, В.П. Савчука, Л.А. Сухаревої, С.Г. Фалька, Н.П. Шульги та
ін. Серед зарубіжних науковців особливо цікавим є роботи А. Дайле, Й. Вебера, Е. Майєра, Р. Манна,
Д. Хана, П. Хорвата та ін.
В досліджених наукових працях практично відсутній системний підхід до дослідження проблем
формування якісної інформації для контролінгу в управлінні суб’єктами господарювання торговельної
сфери, зокрема торговельними мережами.
Постановка завдання. Ціль статті полягає в обґрунтуванні основних концептуальних засад
формування системи інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні торговельними
мережами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз практичного досвіду управління
вітчизняними суб’єктами мережевого торговельного бізнесу дозволяє визначити такі проблеми
інформаційного забезпечення управління і контролінгу: інформація надходить із значним запізненням;
інформація містить багато зайвих даних та є занадто деталізованою; більша частина інформації
характеризує минулі події; інформація містить переважно дані у цифровій формі; інформація, що
надходить з різних джерел часто є суперечливою; інформація надходить до користувачів
нерегулярно; недостатність інформації, яка стосується визначення майбутніх цілей діяльності та
стратегічного планування та інше.
З метою подолання визначених недоліків необхідно провести модернізацію системи
інформаційного забезпечення. Крім цього, створення нової системи інформаційного забезпечення
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надасть додаткові переваги для контролінгу: підвищення рівня адаптації функціонування служби
контролінгу до потреб менеджменту торговельної мережі, швидкозмінних умов зовнішнього та
внутрішнього середовища; підвищення рівня оперативності та обґрунтованості реалізації основних
функцій контролінгу в управлінні торговельними мережами; оперативна оцінка результатів поточної
господарської діяльності торговельної мережі на предмет їх відповідності встановленим цілям;
оперативне відкриття резервів поліпшення основних видів діяльності та їх оперативне застосування;
розвиток менеджменту за рахунок оперативного розповсюдження ефективного управління окремими
аспектами та напрямками господарської діяльності, а також оперативному застосуванню сучасних
методів та інструментів управління.
Результати узагальнення та критичної оцінки існуючих наукових праць [4; 5; 6; 7; 8; 9 та ін.]
дають можливість розглядати інформаційне забезпечення контролінгу в управлінні торговельними
мережами як систему та процес. Основними характеристиками системи інформаційного забезпечення
контролінгу в управлінні торговельними мережами є наступні:
− система інформаційного забезпечення являє собою функціональний комплекс, що забезпечує
органічну взаємодію технічних засобів, методів та технологій роботи з інформацією;
− система інформаційного забезпечення контролінгу повинна надавати можливість збирання,
пошуку, групування, аналітичної обробки, зберігання та поширення інформації серед зацікавлених
менеджерів та контролерів;
− задля формування інформації, що складається з релевантних даних та унеможливлення
відволікання уваги менеджерів та контролерів від зайвої та громіздкої інформації, система
інформаційного забезпечення повинна орієнтуватися на раніше визначені основні показники
діяльності торговельної мережі;
− система інформаційного забезпечення контролінгу повинна враховувати інформаційні потреби
користувачів – контролерів та менеджерів;
− інформація про стан та параметри функціонування певних об’єктів контролінгу повинна
надходити через визначені проміжки часу або відповідно до потреб в ній.
Узагальнюючи викладені наукові погляди на сутність інформаційного забезпечення та
враховуючи особливості контролінгу в управлінні торговельними мережами можливо надати
авторське визначення терміну «система інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні
торговельними мережами» - функціональний комплекс засобів, методів та технологій, що забезпечує
збір, пошук, групування, аналітичну обробку, зберігання та поширення інформаційних даних про стан
та параметри функціонування об’єктів контролінгу в розрізі основних показників діяльності суб’єкта
мережевого торговельного підприємництва з визначеною періодичністю та відповідно до
інформаційних потреб контролерів.
Подальше дослідження проблем системи інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні
торговельними мережами доцільно присвятити обґрунтуванню основних елементів такої системи.
На думку С.Н. Петренко, Л.А. Сухаревої [2] основними елементами системи інформаційного
забезпечення контролінгу в управлінні підприємствами є інформаційна система, що включає в себе
необхідний інформаційний фонд (персонал та технічні засоби) та систему інформаційних потоків. Даний
підхід до висвітлення елементів системи інформаційного забезпечення є досить агрегованим, не дозволяє
визначити взаємозв’язки між певними елементами, а також визначити структуру такої системи.
Колектив авторів під керівництвом Л.І. Федулової [10] вважає, що для успішної діяльності будьякої фірми потрібен постійний потік правдивої та своєчасної інформації, що забезпечується завдяки
функціонуванню системи управлінської інформації, основними елементами якої є наступні підсистеми:
внутрішня звітність, зовнішня поточна інформація про зовнішнє середовище, показники маркетингових
досліджень, дані аналізу інформації. Даний підхід заслуговує на увагу, особливо стосовно
запропонованої структури системи інформаційного забезпечення управління, яка певною мірою може
бути сприйнята для проектування системи інформаційного забезпечення контролінгу. Недолік даного
підходу полягає в тому, що автори наголошують на постійності потоків інформації, на нашу думку, це
не є доцільним, оскільки параметри функціонування об’єктів управління та контролінгу, а також
зовнішнього середовища підприємства суттєво змінюються через певні проміжки часу. Постійність
збору певної інформації може призвести до додаткових, неефективних витрат.
М.П. Денисенко та І.В. Колос [11] вважають за доцільне виділяти три складові в системі
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень: інформаційні ресурси, інформаційні
технології, технічні засоби та програмне забезпечення. Недоліком даного підходу є те, що автори не
включили до складу елементів системи інформаційного забезпечення саме елементів, пов’язаних із
збиранням необхідних інформаційних даних, що робить неефективною роботу такої системи
внаслідок невідповідності її інформаційних ресурсів фактичним результатам та параметрам
діяльності. Але далі, автори наводять можливі джерела інформації звідки інформаційні ресурси
можуть формуватися та поновлюватися: вибіркові дані про зовнішнє середовище, результати
досліджень та розробок, спеціальні джерела інформації, власні дослідження та дослідження інших
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організацій, конференції, огляди періодичної літератури, поза облікові та облікові дані щодо
внутрішнього стану підприємства.
Ю. Корнєв [12] вказує на те, що формування системи інформаційного забезпечення передбачає
налагодження різноманітних інформаційних потоків, які утворюють інформаційні системи. Отже,
однією з основних складових системи інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні
торговельними мережами слід також вважати інформаційні потоки.
До основних елементів системи інформаційного забезпечення А. С. Полянська [13] пропонує
відносити: засоби обчислювальної техніки та засоби зв’язку (персональні комп’ютери, комп’ютерні
мережі та інше); інформаційні технології (спеціалізоване програмне забезпечення, електронні
бібліотеки даних, засоби електронної пошти та інше); інформаційна культура (знання та навички
співробітників з користування комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, різними
джерелами інформації та інше). Даний підхід як і попередні не позбавлений недоліків та для
застосування його ідей в обґрунтуванні структури системи інформаційного забезпечення контролінгу в
мережах потребує певного доопрацювання.
Таким чином, основними елементами системи інформаційного забезпечення контролінгу в
управлінні торговельними мережами є наступні:
− підсистема збору інформації про стан зовнішнього середовища (забезпечує збирання
відомостей про стан зовнішнього середовища торговельної мережі шляхом моніторингу основних його
факторів);
− підсистема збору інформації про стан внутрішнього середовища (формує масив
інформаційних даних з внутрішніх джерел – управлінського обліку, інформації різних підрозділів
торговельної мережі та інше);
− підсистема інформаційних потоків (забезпечує оптимальну циркуляцію та фізичне
переміщення інформаційних повідомлень).
− інформаційні технології (забезпечує взаємодію сукупності засобів та методів збору,
накопичення, переміщення, обробки інформації та інше);
Система інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні торговельними мережами є
органічною складовою (елементом) загальної системи інформаційного забезпечення менеджменту
суб’єктів мережевого торговельного підприємництва. Отже, при розробці концептуальних засад
проектування системи інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні мережами слід
враховувати всі можливі інформаційні зв’язки такої системи із зовнішнім та внутрішнім середовищем,
а також іншими елементами загальної системи інформаційного забезпечення управління суб’єктами
мережевого торговельного бізнесу.
За результатами дослідження роботи А.А. Кіма [14] можливо визначити ще декілька
особливостей функціонування інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні торговельними
мережами. Служба контролінгу повинна мати можливість організовувати за допомогою інших служб
збір додаткової інформації, що необхідна їй для аналізу та висновків, але яка не міститься в існуючих
інформаційних даних підрозділів торговельної мережі. Крім того, служба контролінгу торговельної
мережі повинна мати можливість впроваджувати на постійній основі нові процедури збирання та
обробки необхідної інформації.
Слід також відмітити, що особливістю функціонування системи інформаційного забезпечення
контролінгу є її орієнтованість не тільки на звітність про здійснені господарські операції торговельної
мережі, а й на документи, що декларують здійснення майбутніх господарських операцій (договори
поставки товарів, попередні замовлення покупців та інше), а також прогнози показників зовнішнього та
внутрішнього середовища, які матимуть значний вплив на результати господарювання суб’єкта
мережевого торговельного бізнесу.
О.В. Мухомедзянова [15] та деякі інші дослідники [16] пропонують розглядати інформаційне
забезпечення як процес, що складається з ряду послідовних етапів. Підсумовуючи результати
дослідження О.В. Мухомедзянової та враховуючи особливості контролінгу в управлінні торговельними
мережами, можливо запропонувати виділення таких етапів процесу інформаційного забезпечення, а
також визначити основні дії, що відбуваються на кожному даного процесу:
− встановлення інформаційних потреб контролерів (конкретизація отримувача даних,
визначення змісту необхідної інформації, формування основних вимог до певної інформації та інше);
− збирання, або отримання необхідної інформації від інших підрозділів, її обробка (отримання даних
із зовнішніх та внутрішніх джерел інформації, визначення строків збирання та обробки інформації, оцінка
витрат на збирання інформації та ефекту від цієї інформації, визначення виконавців щодо збору
інформації та степеня її деталізації, структуризація інформації, агрегування інформаційних даних та їх
групування в розрізі ключових показників діяльності торговельної мережі та інше);
− передача інформації та її інтерпретація (встановлення форми подання інформації та
безпосереднє надання інформаційних даних їх споживачам, виключення можливого дублювання
інформаційних потоків в торговельній мережі, перевірка коректності отриманої інформації, розробка та
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коригування форм управлінської звітності служби контролінгу, приведення даних до стандартизованого
формату подання та інше);
− зберігання інформації (предметна орієнтація інформаційних даних, забезпечення незмінності
депонованої інформації, забезпечення хронології зберігання інформації та її інтегрованості,
визначення та дотримання строків збереження певної інформації та інше);
− аналіз інформації (формулювання аналітичних висновків за визначеними аспектами
контролінгової діяльності, розробка майбутніх сценаріїв поведінки економічної системи торговельної
мережі, формування висновків та пропозицій щодо забезпечення руху торговельної мережі у
визначеному цільовому напрямку діяльності, а також щодо покращення господарювання та інше).
Висновки з проведеного дослідження. З метою задоволення інформаційних потреб
контролерів торговельної мережі необхідно створити таке інформаційне забезпечення, яке можливо
розглядати як систему та як процес. Як система, інформаційне забезпечення включає себе такі елементи:
підсистема збору інформації про стан зовнішнього середовища, підсистема збору інформації про стан
внутрішнього середовища, підсистема інформаційних потоків та інформаційні технології. Як процес,
інформаційне забезпечення передбачає реалізацію наступних етапів: встановлення інформаційних потреб
контролерів, збирання, або отримання необхідної інформації від інших підрозділів, її обробка, передача
інформації та її інтерпретація, зберігання інформації, аналіз інформації.
Подальші роботи доцільно присвятити дослідженню основних складових інформаційного
забезпечення контролінгу в управлінні торговельними мережами.
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Анотація
В статті наведено результати дослідження сучасних наукових праць з проблем створення
та функціонування систем інформаційного забезпечення. Обґрунтовано авторське визначення
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терміну «система інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні торговельними
мережами». Визначено основні етапи інформаційного забезпечення контролінгу як процесу.
Ключові слова: контролінг, інформаційне забезпечення контролінгу, процес інформаційного
забезпечення, система інформаційного забезпечення
Аннотация
В статье представлены результаты исследования современных научных трудов по
проблемам создания и функционирования систем информационного обеспечения. Обосновано
авторское определение термина «система информационного обеспечения контроллинга в
управлении торговыми сетями». Определены основные этапы информационного обеспечения
контроллинга как процесса,
Ключевые слова: контроллинг, информационное обеспечение контроллинга, процесс
информационного обеспечения, система информационного обеспечения.
Annotation
In the article the results of research of modern scientific labors are presented on issues of creation
and functioning of the systems of the informative providing. Author determination of term is grounded
«system of the informative providing of controlling in a management the networks» of auctions. Defined the
basic stages of information provision as a controlling process.
Key words: controlling, informative providing of controlling, process of the informative providing,
system of the informative providing.
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ
ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ НА ВАТ
«НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
Постановка проблеми. За ринкових умов господарювання всі підприємства здобули повну
оперативну самостійність у виборі того, якої і скільки випускати продукції, з ким співпрацювати, кому
продавати свої вироби, як організовувати і планувати всі виробничі процеси. Зрозуміло, що цю
свободу дій спрямовано, передусім, на врахування кон’юнктури ринку, його потреб і вимог.
Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску та реалізації готової
продукції забезпечують відповідні прибутки. З урахуванням особливостей молокопродукції виробнича
діяльність підприємства жорстко залежить від загальної економічної ситуації, галузевих пропорцій і
платоспроможного попиту населення. Тому пошук шляхів підвищення прибутку на молокопереробних
підприємствах є дуже актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання економічного аналізу
висвітлюються у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених. Значну увагу їм приділяли
Н. Р. Вейцман, М. Д. Дембинський, Л. І. Кравченко, Й. І. Поклада, С. К. Татура, Г. В. Савицька,
П. Я. Попович, Р. С. Лисенко, В. А. Палєхова. Досягненнями у розвиток економічного аналізу
відзначилася українська школа. Особливо слід відмітити розробки з оперативного економічного
аналізу та теорії економічного аналізу І. І. Каракози і В. І. Самборського; з економічного аналізу в
сільському господарстві Ю. Я. Литвина; з методики економічного аналізу в промисловості та
використання ЕОМ в економічному аналізі Г. М. Мельничука; з методики внутрішньозаводського
економічного аналізу та узагальнення досвіду економічного аналізу в США М. Г. Чумаченка. Проте
аналіз виробництва продукції молокопереробних підприємств розглянуто недостатньо.
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Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення процесу аналізу виробництва та
реалізації готової продукції на досліджуваному підприємстві та визначення шляхів підвищення
прибутку підприємства від реалізації готової продукції.
Викладення основного матеріалу дослідження. У процесі аналізу виробничої діяльності
підприємства розглядають такі питання:
- якість планування виробництва, напруженість і обґрунтованість планів діяльності як у цілому,
так і щодо окремих виробничих підрозділів;
- оцінка виконання планів виробництва, постачання й реалізації продукції, динаміка обсягів
виробництва;
- визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом
останніх років і зокрема у звітному періоді;
- розкриття взаємозв’язку і взаємозумовленості показників обсягу виробництва, реалізації тощо;
- визначення внутрігосподарських резервів зростання обсягів випуску продукції та реалізації, а
також розробка заходів щодо їх повного та ефективного використання [1].
Для виконання аналітичного дослідження використаємо статистичну звітність про виробництво
продукції (ф. № 1-П), а також планові завдання відповідного відділу, бухгалтерські дані про випуск,
відвантаження і реалізацію продукції, оперативні дані виробничої діяльності.
Аналіз почнемо з оцінки виконання плану виробництва у звітному періоді по підприємству (за
основу візьмемо 1 квартал 2009 року) (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяги виробництва продукції на ВАТ «Новомиколаївський молокозавод»
за 1 квартал 2009 року
Обсяги виробництва, тис. грн.

Відхилення фактичного випуску продукції
за звітний період

Продукція
за минулий
період

за звітний період

за планом
фактично
Казеїн технічний
463,2
154,4
Масло селянське
571,1
612,5
643,3
Молоко пастеризоване
1692,1
1025,1
796,5
(3,4% жирності)
Молоко знежирене
504,8
717,6
Кефір (1% жирності)
106,8
110,0
112,9
Ряжанка (2,5% жирності)
37,4
55,0
78,5
Сметана (20% жирності)
95,4
149,7
164,5
Разом
2966,0
2611,5
2513,3
Джерело: складено за даними ”Звіту про готову продукцію” [8]

від плану

від минулого
періоду
тис. грн.
%
-463,2
-100,0
72,2
12,6

тис. грн.
-154,4
30,8

%
-100,0
5,0

-228,6

-22,3

-895,6

-52,9

212,8
2,9
23,5
14,8
-98,2

42,2
2,6
42,7
9,9
-3,8

717,6
6,1
41,1
69,1
-452,7

100,0
5,7
109,9
72,4
-15,3

Згідно з даними табл. 1 роботу підприємства за 1 квартал 2009 року з випуску продукції слід
вважати незадовільною, оскільки план з виробництва товарної продукції недовиконано на 3,8%, а
обсяг її зменшення проти минулого періоду (1 квартал 2008 року) становив 15,3%.
Обсяг виробництва молока пастеризованого значно зменшився (на 22,3%), казеїн технічний
зовсім не вироблявся; за іншими видами продукції план виробництва перевиконано, особливо по
молоку знежиреному та ряжанці, що склало відповідно 142,2 та 142,7%.
Ураховуючи становище, яке склалося, доцільно звернути увагу на динаміку обсягів випуску
продукції на підприємстві. У табл. 2 наведено дані щодо фактичних обсягів випуску товарної продукції
підприємством за останні два роки. Ці дані свідчать про те, що взагалі за весь 2009 рік обсяги
виробництва в порівнянні з попереднім роком, збільшились лише у листопаді та грудні місяці, а в
інших місяцях простежується скорочення виробництва. Найбільший обсяг виробництва продукції в
серпні місяці (1479,31 тис. грн.), а найменший – в січні (813,7 тис. грн.).
Дані зміни пояснюються:
1) сезонністю діяльності підприємства, адже саме в лютому, в основному, відбувається
отелення корів, яке передує весняному вигону на пашу, що приносить господарям більшу кількість
молока;
2) сировинну базу формують на 94% поставки молока саме від селян, тому обсяги виробництва
на підприємстві прямо пропорційні цим поставкам;
3) в господарствах Новомиколаївського району зменшується поголів’я корів, знижується
продуктивність молочної череди та слабко розвинене фермерське господарство.
Тому досліджуване підприємство поступово втрачає сировинну базу, що позначається на
обсягах виробництва молокопродукції.
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Це і є головні чинники, які спричинили негативні тенденції та окремі зриви завдань. Вони
здебільшого залежали від створеного державою економічного середовища, а не від підприємства.
Проте внутрішні фактори заслуговують на більшу увагу. Особливо ретельним має бути пошук
внутрішніх як позитивних, так і негативних факторів, винних підрозділів і виконавців.
Таблиця 2
Динаміка виробництва продукції на ВАТ «Новомиколаївський молокозавод»
за 2008-2009 рр.
Місяць

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.
2008 рік

2009 рік

Січень
1059,5
813,7
Лютий
1098,1
1070,5
Березень
1507,4
706,0
Квітень
1616,8
1182,6
Травень
1937,1
1295,3
Червень
1592,3
1296,9
Липень
1521,4
1289,2
Серпень
1613,0
1479,3
Вересень
1505,4
1445,6
Жовтень
1666,5
1278,0
Листопад
1208,6
1440,6
Грудень
1077,9
1324,7
Разом
17404,0
14622,4
Джерело: складено за аналітичними даними 2008-2009 рр. [8]

Відхилення
абсолютне, + / -

відносне, %

-245,8
-27,6
-801,4
-434,2
-641,8
-295,4
-232,2
-1337,0
-59,8
-388,5
232,0
246,8
-2781,6

-23,2
-2,5
-53,2
-26,9
-33,1
-18,6
-15,3
-8,3
-4,0
-23,3
19,2
22,9
-16,0

Наприклад, обсяг виробництва можна збільшити, використовуючи дорожчу сировину і,
відповідно, піднімаючи ціну виробів, або, навпаки, збільшувати в складі рецептур дешеві компоненти,
а зекономлені дефіцитні – спрямувати на додатковий випуск продукції. Усі заходи щодо розвитку
спеціалізації та кооперації також помітно впливають на обсяги виробництва [3].
Одним із важливих напрямів деталізації обсягу випуску продукції, спрямованому на пошук
резервів, є дослідження його в асортиментно-структурному розрізі. При цьому слід враховувати, що
підприємство має чітку предметну, а отже, і галузеву спеціалізацію, яку воно визначає, але
асортимент продукції з часом може змінюватися. Одні товари перестають виробляти, інші, навіть
колись непрофільні для підприємства, включають до виробничої програми [5]. Процес постійного
оновлення асортименту є важливою складовою маркетингової політики даного підприємства.
Під асортиментом розуміють перелік усіх видів продукції, що виробляється, із зазначенням
обсягів випуску. Вужчим поняттям є номенклатура продукції. І нарешті, структура – це співвідношення
(здебільшого у відсотках) окремих виробів у загальному обсязі виробництва. Зміна асортименту проти
планового веде до асортиментних, а структури випуску – структурних зрушень. Ці явища завжди
пов’язані одне з одним, а тому ми кажемо про асортиментно-структурні зрушення у випуску
продукції [2].
Аналіз виконання плану за асортиментом представлений в табл. 3.
Таблиця 3
Виконання плану виробництва продукції за асортиментом на ВАТ «Новомиколаївський
молокозавод» за 1 квартал 2009року
Вид продукції

За планом
154,4
612,5

1 квартал 2009 року
фактично
виконання плану
643,3
105,0

Казеїн технічний
Масло селянське
Молоко пастеризоване
1025,1
796,5
(3,4% жир.)
Молоко знежирене
504,8
717,6
Кефір (1% жир.)
110,0
112,9
Ряжанка (2,5% жир.)
55,0
78,5
Сметана (20% жир.)
149,7
164,5
Разом
2611,5
2513,3
Джерело: складено за даними аналітичного обліку [8].

Зараховано у
виконання плану
612,5

77,7

796,5

142,2
102,6
142,7
109,9
96,2

504,8
110,0
55,0
149,7
2228,5

Розрахунок показників виконання плану за асортиментом здійснюють трьома способами [4].
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Перший має назву «спосіб найменшого числа». Його суть полягає у виборі меншої з двох сум.
Інакше кажучи, береться фактична сума, проте за умови, що вона не перевищує планового завдання.
У табл. 3 ці залікові суми становлять 730,6 тис. грн. Отже, коефіцієнт асортиментності складає:
Кас = 2228,5 / 2611,5 = 0,853.
За другого способу як загальний показник беремо найменший відсоток виконання плану щодо
всіх виробів – 77,7%, тобто коефіцієнт дорівнюватиме 0,777.
Третій спосіб базується на співвідношенні кількості виробів, щодо яких план виконано повністю, і
загальної кількості планових позицій. Цей показник тісно пов'язаний з номенклатурою продукції, а тому
його називають коефіцієнтом номенклатурності (Кн). Так як план виконано за п’ятьма видами
продукції, то цей коефіцієнт дорівнюватиме:
Кн = 5 / 7= 0,714.
Отже, незалежно від способу підрахунку видно, що план з асортименту даним підприємством не
виконано.
Насамкінець варто нагадати ще про одну важливу річ. Нині вже не можна пояснювати негативні
зміни асортименту і структури продукції «об’єктивними» причинами, бо всі вони можуть бути
оперативно нейтралізовані на самому підприємстві через коригування планових завдань. Тому будьякі відхилення від установленого плану – це просто погана праця виконавців і адміністраторів цехів.
Нерівномірність виконання плану з окремих видів продукції призводить до негативних змін її
структури. Дотримання планової структури – це дотримання у фактичному обсязі випуску продукції
запланованих співвідношень між окремими її видами [6; 7]. Використовуючи вихідні дані табл. 3,
сформуємо нову табл. 4.
Таблиця 4
Виконання плану виробництва за структурою на ВАТ «Новомиколаївський молокозавод»
за 1 квартал 2009 року
1 квартал 2009 року
за планом

фактично

Вид продукції
тис. грн.

питома
вага, %

тис. грн.

1
2
3
4
Казеїн технічний
154,4
5,9
Масло селянське
612,5
23,4
643,3
Молоко знежирене
504,8
19,3
717,6
Кефір (1% жир.)
110,0
4,2
112,9
Ряжанка (2,5% жир.)
55,0
2,1
78,5
Сметана (20% жир.)
149,7
5,7
164,5
Разом
2611,5
100
2513,3
Джерело: складено за даними підприємства [8]

питома
вага, %
5
25,6
28,6
4,5
3,1
6,5
100

Фактичний обсяг
продукції за
плановою
структурою
(підсумок
гр. 4 * гр. 3 /
100%)
6
148,3
588,1
485,1
105,6
52,8
143,3
2513,4

Зарахован
оу
виконання
плану
7
588,1
485,1
105,6
52,8
143,3
2171,4

У залік виконання плану виробництва кожного виробу (табл. 4, гр. 7) береться менша величина
показника порівняння граф 6 і 4, отриманий результат (гр. 7) ділимо на величину фактичного випуску
товарної продукції. Коефіцієнт додержання планової структури (Кстр) становить:
Кстр = 2171,4/2513,4=0,864.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, систематизувавши дані аналітичної
роботи щодо надходження продукції з виробництва можна зробити висновок, що як і в 1 кварталі 2009
року план з виробництва продукції невиконаний, так і в підсумку 2009 року обсяг виробництва
продукції в порівнянні з 2008 роком зменшився на 2781,6 тис. грн.
Незважаючи на те, що підприємство практично не може впливати на так звані державні
фактори, проте може виявляти в процесі аналізу внутрішні фактори (що впливають на одержання
прибутку), такі як:
а) дослідження випуску продукції в асортиментно-структурному розрізі:
1) постійно оновлювати асортимент та додержувати планову структуру випуску;
2) добиватись рівномірного виконання плану;
3) дотримуватись у фактичному обсязі випуску продукції запланованих співвідношень між
окремими її видами;
б) вживати конкретних заходів щодо розвитку спеціалізації та кооперації між окремими
підрозділами підприємства і т.ін.
При налагодженні роботи підприємства та покращенні економічної ситуації в країні у
досліджуваного підприємства є додаткова можливість отримання прибутку від реалізації готової
продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
ДОХОДІВ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Постановка проблеми. Управлінський облік, на відміну від фінансового обліку – це не тільки
облік факту, а прогнозування, планування, облік і аналіз витрат і результатів. Категорії доходів в
управлінському обліку на сьогоднішній день не можна вважати остаточно визначеними. Більш того, на
даний момент теорія управлінського обліку повністю зосереджена на витратах підприємства,
методиках калькуляції і визначення собівартості, незаслужено залишаючи поза увагою величезну
кількість проблем, пов'язаних з управлінням доходами підприємства. Тим часом, доходи є основною
складовою діяльності будь-якої компанії. Головна мета – отримання прибутку – не може бути
реалізована без отримання достатнього рівня доходів. Не варто заперечувати, що така важлива
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економічна категорія, як дохід, вимагає обліку, контролю і управління, а, отже, повинна бути об'єктом
управлінського обліку і знаходитися під пильною увагою управлінського персоналу підприємства. Все
вищезазначене обумовлює актуальність управління доходами підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час традиційні системи управлінського
обліку, що не виходять за рамки системи обліку витрат, зазнають критики. На зміну їм в епоху
конкуренції і розвитку виробництва, у наукових працях і практичних розробках багатьох авторів, таких
як Нападовська Л.В., Шевчук В.О., Пушкар М.С., Івашкевич В.Б., Сопко В.В., Керимов В.Є., Джай К.
Шим визначено, що об'єктом управлінського обліку є рух грошових потоків, дебіторської і
кредиторської заборгованості, зміни в чистих активах і власності.
В цих умовах виникає об’єктивна доцільність продовження досліджень з проблемних питань
організації управлінського обліку доходів на виробничому підприємстві.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження стану організації управлінського
обліку доходів та напрямків його подальшого розвитку на виробничих підприємствах. З цією метою
обґрунтовується необхідність та послідовність бюджетування доходів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для побудови грамотного управління бізнеспроцесами в управлінському обліку доцільно класифікувати систематичні доходи за сегментами
їхнього утворення. Якщо підприємство має розгалужену структуру, управління такими доходами по
сегментах їхнього утворення відіграє важливу роль в управлінні цілим підприємством. Подальша
диференціація управлінського обліку доходів може здійснюватися шляхом їх відображення за
центрами відповідальності та отримання. Побудова грамотної ієрархії в системі управління дозволяє
підвищити ефективність діяльності компанії, її прибутковість і забезпечити стабільне існування в
мінливих умовах сучасної економіки.
Відмінною рисою управлінського обліку є використання методів бюджетування витрат і
результатів виробничо-господарської діяльності. На думку В.Б. Івашкевича бюджетування це система
внутрішньофірмового корпоративного управління за допомогою певних фінансових інструментів, таких
як бюджети [3, с. 449].
За визначенням Інституту дипломованих бухгалтерів і спеціалістів з управлінського обліку
(США), бюджет – це кількісний план у грошовому виразі, підготовлений і прийнятий на певний період,
який показує планову величину доходу, яка повинна бути досягнута, і (або) витрат, які повинні бути
знижені протягом цього періоду, а також капітал, який необхідно залучити для досягнення даної мети
[8, с. 86].
Відомий американський фахівець-практик Джай К. Шим частково ототожнює планування і
бюджетування та визначає останнє як розподілену систему погодженого управління діяльності
підрозділів підприємств. На початку звітного періоду бюджет являє собою кількісний план або
стандарт, який формалізує очікування менеджерів щодо обсягу реалізації, витрат та інших фінансових
операцій у майбутньому періоді. Крім того, він відіграє роль вимірника, який дозволяє менеджерам
керувати на базі відхилень: порівнювати отримані результати із запланованими і корегувати подальшу
діяльність [1, с. 136].
З точки зору німецького фахівця Ногуа співвідношення планування і бюджетування можна
сформулювати таким чином: планування – правильний шнур, на який "нанизуються" дії структурних
одиниць підприємства; бюджетування означає узгодження діяльності підприємства для досягнення
вартісних цілей [4, с. 38].
У своїй полеміці економісти сходяться в одному, що бюджет – це план, який містить вартісні
показники, бюджетування – це окремий випадок планування. На нашу думку, відокремлювати
планування від бюджетування в управлінському обліку не потрібно. І той, і інший процеси є частинами
одного інтегрованого процесу "планування" та нелогічні один без одного.
Бюджет взагалі, а бюджет доходів, особливо, – це підсумок багатьох дискусій і рішень, які
стосуються майбутнього підприємства. Бюджети відіграють суттєву роль у діяльності менеджерів.
Планова функція бюджету –одна з багатьох, таких, як оцінка виконання, координування діяльності,
планування постачання, комунікації, мотивації, оцінки керівників.
Бюджетний процес на підприємствах, зазвичай, включає наступні етапи: (1) планування
діяльності підприємства в цілому і по його підрозділах; (2) розробка проекту бюджету; (3) прорахунок
варіантів плану, внесення коректив; (4) остаточне планування та облік умов, які змінюються.
Бюджетування доходів підприємства – невід'ємна частина як короткострокового, так і
довгостроково планування. У будь-якому випадку виділяються такі стратегічні аспекти, як ресурси
підприємства, поведінка конкурентів, поточний та прогнозний ринковий попит. Існує думка, що
обговорення цих аспектів і є сумішшю творчості, аналізу і володіння поточною ситуацією [6, с. 439].
Як базу для оцінки фактичних результатів краще брати бюджетні, а не звітні дані про доходи
минулих періодів. Крім того, користь від порівняння з минулими періодами може бути знижена через
зміни в технології, персоналі, зміні продукції та зміни загальних економічних умов. Генеральний
бюджет підприємства являє собою план-прогноз обсягу і результатів діяльності підприємства в
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цілому, розробляється як самостійний документ або є узагальненням локальних бюджетів центрів
відповідальності.
Отже, як ми відзначали раніше, першим кроком у складанні генерального бюджету є планування
"вузьких місць", і найчастіше, це складання бюджету реалізації. Передбачення обсягів реалізації,
зазвичай, є відправним пунктом бюджетування також і тому, що виробнича програма та розмір запасів
залежать від обсягів реалізації [7, с. 393].
Загальна сума реалізації у бюджеті доходів використовується в подальшому при розробці
бюджету прибутку. Бюджет реалізації часто є результатом збору інформації. Однак обсяг реалізації
може обмежуватися наявною виробничою потужністю. В такому випадку вона є "стримуючим
фактором", а отже відправним пунктом для бюджетування.
Термін "прогнозування реалізації" іноді відрізняють від терміну "планування реалізації".
Прогнозування – це оцінка, передбачення, що стане або не стане бюджетом реалізації. Прогноз
перетворюється в бюджет у тому випадку, якщо управління допускає його як реальність. Прогноз
часто веде до узгодження управлінських планів так, що остаточний бюджет реалізації суттєво
відрізняється від початкового прогнозу. Компанія може планувати тільки ті показники, якими вона
здатна керувати, наприклад велику частину витрат. Інші показники – попит, ризики, дії конкурентів –
можна тільки прогнозувати. При складанні бюджету підприємства основна увага приділяється, як
правило, його видатковій частині, а дохідна частина недостатньо деталізується і найчастіше не
обґрунтовується. Правильний вибір методів прогнозування доходів компанії та облік всіх суттєвих
факторів, що впливають на значення прогнозу, дозволяє зробити його більш точним. Віце-президент
по маркетингу часто несе персональну відповідальність за підготовку бюджету реалізації, що полягає
у кількісному обґрунтуванні бізнес-плану [2, с. 112].
Прогноз доходів необхідний компанії не тільки для визначення майбутніх фінансових показників,
але й для розробки стратегії і тактики на прогнозний період. Потрібно відзначити, що прогноз – не
самоціль. Тому методи прогнозування не повинні бути особливо точними, а повинні лише коректно
відображати специфіку бізнесу і вірно вказувати напрямок управлінських рішень, прийнятих
компанією. Як і при прогнозуванні взагалі, при прогнозуванні доходів використовуються експертні і
статистичні методи.
Співставлення фактичних даних в управлінському обліку з прогнозними показниками, на наш
погляд, так само необхідно, як і відповідне порівняння з плановими показниками. Таке зіставлення
дозволяє згодом оцінити точність прогнозу, ефективність його виконання, уточнювати наступні
прогнози. Якщо підприємство для управлінського обліку використовує спеціальні управлінські рахунки,
то відхилення від прогнозу, на відміну від відхилень від плану (нормативу), не потрібно відображати на
рахунках управлінського обліку.
Найбільш розповсюдженою помилкою прогнозування доходів на підприємствах є оцінка одного
варіанту розвитку. Аналітики більшості компаній не вважають необхідним визначати кілька варіантів
розвитку подій. У кращому випадку планування доходів здійснюється за групами товарів
(асортименту), регіонах або каналах збуту, коли для кожного напрямку розраховується тільки один
набір прогнозних параметрів (ціна й обсяг), що, як правило, занижується "для підстрахування". Згодом
при оцінці чутливості фінансової моделі до вхідних параметрів аналітики можуть вивчати зміни
основних фінансових показників компанії стосовно цих параметрів. Однак просто аналізу недостатньо
– потрібен план дій. В іншому випадку компанія може виявитися не готовою до суттєвого перевищення
(зменшення) обсягу реалізації порівняно з прогнозованим.
Багато людей у силу власних психологічних особливостей не бажають оцінювати ситуацію
реально. Керівники часто віддають перевагу позитивному погляду на розвиток бізнесу своєї компанії.
Це призводить до того, що підприємство виявляється не готовим протистояти негативним тенденціям
у зовнішньому середовищі.
Прогнозування доходів здійснюється таким чином, щоб керівництво компанії на його основі
могло прийняти обґрунтовані раціональні рішення стосовно стратегії і тактики компанії в різних
галузях. Не варто гнатися за складними математичними методами, намагаючись передбачити
майбутнє. Прогноз доходів потрібно зробити адекватним економічним процесом компанії й умовам
ринку, на якому вона працює.
Керівництво компанії розробляє організаційну структуру і визначає відповідальність підрозділів і
осіб, що відповідають за їхню роботу. Організаційна структура нагадує піраміду, де менеджери
звітують перед вищестоящим керівництвом. Кожен менеджер закріплений за центром відповідальності
(responsіbіlіty center) і підзвітний за визначену ділянку робіт. Облік відповідальності (responsіbіlіty
accountіng) – це система, що вимірює (оцінює) плани і дії по кожнім центрі відповідальності. Центр
доходів (revenue center) - відповідальний не тільки за виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, але і
надходження інших доходів на підприємстві [5, с. 207].
Бюджетування доходів, поєднання з обліком за центрами відповідальності допомагає
менеджерам, особливо якщо налагоджено зворотний зв'язок. Серед бухгалтерів і керівників
спостерігається бажання "знайти винуватців", якщо системою обліку виявлені небажані відхилення.
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Однак жодна система обліку або відхилення самі по собі не можуть дати на це відповідь. Відхилення
можуть тільки звернути увагу працівника, який знає їхню причину. Ідентифікувавши відхилення з
людиною, можна довідатися, хто може пояснити ситуацію, а не хто повинен бути покараний. На
практиці підконтрольність важко відокремити. По-перше, на величину деяких доходів впливає не один
менеджер. Так, встановлена ціна на основну продукцію залежить від фінансового керуючого, а
виконання обсягу реалізації – від керівника служби збуту. Крім того, часто менеджери працюють у
групі. По-друге, якщо взяти досить значний відрізок часу, то практично всі витрати можуть бути
контрольовані будь ким на підприємстві.
Висновки з проведеного дослідження. На основі вищесказаного можна визначити наступні
умови побудови системи обліку для управління доходами на підприємстві:
− Необхідність інтеграції управлінського обліку з загальною системою управління
підприємством. Система управління підприємством є складною імовірнісною системою. Систему
управління доходами, в свою чергу, варто розглядати як одну з підсистем управління підприємством в
цілому, що вимагає єдиного інформаційного забезпечення.
− Комплексний характер формування управлінських рішень. Управління доходами повинно
розглядатися як інтегрована система дій, що забезпечує прийняття взаємозалежних управлінських
рішень, кожне з яких вносить свій внесок у результативність формування і використання доходів.
− Підготовка кожного управлінського рішення в сфері формування і розподілу доходів повинна
враховувати альтернативні можливості управлінських рішень. Необхідна багатоваріантність програм
дій і відповідна економічна, у тому числі облікова інформація.
− Орієнтація системи управління доходами на стратегічний розвиток підприємства передбачає
широке використання в управлінському обліку прогнозної інформації, необхідність виявлення та
аналізу відхилень від прогнозних величин.
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Анотація
В статті розглянуто стан організації управлінського обліку доходів, обґрунтовано
доцільність та запропоновано основні напрямки його подальшого розвитку на виробничих
підприємствах.
Ключові слова: управлінський облік, облік доходів, облік за центрами відповідальності,
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Аннотация
В статье рассмотрено состояние организации управленческого учета доходов, обоснована
целесообразность и предложены основные направления его дальнейшего развития на
производственных предприятиях.
Ключевые слова: управленческий учет, учет доходов, учет по центрам ответственности,
бюджет доходов.
Annotation
In the article it is considered the state of management accounting, expediency and provides the main
directions of further development of manufacturing enterprises.
Key words: Managerial Accounting, calculation of income, accounting for the responsibility center, the
budget revenues.
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МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Постановка проблеми. На сьогоднішній день питання реформування податкового
законодавства стало надзвичайно актуальним. У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу [1]
змінилося наповнення складових, які формували податок на прибуток. Отже, постає актуальне
питання щодо розробки нової методики аудиту розрахунку податку на прибуток.
Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Дослідженню податку на прибуток та його
аудиту увагу в своїх працях приділяли такі науковці, як Ф. Бутинець [3, с. 210], Г. Давидов, Н. Дорош
[4, с. 145], Б. Кругляк, Л. Кулаковська [5, с. 287], В. Савченко [7, с. 64], Б. Усач, І. Сахарцева [8, с. 210],
В. Собко, Н. Верхоглядова, В. Шило, С. Ільїна, О. Брадул, В. Демченко [6] та багато інших. Методики
аудиту податку на прибуток наведених вчених були розроблені згідно чинного законодавства того
періоду, а саме Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» [2], тому розроблені
методики у даний час актуальні лише для перевірок попередніх періодів. Сьогоденні реалії вимагають
адаптації роботи аудиторів умовам нового податкового законодавства та розробки нових методик
аудиту розрахунків податку на прибуток.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка методики розрахунку податку на
прибуток згідно вимог Податкового кодексу України.
Виклад основного матеріалу. Метою аудиту розрахунку податку на прибуток є висловлення
думки аудитора щодо достовірності, об’єктивності та відповідності чинному законодавству показників
звітності з нарахування та сплати податку на прибуток.
Завдання аудиту з розрахунку податку на прибуток:
- встановити перелік пільг щодо сплати податку та законність їх використання;
- перевірити правильність застосування ставки податку, а також арифметичні розрахунки з
нарахування податку;
- обчислення доходу (за податковим обліком);
- визначення склад витрат (за податковим обліком), а саме – розрахунок собівартості;
- перевірити правильність розрахунку податкових різниць;
- визначити повноту і своєчасність сплати податку до бюджету;
- своєчасність подання звітності до податкових органів.
Аудит податкової звітності здійснюється за даними податкового обліку. Його призначення –
визначення сум податків (табл.1, табл.2), що підлягають перерахуванню до бюджету, та забезпечення
контролю за їх сплатою.
Таблиця 1
Мета, завдання, методи аналізу і контроль якості аудиту податку на прибуток
Мета аудиту
а- перевірка
арифметичної
точності
b –перевірка
повноти заповнення
с- перевірка
відповідності
d – перевірка
правильності
включення
i – перевірка
дотримання чинного
законодавства
f - достовірність і
повнота

Завдання аудиту
1. Виявити заборгованість або переплату
податку на прибуток на початок звітного року
2. Перевірка доходів, одержаних за результатом
дійсних операцій у процесі операційної діяльності
3. Перевірка правильності формування інших
доходів
4. Перевірка витрат, понесених за результатом
дійсних операцій у процесі операційної діяльності
5. Перевірка правильності визначення інших
витрат
6. Перевірити точність розрахунку податку на
прибуток
7. Перевірити
правильність
нарахування
податку на прибуток
8. Відобразити податкові різниці
9. Аналіз податкового навантаження
10. Розробка пропозицій щодо заходів по
оптимізації податкового обліку і податкового
навантаження
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Якість аудиту
А - наявність
Б - повнота
В - права й
обов’язки
Г - оцінка або
вимір
Д - подання та
розкриття
інформації

Методи аудиту
а - аналіз
б - синтез
в - індукція
г - дедукція
д - конкретизація
е - порівняння
ж - зустрічна
перевірка
з - логічна
перевірка
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Таблиця 2
Загальний план проведення аудиту податку на прибуток
№
з/п

1.

2.

3.

Етап
аудиторської
перевірки

Аудиторські процедури

Аудиторські докази

Знайомство
з
бізнесом
клієнта,
визначення
аудиторського
ризику,
планування аудиту податку на прибуток
Перевірка заборгованості та переплати
податку на прибуток за попередній
період. Перевірка повноти доходів за
податковим обліком на підприємстві:
- перевірка відповідності документів на
відвантаження
продукції,
товарів,
послуг замовленням на продаж;
- перевірка
випадків
відсутності
документів на відвантажену продукцію,
товарів, послуг;
- перевірка прейскурантних цін;
- перевірити
повноту відображення
інших доходів за звітний період.
Перевірка відображення витрат за
податковим обліком:
Основний - вивчення наказу про облікову політику
в частині питань, що відносяться до
обліку витрат діяльності
- перевірка правильності формування
собівартості
виготовлених
та
реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг, відповідно ПКУ;
- перевірка формування інших витрат.
Перевірити правильність розрахунку
податку на прибуток. Перевірити
правильність нарахування податку на
прибуток
Перевірка
розрахунку
податкових
різниць.
Оцінка
достатності
та
відповідності отриманих аудиторських
доказів
ЗаверСкладання аудиторського звіту і
шальний висновку
Підготовчий

Період
проведення

Виконавці

Статут підприємства, звіти
попередніх перевірок, накази
Головна
книга,
оборотна
відомість, декларація з податку
на
прибуток,
банківська
виписка,
ТТН,
банківська
виписка,акт виконаних робіт,
ПКО, Баланс, накладна, Наказ
про облікову політику, рахунки,
рахунки-фактури, прейскурант,
відомості №12, 15, журналиордери №10.

Робочі документи аудиторів

Пропонуємо у програмі аудиту податку на прибуток виділяти наступні аудиторські процедури:
1. Перевірка заборгованості або переплати податку на прибуток та штрафних санкцій за
попередній період (РД-1).
Аудиторські докази: Головна книга, оборотна відомість, журнал-ордер 3, банківська виписка.
2. Перевірка повноти відображення доходів (за податковим обліком) на підприємстві:
- перевірка відповідності документів на відвантаження продукції, товарів, послуг замовленням
на продаж (РД-2);
- перевірка випадків відсутності документів на відвантажену продукцію, товарів, послуг (РД-3);
- перевірка цін в специфікації до договору (РД-4);
- перевірка правильності формування інших доходів (РД-5).
Аудиторські докази: ТТН, акт виконаних робіт, рахунки, ПКО, накладна, прейскурант, договір,
накладна, специфікація.
3. Перевірка повноти відображення витрат (за податковим обліком):
- вивчення наказу про облікову політику в частині питань, що відносяться до обліку витрат
діяльності (РД-6);
- перевірка правильності формування собівартості виготовлених та реалізованих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг, відповідно ПКУ (РД-7,8,9);
- перевірка правильності віднесення витрат до складу адміністративних витрат (РД-10);
- перевірка правильності віднесення витрат до складу ЗВВ;
- перевірка правильності віднесення витрат до складу витрат на збут;
- перевірка правильності віднесення витрат до складу інших операційних витрат;
- перевірка правильності віднесення витрат до складу фінансових витрат;
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- перевірка правильності віднесення витрат, які були не віднесені до складу витрат минулих
звітних податкових періодів у зв’язку з втратою, знищенням або зіпсуванням документів, що
підтверджують здійснення витрат та підтверджених такими документами у звітному податковому
періоді;
- перевірка правильності віднесення витрат до складу інших витрат;
- перевірка фактичної наявності й правильності оформлення первинних документів (РД-11).
Аудиторські докази: наказ про облікову політику, ТТН, акт виконаних робіт, рахунки-фактури,
відомості №12, 15, журнали-ордери №10, 10/1, Головна книга.
4. Перевірка розрахунку, нарахування податку на прибуток:
- перевірити правильність розрахунку податку на прибуток (РД-12);
- перевірити правильність нарахування податку на прибуток (РД-13);
- перевірка розрахунку податкових різниць (РД-14).
Аудиторські докази: Декларація, Головна книга, журнал операцій, Баланс, видаткові накладні,
акт виконаних робіт.
5. Аналіз податкового навантаження (РД-15).
Аудиторські докази: Декларація.
1. Перевірка заборгованості або переплати податку на прибуток за попередній період
(табл. 3).
Мета: виявити заборгованість або переплату податку на прибуток та штрафних санкцій на
початок звітного року.
Якісні аспекти: наявність, повнота, права й обов’язки.
Таблиця 3
Перевірка заборгованості або переплати податку на прибуток та штрафних санкцій за
попередній період (РД-1)
За даними підприємства
Період

Банківська виписка

За даними аудиту
Оборотна
ж/о
відомість
№3

Відхилення
Головна
книга

Виконав__________
Перевірив_________

Висновки: Якщо на початок звітного періоду є переплата або заборгованість, її треба врахувати
при розрахунку податку на прибуток за звітний період.
2. Перевірка повноти відображення доходів за податковим обліком на підприємстві.
Завдання 2.1: перевірка доходів, одержаних за результатом дійсних операцій у процесі
операційної діяльності.
Мета: перевірка відповідності документів на відвантаження продукції, товарів, послуг
замовленням на продаж (табл.4-6); перевірка випадків відсутності документів на відвантажену
продукцію, товарів, послуг; перевірка прейскурантних цін.
Якісні аспекти: існування або наявність, права й обов'язки, оцінка або вимір, представлення і
розкриття, повнота.
Таблиця 4
Результати відхилень при перевірці відповідності документів на відвантаження
продукції, товарів, послуг замовленням на продаж (РД-2)

№

Найменування продукції
(товарів, робіт, послуг)

Підтвердження відвантаження продукції (виконання
робіт, послуг)
РахункиАкт виконаних
ТТН
фактури
робіт (послуг)

Замовлення на
продукцію
№,
дата

Сума

№, дата

Сума

№, дата

Сума

№, дата

Сума

Виконав__________
Перевірив_________

Висновок: Якщо відсутнє підтвердження відвантаження продукції (виконання робіт, послуг),
тобто ТТН або рахунок-фактура, або акт виконаних робіт (послуг), а є тільки замовлення на продукцію,
то ця сума не може бути включена у дохід.
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Таблиця 5
Інформація про відхилення при реалізації продукції (робіт, послуг) без укладання
договорів (РД-3)
№

Покупець

Первинні
документи
№
Дата

Вид
продукції

Од.
виміру

Кількість

Ціна

Відмітка про
оплату
Дата
Сума

Вартість

Приміт
ки

Виконав__________
Перевірив_________

Висновок: Доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують
отримання платником податку доходів (ст. 135, розд. 2 «Податок на прибуток» Податкового кодексу
України). Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на
такий товар, дохід від виконання робіт – за датою складання акта, а не на підставі укладених
договорів.
Таблиця 6
Вибіркова перевірка відповідності ціни реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
прейскурантним цінам (РД-4)

№

Найменування продукції ( товарів,
робіт, послуг)

Ціна згідно з
калькуляцією
(прейскурантом)

Номер, дата
накладної на
відвантаження
(акту
виконаних
робіт)

Ціна згідно
з
накладною
(актом)

Приміт
ки

Відхилення

Виконав________
Перевірив______

Висновок: Необхідно перевірити, щоб ціна реалізації не відрізнялася від ціни, зазначеної в
специфікації до договору. Звернути особливу увагу на те, якщо ціна реалізації нижча за ціну в
специфікації.
Завдання 2.2 : перевірка правильності формування інших доходів (табл. 7).
Мета: перевірити повноту відображення інших доходів за звітний період.
Якісні аспекти: існування або наявність, повнота.
Таблиця 7
Результати перевірки правильності формування інших доходів(РД-5)
Складова іншого доходу
(згідно п.135.5 ПКУ)
Отриманні доходи
від нерезидентів у
вигляді дивідендів, роялті, процентів, від
володіння борговими вимогами
Доходи від операцій оренди/лізингу
…
Всього
Виконав________
Перевірив______

Підтверджуючі документи
найменування № дата сума

…

…

…

…

За даними
підприємства

…

Відхилен
ня

…

Висновки: Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або
іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує
виконання робіт або надання послуг.
3. Перевірка повноти відображення витрат (за податковим обліком) на підприємстві.
Мета аудиту витрат – встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та
списання витрат діяльності, повноти і своєчасності відображення первинних даних у зведених
документах і облікових регістрах, достовірності інформації щодо витрат, наведеної у звітності
господарюючого суб'єкта.
Завдання 3.1: перевірка витрат, понесених за результатом дійсних операцій у процесі
операційної діяльності.
Мета: вивчення наказу про облікову політику в частині питань, що відносяться до обліку витрат
діяльності; перевірка правильності формування собівартості виготовлених та реалізованих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг, відповідно Податковому кодексу України,
а саме: прямих
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матеріальних витрат; прямих витрат на оплату праці; амортизації виробничих основних засобів та
нематеріальних активів; вартості придбаних послуг; інших прямих витрат (табл.8 - 11).
Якісні аспекти: існування та наявність, повнота, права і обов’язки, оцінка та вимірювання.
Таблиця 8
Результати перевірки облікової політики з питань обліку витрат
діяльності (РД- 6)

№

Елементи
облікової
політики

Нормативний
документ

Варіант (спосіб) ведення
обліку, що застосовується
підприємством

Відображено в обліковій
політиці підприємства (+),
не відображено
(-)

Вплив
відхилення
на
достовірність

Виконав________
Перевірив_______

Висновки: Слід звернути увагу на п. 145.1.9 ст. 144 «Об’єкти амортизації» Податкового кодексу
нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним
наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі
зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.
Таблиця 9
Перевірка правильності формування прямих матеріальних витрат (РД-7)
Сума
№

Склад прямих матеріальних витрат

За даними
підприємства

За
даними
аудиту

Відхилення
(+,-)

Причини
відхилен
ня

Вартість сировини та основних матеріалів, що
утворюють основу виготовленого товару, виконаної
роботи, наданої послуги
Вартість придбаних напівфабрикатів та
комплектувальних виробів, допоміжних та інших
2
матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені
до конкретного об’єкта витрат
3
Вартість зворотних відходів
4
Всього
Виконав ________
Перевірив_______
1

Висновки: Якщо вартість матеріальних витрат не може бути безпосередньо включена до
конкретного об’єкту витрат, то вона не формує собівартість виготовлених та реалізованих товарів
(робіт, послуг).
Аналогічно даній таблиці перевіряємо правильність формування прямих витрат на оплату праці,
інших прямих витрат, вартості придбаних послуг.
Таблиця 10
Перевірка класифікації груп основних засобів та нарахування амортизації (РД-8)
Група

Амортизація не нараховується

1
…
13
…
16
Виконав ________
Перевірив_______

+
…
+
…

Балансова
вартість
об’єкту ОЗ

Строк
корисного
використання

Розрахунок
за методом
амортизації

За даними
підприємства

Відхилен
ня

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Висновки: Якщо облік вартості, яка амортизується, ведеться не за кожним об’єктом, а за
окремою групою – це порушення податкового законодавства.
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Таблиця 11
Перевірка класифікації груп нематеріальних активів та нарахування амортизації
(РД-9)
Група

Балансова вартість об’єкту НА

Строк
корисного
використання

Розрахунок
за методом
амортизації

Ліквідаційна
вартість

За даними
підприємства

Відхилен
ня

…

…

…

…

…

1
…
…
6
Виконав ________
Перевірив_______

Висновки: Якщо строк дії права користування по групам 4 та 5 встановлено менше 5 років та
менше 2 років відповідно, то це призведе до неправильного розрахунку амортизації
Завдання 3.2: перевірка правильності визначення інших витрат.
Мета: перевірка правильності віднесення витрат до складу адміністративних витрат (табл. 12);
перевірка правильності віднесення витрат до складу загальновиробничих витрат; перевірка
правильності віднесення витрат до складу витрат на збут; перевірка правильності віднесення витрат
до складу інших операційних витрат; перевірка правильності віднесення витрат до складу фінансових
витрат; перевірка правильності віднесення витрат, які були не віднесені до складу витрат минулих
звітних податкових періодів у зв’язку з втратою, знищенням або зіпсуванням документів, що
підтверджують здійснення витрат та підтверджених такими документами у звітному податковому
періоді; перевірка правильності віднесення витрат до складу інших витрат; перевірка фактичної
наявності й правильності оформлення первинних документів.
Якісні аспекти: існування та наявність, повнота, права і обов’язки, оцінка та вимірювання.
Таблиця 12
Перевірка правильності віднесення витрат до складу адміністративних
(РД-10)

№

Сума
За даними
бухгалтерського
обліку

Склад адміністративних витрат

За
даними
аудиту

Відхилення

Причини
відхилен
ня

Загальні корпоративні витрати
Витрати на службові відрядження й утримання
апарату управління підприємством та іншого
загальногосподарського персоналу
3 Витрати на утримання ОЗ, інших необоротних
матеріальних активів загальногосподарського
призначення
4 Винагороди за консультаційні, інформаційні,
аудиторські, інші послуги
5 Витрати на оплату послуг зв’язку
6 Амортизація нематеріальних активів
загальногосподарського використання
7 Витрати на врегулювання спорів у судах
8 Плата за розрахунково-касове обслуговування та
інші послуги банків
9 Інші витрати загальногосподарського призначення
Всього
Виконав ________
Перевірив_______
1
2

Висновки: адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
Тому слід у цю статтю включати тільки ті витрати, які відносяться до обслуговування та управління
підприємством.
Аналогічно даній таблиці перевіряємо правильність віднесення витрат до складу
загальновиробничих витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат, витрат, які
були не віднесені до складу витрат минулих звітних податкових періодів у зв’язку з втратою,
знищенням або зіпсуванням документів, що підтверджують здійснення витрат та підтверджених
такими документами у звітному податковому періоді, інших витрат (табл.13).
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Таблиця 13
Перевірка фактичної наявності й правильності оформлення первинних документів
(РД-11)
№

Наявність відповідних
підписів

Дата

Назва
первинного
документу

Первинного
документу

Записів
бухгалтерського
обліку

Керівника

Фахівців

Оформлення
документів
Повне

Порушення

Неповне

Порушення

Виконав ________
Перевірив_______

Сума
доходів
звітного
періоду

Інші
витрати
звітного
періоду

Відхилення

Інші
витрати
звітного
періоду

За даними підприємства
Сума
інших
Собівартість
доходів
реалізованих
звітного
товарів (робіт,
періоду
послуг)

Сума
податку

Сума
доходів
звітного
періоду

За даними аудиту
Сума
інших
Собівартість
доходів
реалізованих
звітного
товарів (робіт,
періоду
послуг)

Сума податку

Висновки: Якщо на первинному документі немає відповідних підписів, він вважається недійсним.
4. Перевірка розрахунку, нарахування податку на прибуток .
Мета – висловлення аудитором думки щодо повноти, достовірності, законності й об’єктивності
здійснених і відображених у бухгалтерському обліку податку на прибуток.
Завдання 4.1: перевірити точність розрахунку податку на прибуток (табл. 14).
Мета: перевірити правильність розрахунку податку на прибуток.
Таблиця 14
Перевірка правильності розрахунку податку на прибуток (РД – 12)

Виконав ________
Перевірив_______

Висновки: Сума податку визначається, як різниця між сумою доходів звітного періоду та
собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і інших витрат звітного періоду, помноженої на ставку
відсотка.
Завдання 4.2: перевірити правильність нарахування податку на прибуток (табл. 15).
Мета: Перевірити правильне відображення в обліку податку на прибуток та штрафних санкцій.
Таблиця 15
Перевірка правильність нарахування податку на прибуток (РД – 13)
Період

т

Д

За даними аудиту
т
К
Сума

т

Д

За даними підприємства
т
К
Сума

т

Д

Відхилення
т
К
Сума

Виконав ________
Перевірив_______

Висновок: Неправильно відображені господарські операції на рахунках можуть суттєво
вплинути на кінцевий фінансовий результат.
Завдання 4.3: перевірка розрахунку податкових різниць (табл. 16).
Мета: Розрахувати різницю між податком на прибуток за податковим обліком та
бухгалтерським обліком.
Таблиця 16
Перевірка розрахунку податкових різниць (РД-14)
Сума податку на
прибуток

ПО

За даними аудиту
Податкові різниці (17 або
БО
54)

ПО

За даними підприємства
Податкові різниці (17 або
БО
54)

Відхиленн
я

Виконав ________
Перевірив_______

Висновок: Правильно розрахована податкові різниця може суттєво вплинути на розмір податку
на прибуток в наступному періоді.
5. Розрахунок податкового навантаження (табл. 17).
Мета: Розрахувати податкове навантаження.
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Якісні аспекти: повнота, наявність.
Таблиця 17
Розрахунок податкового навантаження (РД-15)
Період

Сума податку на
прибуток, тис. грн.

Скоригований дохід (за даними
податкового обліку), тис. грн.

1

2

3

Податкове
навантаження, %
(2/3*100%)
4
5
6
<1
1-3
>3

Примітки

7

Виконав ________
Перевірив_______

Висновок: Якщо показник податкового навантаження менше 1 %, у податкових органів є всі
підстави включити підприємство до переліку № 5 і скласти інформаційно-аналітичну довідку. А потім
провести податкову перевірку.
Тому рекомендуємо підприємству, якщо він має низький рівень податкового навантаження,
подавати разом з декларацією роз’яснювальний лист, в якому викладаються вагомі докази, що
обґрунтовують правоту розрахунку податку на прибуток.
Висновки з проведеного дослідження. В даній статті розглянуті основні зміни розрахунку
податку на прибуток згідно вимог Податкового кодексу України. Відповідно до цих змін авторами
розроблено план, програму, робочі документи аудиту податку на прибуток.
Розроблена методика може використовуватися в методологічних аспектах дослідження та в
практичних, а саме в аудиторських фірмах та у внутрішньому аудиті підприємств, вона дасть змогу
краще та ефективніше проводити перевірки розрахунку податку на прибуток згідно з податковим
законодавством.
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Анотація
Стаття присвячена питанням проведення аудиту розрахунку податку на прибуток
відповідно до вимог розділу ІІІ Податкового кодексу України. Запропоновано методику проведення
аудиту, наведені документи, облікові регістри, які аудитор використовує як інформаційну базу для
перевірки, розроблені робочі документи.
Ключові слова: податок на прибуток, аудит, Податковий кодекс України, програма, робочі
документи, доходи, витрати, амортизація, податкові різниці
Аннотация
Статья посвящена вопросам проведения аудита расчета налога на прибыль в
соответствии с требованиями раздела III Налогового кодекса Украины. Предложена методика
проведения аудита, выделены документы, учетные регистры, которые аудитор использует как
информационную базу для проверки, разработаны рабочие документы.
Ключевые слова: налог на прибыль, аудит, Налоговый кодекс Украины, программа, рабочие
документы, доходы, расходы, амортизация, налоговые разницы
Annotation
Article is devoted questions carrying out of audit calculation the profit tax according to requirements
section III Tax code of Ukraine. The technique carrying out of audit is resulted, it is allocated documents,
registration registers which the auditor uses as information base for check, briefs are developed.
Key words: income tax, audit, tax code of Ukraine, the program, working papers, income, expenses,
depreciation, tax differences.
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Характерною рисою сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки є
зростання значущості та цінності якісного аналізу й оцінки фінансового стану господарюючих суб’єктів
у процесі підготовки та обґрунтування різноманітних управлінських рішень. Функціонування
українських підприємств відбувається в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів,
що підвищує відповідальність керівників за якість рішень, які ухвалюються. Тому актуальним стає
завдання створення єдиної методологічної бази для обґрунтування управлінських рішень та оцінки
стану підприємства як внутрішніми, так і зовнішніми учасниками економічного процесу.
Фінансовий стан підприємства є найважливішою, узагальнюючою характеристикою
ефективності функціонування підприємства. Використання інструментів фінансового аналізу та оцінки
у цілях економічного управління підвищить обґрунтованість і надійність управлінських рішень,
забезпечить методологічну єдність системи оцінки стану підприємства як внутрішніми, так і зовнішніми
учасниками економічного процесу.
Тому дослідження та систематизація науково-практичних методів діагностики фінансового стану
підприємства як інструментарію обґрунтування господарських рішень є важливим питанням сучасної
теорії і практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи діагностики достатньо широко
представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних економістів: Баканова М.І., Баранова В.В.,
Бахрамова Ю.М., Герасимова А. А., Костенко Т.Д., Гетьмана О.О., Шаповала В.М., Бердникова Т.Б.,
Глазова М.М., Дмітрієва О.Г., Коласса Б. Шеремета А.Д. та ін. Вони визначили природу і форми
діагностики, її місце в економічному аналізі, дослідили процедури і методи діагностики, розробили
засоби практичного застосування діагностичного аналізу на підприємстві.
Однак ще недостатньо наукових публікацій в напрямі дослідження питань щодо
обґрунтування основних напрямків діагностики фінансового стану а також видів діагностики за
етапами проведення.
Постановка завдання. Метою дослідження є поглиблення теоретико – методичних аспектів
діагностики фінансового стану підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вважається, що термін «діагностика» прийшов з
медицини. Слово «діагноз» (від грецької – diagnostikos) означає спроможний розпізнати. А точніше,
діагностика – це сукупність методів та способів, направлених на розпізнавання ознак захворювання,
виявлення патологічних змін в системі та встановлення діагнозу.
Французький економіст Коласс Б. вважає, що займатися діагностикою – означає розглядати в
динаміці симптоми явищ, які можуть стримувати досягнення поставлених цілей і завдань, створюючи
небезпеку діяльності яка планується, що передбачає перегляд цілей і прогнозів [5]. Якщо ознака
відома, це дозволяє швидко та досить точно встановити характер порушень, не здійснюючи
безпосередніх змін, тобто без дій, які вимагають додаткових часу і коштів.
Бахрамов Ю.М. та Глухов В.В. дають наступне визначення: «діагностика економічної системи –
це сукупність досліджень по визначенню цілей функціонування підприємства, способів їх досягнення
та виявлення недоліків» [1].
На думку Вартанова А.С. «введення терміну «діагностика» зроблено не з ціллю визначення
нового виду аналізу, а для того, щоб підкреслити, що основна увага повинна приділятися визначенню
тих або інших економічних результатів діяльності підприємства» [2].
Розширюють межі діагностики та акцентують увагу на взаємозв'язку проблем підприємства
Верба В.А. та Решетняк Т.І. Дослідники розглядають діагностику як «процес детального та
поглибленого аналізу проблем, виявлення факторів, що впливають на них, підготовки всієї необхідної
інформації для прийняття рішення, а також виявлення головних аспектів взаємозв'язку між
проблемами, загальними цілями та результатами діяльності підприємства» [3].
Муравйов А.І. трактує діагностику як спосіб встановлення характеру збоїв нормального перебігу
господарського процесу на підставі типових ознак, властивих тільки цьому об'єкту [7]. Тобто автор
акцентує увагу лише на аналізі і контролі відхилень від нормального перебігу господарської діяльності
підприємства.
Глазов М.М. під діагностикою розуміє «вчення про методи і принципи розпізнавання дисфункцій
і постановку діагнозу об'єкта, що аналізується з метою підвищення ефективності його функціонування,
підвищення його життєздатності в умовах вільної конкуренції, вільного, нерегульованого ринку» [4].
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Як метод аналізу діагностику розглядає Фаріон І. Д.: «Діагностика – це метод аналізу стану
внутрішнього середовища організації, встановлення проблем та вузьких місць, які спричиняють
відхилення та деформації об'єкта від норми чи цілі, виявлення потенційно сильних та слабких сторін,
що впливають на формування та реалізацію ефективної стратегії організації» [8].
Отже, сутність діагностики фінансового стану підприємства полягає у розпізнанні та досліджені
ознак, змін характеристик, які відображають фінансовий стан господарюючого суб’єкта.
До основних завдань діагностики фінансового стану підприємства відноситься визначення якості
фінансового стану підприємства, дослідження причин його покращення або погіршення; а далі
підготовка рекомендацій
по покращенню платоспроможності та фінансової стійкості даного
підприємства.
Вірний вибір цілі та обґрунтування завдань діагностики фінансового стану підприємства має
вагоме значення. Відповідно до поставлених завдань та з врахуванням можливостей визначається
дійсний фінансовий стан підприємства, розробляються способи досягнення оптимальних рішень,
підбираються методи управління, проводяться зміни в організаційній, технологічній, комерційній та
інших видах діяльності підприємства. Система цілей та завдань діагностики фінансового стану
підприємства повинна бути конкретизована за змістом, часом реалізації та рівнями.
Досить дискусійним є визначення та обґрунтування видів проведення діагностики фінансового
стану підприємства.
Так, Копчак Ю.С. у [6] вказує, що діагностика фінансового стану підприємства складається з
двох основних етапів:
1) експрес-діагностика;
2) фундаментальна діагностика.
Експрес-діагностика встановлює наступні цілі:
1. За «слабкими сигналами», що надходять до підприємства, здійснюється попередня
термінова кількісна і якісна оцінки циклу кругообігу капіталу на підприємстві як на визначений момент
часу (статична), так і за визначений проміжок часу (динамічна).
2. Здійснюється оцінка напрямку зміни фінансової хвороби підприємства.
3. Остаточно узагальнюються результати оцінки фінансового стану й стійкості функціонування
(фінансового «здоров'я») підприємства.
На етапі фундаментальної діагностики досягаються наступні цілі:
1. Кількісно в статиці і в динаміці оцінюється розмір порушення пропорцій у фазах циклу
кругообігу капіталу на підприємстві.
2. Виявляються причини порушення пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу на
підприємстві, динаміка зміни їх впливу на перебіг фінансової «хвороби» підприємства.
На основі цього можна виділити види діагностики за етапом проведення:
- експрес-діагностика;
- комплексна діагностика.
Кожне підприємство потребує безперервного моніторингу свого поточного стану. Один з
ефективних способів дослідження поточного стану підприємства є експрес – діагностика, яка
відображає миттєвий погляд на господарську ситуацію на підприємстві. Її ціль – знайти та виокремити
найбільш складні проблеми управління підприємством в цілому та його фінансовими ресурсами
зокрема. Це дозволить звузити діапазон пошуку існуючих проблем та шляхів їх можливого
розв’язання. Отримані дані за результатами проведеної діагностики є попередніми, а висновки носять
імовірнісний характер.
Експрес-діагностика фінансового стану підприємства передбачає витрачання мінімум часу та
праці для отримання попередньої оцінки та розпізнання фінансового стану підприємства на будьякому відрізку часу за вимогою суб’єкта. За наявності всіх необхідних вихідних даних її проведення
здійснюється без особливих складностей. Разом з тим, інформаційною базою проведення експресдіагностики є дані управлінського обліку, ведення якого на більшості вітчизняних підприємств є
недосконалим, або він взагалі відсутній. Тому дані для проведення діагностики – це дані фінансової
звітності. Цей спосіб не є оптимальним як з точки зору витрат часу і праці, так і результатів, які
отримуються, але це єдина можливість для більшості керівників оцінити поточний стан суб’єкта
господарювання, визначити тенденції розвитку, а також приймати швидкі управлінські рішення.
Отже, експрес-діагностика фінансового стану полягає в отриманні невеликої кількості ключових,
найбільш інформативних показників, які дають точну і об’єктивну картину поточних аспектів діяльності
підприємства. Для більш ґрунтовного аналізу необхідно проводити додаткові аналітичні дослідження
за визначеними напрямками.
Комплексна діагностика фінансового стану підприємства, її структура, глибина, порядок й строки
проведення, склад виконавців визначається за підсумками експрес-діагностики. Вона дозволяє
визначити поточний стан справ підприємства та досконало вивчити проблеми, окреслені на етапі
експрес-діагностики, та виявити причини їх виникнення.
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Комплексна діагностика дозволяє оцінити всі аспекти господарських процесів, але представляє
собою достатньо трудомісткий процес, і проводиться, як правило, сторонніми консультантами. У
зв’язку з цим, потенціальна періодичність проведення комплексної діагностики досить низька – менше
одного разу на рік. Практика показує, що її виконує обмежена кількість підприємств, які, як правило,
знаходяться в кризовому стані або перед здійсненням важливих інвестиційних проектів. Використання
для оцінки надійності комплексної діагностики суперечить важливому економічному принципу –
принципу рентабельності, відповідно до якого витрати на управління надійністю не повинні
перевищувати отриманий від цього фінансовий результат.
Комплексна діагностика підприємства характеризує систему оцінки параметрів фінансового
стану підприємства.
Основними цілями комплексної діагностики є: поглиблення результатів оцінки основних
параметрів фінансового стану підприємства, отриманих в процесі експрес-діагностики; підтвердження
отриманої попередньої оцінки масштабів проблем фінансового стану підприємства; прогнозування
розвитку окремих факторів, спричиняючих загрозу підприємству та їхніх негативних наслідків; оцінка
та прогнозування здатності підприємства до нейтралізації загроз за рахунок внутрішнього фінансового
потенціалу.
Комплексна діагностика здійснюється за наступними основними етапами:
1. Систематизація основних факторів, що обумовлюють фінансовий стан підприємства.
2. Проведення комплексного фундаментального аналізу з використанням спеціальних методів
оцінки впливу окремих факторів на фінансовий стан підприємства.
3. Прогнозування розвитку підприємства під негативним впливом окремих факторів.
4. Прогнозування здатності підприємства до нейтралізації проблем за рахунок внутрішнього
потенціалу.
Проведення комплексної діагностики повинно ґрунтуватися на економічному аналізі з
використанням спеціальних методів оцінки впливу окремих факторів на фінансовий стан
підприємства. В процесі здійснення такого фундаментального аналізу використовуються наступні
основні методи: повний комплексний аналіз фінансових коефіцієнтів; кореляційний аналіз; СВОТаналіз (SWOT-analysis).
Комплексна діагностика дозволяє отримати найбільш чітку картину фінансового стану
підприємства, зпрогнозувати розвиток окремих факторів та їх наслідки.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведення діагностики фінансового
стану підприємства дає можливість в процесі аналітичного дослідження на основі достовірних ознак
розпізнати дійсний стан суб’єкта господарювання на ринку, встановити для них характер та причини
виявлених відхилень, розробити способи досягнення оптимальних рішень та підібрати відповідні
методи управління.
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Анотація
Розкриті підходи до діагностики фінансового стану підприємства з точки зору різних
науковців, досліджене питання відносно основних напрямків діагностики фінансового стану,
сформовані види діагностики за етапами проведення.
Ключові слова: діагностика, фінансовий стан, види діагностики.
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Аннотация
Отражены подходы к диагностике финансового состояния из позиции разных ученых,
исследован вопрос относительно направлений диагностики финансового состояния,
сформированы виды диагностики по этапам проведения.
Ключевые слова: диагностика, финансовое состояние, виды диагностики.
Annotation
In the article approaches are reflected to diagnostics of the financial consisting of position of different
scientists, explored question in relation to directions of diagnostics of the financial state, the proposed which
characterize diagnostics of the financial state of subject of manage.
Key words: diagnostics, financial state, proposed diagnostics.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Раціональна організація управлінського обліку має безпосередній
вплив на ефективність аналізу витрат в процесі управління підприємством, яка забезпечується
глибоким розумінням сутності витрат операційної діяльності та їх економічно обґрунтованою
класифікацією. В умовах розвитку аграрного сектора економіки України в цілому та бурякоцукрового
підкомплексу зокрема, виникає потреба поділу витрат бурякосійних підприємств на продуктивні та
непродуктивні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розробки і використання в практиці
бухгалтерського обліку підходів до ефективного управління витратами підприємств широко
обговорюється у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі такими вченими як Бородкін О.С.,
Безруких П.С., Девідсон С., Ємець І.І., Заєць О.С., Імас Є.В., Палій В.Ф., Огійчук М.Ф., Пушкар М.С.,
Саблук П.Т., Соколов Я.В., Сопко В.В. та інші.
Однак у існуючих наукових публікаціях ще недостатньо висвітлені особливості обліку витрат на
підприємствах бурякоцукрової галузі а також питання структури витрат та порядку їх включення до
собівартості бурякоцукрової продукції.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування особливостей обліку витрат на
підприємствах бурякоцукрового підкомплексу, структури витрат та порядку їх включення до
собівартості бурякоцукрової продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво є одним із основних процесів
господарської діяльності підприємства. У процесі виробництва використовують природні ресурси,
сировину, матеріали, паливо, енергію, трудові ресурси, основні засоби і одержують готову продукцію,
яку потім реалізують. Характерною особливістю цього процесу є формування витрат на виробництво
продукції, що становлять її виробничу собівартість, тому до витрат виробництва відносять витрати,
обумовлені технологією виробництва, перебувають у залежності від обсягу випущеної продукції і
складають її речову основу [1, с. 318].
Рахунки бухгалтерського обліку повинні вчасно, у повному обсязі та реально відтворювати
інформацію фактичних витрат на виготовлення продукції, яка застосовується для обрахування
фактичної собівартості конкретних її різновидів, у тому числі здійснювати контроль раціонального
використання виробничих ресурсів. Скорочення витрат і зниження собівартості продукції позитивно
впливає на кінцеві результати діяльності підприємства.
Головним призначенням обліку виробничих витрат можна вважати контроль за виробничою
діяльністю та управлінням витратами, які необхідні для її реалізації. Основними завданнями обліку
витрат на виробництво є:
− інформаційне забезпечення адміністрації підприємства для прийняття управлінських
рішень [2, с. 121];
− спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат порівняно з їх нормативами і
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плановими розмірами з метою виявлення відхилень та формування економічної стратегії на майбутнє;
− достовірний облік виходу продукції за її видами з урахуванням якості;
− обчислення собівартості виготовленої продукції для оцінки готової продукції і розрахунку
фінансових результатів;
− виявлення й оцінка економічних результатів виробничої діяльності структурних підрозділів;
− систематизація інформації управлінського обліку виробничої діяльності для прийняття рішень,
які мають довгостроковий характер (окупність виробничих програм, рентабельність продукції,
ефективність капітальних вкладень тощо) [3, с. 664].
До виробничих витрат, які включають у собівартість продукції, належать витрати на підготовку і
освоєння виробництва; безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції; зумовлені технологією і
організацією виробництва; некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології і
організації виробництва, а також з поліпшенням якості продукції; пов'язані з винахідництвом і
раціоналізаторством; на обслуговування виробничого процесу; на забезпечення нормальних умов
праці і техніки безпеки; пов'язані з набором робочої сили; поточні витрати, пов'язані з
природоохоронними заходами; пов'язані з управлінням, виробництвом, підготовкою і перепідготовкою
кадрів; на транспортування працівників до місця роботи і назад; виплати, передбачені законодавством
про працю за невідпрацьований на виробництві час; відрахування на соціальне страхування;
відрахування по обов'язковому медичному страхуванню; платежі по страхуванню майна; витрати,
пов'язані з реалізацією продукції; амортизація основних засобів [4, с. 171].
Крім того, в собівартість продукції враховують втрати від браку, простоїв з
внутрішньовиробничих причин, нестачі матеріальних цінностей у виробництві і на складах у межах
норм природних втрат, допомогу у зв'язку з втратою працездатності, яку виплачують на основі
судових рішень [4, с. 173].
У процесі планування й бухгалтерського обліку можна визначити дві категорії – виробничу
собівартість та собівартість реалізованої продукції.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних
загальновиробничих та наднормативних виробничих витрат [5, с. 54].
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці й інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати.
Прямими вважаються витрати, які можна віднести безпосередньо на відповідний об'єкт витрат
або які розподіляються між об'єктами витрат пропорційно до бази, з якою ці витрати перебувають у
близькій залежності [1, с. 319]. Зокрема, витрати мастильних матеріалів розподіляються пропорційно
вартості основного пального; амортизація й витрати на поточний ремонт приміщення — пропорційно
площі, що використовується при виробництві окремих видів продукції тощо.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів,
що утворюють основу виробництва продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів,
допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта
витрат [6, с. 178].
Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість поворотних відходів, одержаних у процесі
виробництва, які оцінюються за справедливою вартістю чи цінами можливого їх використання.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються основна й додаткова заробітна плата та
інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг, які
можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат [7, с. 165].
До складу інших прямих витрат належать усі інші виробничі витрати, які можуть бути прямо
віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи; втрати від браку, які
складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції або роботи, зменшеної
на справедливу вартість та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку [5, с. 54].
Загальновиробничі – це витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням окремих галузей і
виробництв. До складу загальновиробничих витрат включаються: оплата праці апарату управління
цехами, дільницями, відділеннями тощо з відрахуваннями на соціальні заходи; амортизація
необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на охорону праці, техніку безпеки й
охорону навколишнього природного середовища; інші витрати [3, с. 665].
Собівартість – найважливіший економічний показник діяльності підприємств. Обчислення
собівартості одиниці окремих видів продукції, виконаних робіт і наданих послуг називається
калькуляцією – заключним етапом обліку витрат на виробництво і виходу продукції (робіт, послуг), у
процесі якого групуються витрати й обчислюється собівартість продукції (робіт, послуг) [8, с. 18]. Її
визначають діленням фактичних витрат на кількість одержаної продукції (робіт, послуг).
Калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) здійснюється для визначення
ефективності запланованих і фактично здійснених агротехнічних, організаційних і економічних заходів,
спрямованих на розвиток і вдосконалення виробництва та для обґрунтування цінової політики
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підприємства. Калькуляції дають змогу приймати більш оптимальні управлінські рішення, повніше
використовувати резерви економії [9, с. 78].
Розрізняють планову, фактичну (звітну) і нормативну собівартість. Планову собівартість
обчислюють, виходячи з планових витрат і планового обсягу продукції (робіт, послуг) шляхом ділення
першого показника на другий. Фактичну собівартість розраховують на підставі фактичних виробничих
витрат і одержаної продукції (робіт, послуг) за звітний період.
Нормативну собівартість розраховують на базі норм, які діють у господарстві з витрачання
кормів, насіння, добрив, палива, електроенергії, інших матеріалів та планово-облікових цін на
товарно-матеріальні цінності, роботи й послуги, а також норм виробітку і розцінок за продукцію та
роботи.
В процесі дослідження ми бачимо, що в бурякоцукровій галузі витрати здійснюються
нерівномірно протягом значного проміжку часу.
Тривалість виробничого процесу і паралельне проведення витрат під урожай двох суміжних
років потребують чіткого розмежування в обліку витрат за роками, тобто їх поділяють на витрати
поточного року та витрати під урожай майбутніх років.
Ще однією особливістю вирощування цукрових буряків є витрачання частини продукції власного
виробництва на поновлення процесу виробництва (насіння для сівби). Внаслідок цього межа між
предметами і продуктами праці стирається [10, с. 103].
Перелічені особливості слід враховувати при організації обліку витрат.
Для одержання продукції бурякоцукрової галузі сільськогосподарські підприємства проводять
багато різних видів витрат. Одні з них (насіння, органічні добрива та ін.) – це продукт власного
виробництва, другі – товари, які виробляються іншими підприємствами, треті – затрати праці
необхідної кваліфікації, а трактори, комбайни, інші сільськогосподарські машини тощо переносять
свою вартість частинами у вигляді амортизації. Об'єднання всіх необхідних факторів виробництва у
виробничий (технологічний) процес, який складається з багатьох операцій, виконуваних у чітко
визначені строки, дозволяє обчислювати вартість використання всіх видів ресурсів (земельних,
матеріальних, трудових і т. д.), що й становитиме собівартість продукції. Для об'єктивного її
визначення треба знати всі витрати й точно відобразити надходження врожаю цукрових буряків.
Проаналізувавши діяльність досліджуваних підприємств, слід зазначити, що синтетичний облік
витрат та виходу продукції рослинництва ведуть на рахунку 23 «Виробництво», до якого відкривають
субрахунок 231 «Рослинництво». За економічним змістом він належить до групи рахунків
господарських процесів, за призначенням і структурою – до групи операційних, калькуляційних
рахунків.
Субрахунок 231 активний на початок року, активно-пасивний – протягом року. На дебеті
субрахунку 231 «Рослинництво» слід обліковувати:
− витрати минулого року під урожай поточного року (незавершене виробництво на початок
звітного року);
− витрати поточного року під урожай поточного року;
− витрати поточного року під урожай майбутнього року (незавершене виробництво на кінець
звітного року).
На кредиті субрахунку 231 «Рослинництво» протягом звітного року доцільно відображати
оприбуткування сільськогосподарської продукції від урожаю за плановою собівартістю. При цьому і
витрати, і вихід продукції обліковуються наростаючим підсумком з початку року. Необхідно зауважити,
що після визначення в кінці звітного року фактичної собівартості продукції планову собівартість
потрібно коригувати до рівня фактичної (розраховувати калькуляційні різниці). Після списання
калькуляційних різниць з рахунка 23 «Рослинництво» цей субрахунок потрібно закрити, за
виключенням аналітичних рахунків, на яких обліковуються витрати під урожай майбутнього року.
Аналітичний облік за субрахунком 231 «Рослинництво» ведеться за видами виробництв, за
статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами досліджень на бурякосійних
підприємствах встановлено, що в перехідний період визнана необхідність поділу витрат на
продуктивні та непродуктивні. Тому, продуктивні витрати запропоновано включати до сукупної
собівартості продукції та послуг, тоді як непродуктивні витрати підприємства, пов’язані з виробничою
діяльністю, слід включати у фактичну собівартість продукції, а втрати від порушення договорів з
іншими підприємствами і організаціями (штрафні санкції) повинні бути відшкодовані за рахунок
прибутку.
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Анотація
Розкрито особливості обліку витрат на підприємствах бурякоцукрової галузі, визначено
структуру витрат та порядок їх включення до собівартості бурякоцукрової продукції. Розглянуто
методику ведення синтетичного і аналітичного обліку витрат на виробництво та виходу
продукції на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу.
Ключові слова: облік, витрати, виробництво, структура, собівартість, калькуляція,
продукція, бурякоцукровий підкомплекс.
Аннотация
Раскрыты особенности учета затрат на предприятиях свеклосахарной
отрасли,
определенно структуру затрат и порядок их включения в себестоимость свеклосахарной
продукции. Рассмотрена методика ведения синтетического и аналитического учета затрат на
производство и выхода продукции на предприятиях свеклосахарного подкомплекса.
Ключевые слова: учет, затраты, производство, структура, себестоимость, калькуляция,
продукция, свеклосахарный подкомплекс.
Annotation
The features of account of expenses are exposed on the enterprises of sugar-beet industry, certainly
structure of expenses and order of their including in a sugar-beet unit cost. The method of conduct of
synthetic and analytical account of production expenses and product output is considered on the enterprises
of sugar-beet subcomplex.
Keywords: account, expenses, production, structure, prime price, calculation, products, sugar-beet
subcomplex.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Постановка проблеми. В сучасних умовах ринкових перетворень підвищується значення
внутрішнього контролю підприємства, що знаходить своє відображення у пошуку відповідних важелів
управління. Одним з найбільш дієвих способів підвищення ефективності внутрішнього контролю є
внутрішній аудит, який ототожнюється з діяльністю, направленою на оцінювання систем
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства.
Внутрішній аудит ще не набув поширення на більшості підприємств України, зокрема і на
підприємствах споживчої кооперації. Зважаючи на необхідність підвищення ефективності діяльності
підприємств саме цієї галузі, виникає питання доцільності впровадження внутрішнього аудиту у
системі споживчої кооперації. Це має теоретичне та практичне значення, що свідчить про актуальність
теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання внутрішнього аудиту широко
розглядаються в працях українських вчених А.Білоусова, М.Войнаренка, Н.Дорош, В.Козака,
М.Корінька, О.Нетикши, В.Пантелеєва, О.Петрик, В.Шевчука та інших. Результати їх досліджень
свідчать про значний внесок в розвиток внутрішнього аудиту в Україні. Не зважаючи на значну
кількість публікацій науковців, недостатньо висвітлено особливості організації внутрішнього аудиту на
підприємствах споживчої кооперації.
Постановка завдання. Метою статті є розгляд особливостей організації внутрішього аудиту на
підприємствах споживчої кооперації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Споживча кооперація характеризується
складною структурою, великою кількістю філій та відокремлених підрозділів, видів діяльності. Для
таких підприємств питання оптимізації управління завжди залишатиметься нагальним, оскільки вища
ланка керівництва не займається безпосередньо контролем повсякденної діяльності, тому не завжди
отримує достовірну інформацію, що формується на більш низькому рівні.
Підвищенню ефективності діяльності в системі споживчої кооперації приділяється певна увага,
про що свідчать розроблені Стратегія розвитку споживчої кооперації України на 2004-2015 роки [1] та
заходи, затверджені постановою третіх зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання від 10.11.2010
року «Про господарсько-фінансову діяльність споживчої кооперації України у 2010 році та завдання
щодо підвищення ефективності господарювання кооперативних організацій і підприємств у 2011 році»
[2]. Але механізми реалізації виконання заходів не завжди є ефективними та не завжди ефективним є
контроль за виконанням розроблених заходів.
Невідповідність роботи існуючих контрольно-ревізійних служб сучасним вимогам ринкових
перетворень потребує розробки більш діяльних процедур контролю, які б охоплювали перевірку
результатів діяльності, обробку інформації, фізичний контроль за наявністю активів, розмежування
обов’язків. Значну роль у розробці та впровадженні таких процедур контролю здійснюють внутрішні
аудитори.
Згідно Міжнародних стандартів аудиту, внутрішній аудит – це діяльність з оцінювання, яка
організована в межах суб’єкта господарювання як відділ цього суб’єкта господарювання. Його функції
охоплюють, серед іншого, перевірку, оцінювання і моніторинг адекватності і ефективності
внутрішнього контролю [3, с. 581].
Недостатність розвитку внутрішнього аудиту в споживчій кооперації пов’язується з
недостатньою державною регламентацією особливостей його впровадження та здійснення.
Внутрішній аудит на законодавчому рівні впроваджено тільки в комерційних банках України [4].
Міжнародний стандарт аудиту 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту» надає рекомендації
зовнішнім аудиторам при розгляді роботи внутрішнього аудиту. Але цей стандарт не стосується
випадків, коли внутрішні аудитори суб’єкта господарювання надають допомогу зовнішньому
аудиторові при здійсненні процедур зовнішнього аудиту.
Виникає питання, для чого на підприємстві використовувати внутрішній аудит, якщо можна
скористатися послугами сертифікованих аудиторів.
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Внутрішній аудит має багато спільного із зовнішнім аудитом, але між внутрішнім і зовнішнім
аудитом є суттєві відміності в рівнях незалежності, меті, призначенні і організації їх проведення.
Проведення зовнішнього аудиту не виключає необхідності у здійсненні внутрішнього аудиту.
Важливими критеріями внутрішнього аудиту є:
1. Організаційний статус: особливий статус підрозділу внутрішнього аудиту на суб’єкті
господарювання і вплив цього на його об’єктивність. Будь-які примушення або обмеження зі сторони
управлінського персоналу повинні ретельно розглядатися.
2. Обсяг діяльності, тобто характер і обсяг завдань, що виконуються внутрішніми аудиторами.
Необхідно визначати, чи дотримується управлінський персонал рекомендацій внутрішнього аудиту і
чим це підтверджується.
3. Технічна компетентність: чи здійснюється внутрішній аудит особами, які як внутрішні аудитори
мають відповідну технічну підготовку і професіоналізм. Наприклад, здійснення огляду політики найму
та навчання внутрішніх аудиторів, їхній досвід і професійну кваліфікацію.
4. Належна професійна ретельність: чи належним чином здійснюється планування, нагляд
перевірка та документування внутрішнього аудиту.
5. Розгляд відповідності обсягу роботи і відповідних програм, розгляд того, чи залишається
відповідною оцінка внутрішнього аудиту:
- чи отримані достатні та відповідні аудиторські докази, що забезпечують достовірну основу для
сформульованих висновків;
- чи відповідають отримані результати обставинам, та чи відповідають будь-які підготовлені
звіти результатам виконаної роботи;
- чи розглянуті належним чином будь-які виключення або незвичайні питання, виявлені
внутрішнім аудитом [3, с. 583].
Н.Дорош виділяє концепції внутрішнього аудиту, які застосовуються на підприємствах різних
галузей економіки, а саме, внутрішній аудит в інтересах керівництва, внутрішній аудит в інтересах
власників та внутрішній аудит в інтересах керівництва і власників підприємства [5, с. 245-248]. Від
обраної організаційної концепції внутрішнього аудиту залежить незалежність та об’єктивність роботи
внутрішніх аудиторів, їх статус в управлінській системі.
Побудова внутрішнього аудиту в інтересах управлінського персоналу визначатиме місце відділу
внутрішнього аудиту в організаційній структурі підприємства та його підпорядкування одному з
керівників підприємства.
Концепція внутрішнього аудиту як в інтересах власників, так і управлінського персоналу є
суперечливою з позицій незалежності, оскільки підрозділ внутрішнього аудиту буде
підпорядковуватися одному з керівників підприємства, що суттєво впливатиме на незалежність.
Внутрішній аудит на підприємстві має бути орієнтований на майбутнє і підпорядкований
власникам підприємства, але інформація, яку внутрішні аудитори надаватимуть їм, паралельно
повинна надаватися і керівництву [6, с. 221-222].
На нашу думку, внутрішній аудит на підприємствах споживчої кооперації доцільно будувати на
засадах підпорядкування їх власникам. Якщо внутрішній аудит здійснюється в інтересах власників,
тоді перебування відділу внутрішнього аудиту в структурі підприємства буде впливати на його
незалежність та об’єктивність. Керівник підприємства підзвітний власникам, отже можливі примушення
чи обмеження зі сторони управлінського персоналу щодо внутрішнього аудиту. Тому, відділ
внутрішнього аудиту доцільно підпорядковувати найвищому керівництву Центральної спілки
споживчих товариств України, в структурі якої доцільно створити Управління внутрішнього аудиту.
Важливе значення при впровадженні внутрішнього аудиту має розуміння його обсягу і мети. Як
правило, внутрішній аудит складається з таких елементів:
- моніторинг внутрішнього контролю;
- перевірка фінансової та господарської інформації;
- перевірка економічності і продуктивності діяльності, включаючи нефінансові заходи контролю
суб’єкта господарювання;
- перевірка дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх вимог, а також політики,
директив управлінського персоналу та інших внутрішніх вимог [3, с. 581].
Для того, щоб внутрішній аудит був ефективним, необхідно щоб його виконували особи, які як
внутрішні аудитори, мали відповідну технічну підготовку і професіоналізм. Кодекс етики професійних
бухгалтерів виділяє фундаментальні принципи професійних бухгалтерів, яким повинні відповідати
особи, які здійснюватимуть внутрішній аудит на підприємствах споживчої кооперації, а саме, чесність,
об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна
поведінка [3, с. 16].
Ефективність функціонування внутрішнього аудиту на підприємстві багато в чому залежить від
його методичного забезпечення. У внутрішньому аудиті розрізняють стандарти трьох рівнів:
міжнародні, національні та внутрішні стандарти підприємств [7, с.43]. На нашу думку, при організації
внутрішнього аудиту на підприємствах споживчої кооперації доцільно використовувати елементи
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Міжнародних стандартів – Стандартів професійної практики внутрішнього аудиту Інституту внутрішніх
аудиторів.
Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту Інституту внутрішніх аудиторів
розподіляються за такими групами:
1. Стандарти якісних характеристик:
- 1000 – цілі, повноваження та обов’язки;
- 1100 – незалежність та об’єктивність;
- 1200 – компетентність та професійне відношення до роботи;
- 1300 – програма гарантії підвищення якості внутрішнього аудиту.
2. Стандарти діяльності:
- 2000 – управління функцією внутрішній аудит;
- 2100 – сутність роботи внутрішнього аудиту;
- 2200 – планування аудиторського завдання;
- 2300 – виконання аудиторського завдання;
- 2400 – надання звітності про результати;
- 2500 – нагляд за діями, які здійснюються за результатами аудиту;
- 2600 – прийняття ризику менеджменту.
3. Стандарти практичного застосування.
Стандарти практичного застосування повинні розроблятися для окремих об’єктів внутрішнього
аудиту, а саме:
- стандарти внутрішнього аудиту основних засобів;
- стандарти внутрішнього аудиту запасів;
- стандарти внутрішнього аудиту коштів, розрахунків та інших активів;
- стандарти внутрішнього аудиту пайового капіталу та забезпечення зобов’язань;
- стандарти внутрішнього аудиту зобов’язань;
- стандарти внутрішнього аудиту доходів і результатів діяльності;
- стандарти внутрішнього аудиту витрат діяльності тощо.
Вивчення практики внутрішнього аудиту дозволяє визначити чотири етапи проведення
внутрішнього аудиту, які мають знайти своє відображення в Стандартах практичного застосування
внутрішнього аудиту:
1. Планування та визначення аудиторського підходу.
2. Тестування засобів контролю.
3. Перевірка господарських операцій по суті.
4. Завершення внутрішнього аудиту [8, с. 56].
Стандарти практичного застосування повинні охоплювати і об’єкти операційного аудиту, а саме,
технічні, технологічні процеси створення продукту, функції цих процесів, витрати живої та уречевленої
праці на створення кінцевої продукції.
Висновки з проведеного дослідження. В результаті проведеного дослідження необхідно
зазначити, що система внутрішнього контролю підприємств споживчої кооперації потребує
удосконалення шляхом впровадження внутрішнього аудиту. Створення управління внутрішнього
аудиту в організаційній структурі Центральної спілки споживчих товариств України дозволить
досягнути найбільшого рівня незалежності, що впливатиме на його об’єктивність. Значну увагу при
впровадженні внутрішнього аудиту в системі споживчої кооперації необхідно приділяти розробці
методичного забезпечення процесу його здійснення, що може бути напрямом подальших досліджень.
Бібліографічний список
1. Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.) / С. Г. Бабенко]. – К. :
Укоопспілка, 2004. – 62с.
2. Постанова третіх зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання від 10.11.2010 року «Про
господарсько-фінансову діяльність споживчої кооперації України у 2010 році та завдання щодо
підвищення ефективності господарювання кооперативних організацій і підприємств у 2011 році»//
http://www.coop.com.ua/download/postanovi/Pro_gospodarsko-finansovu_diyalnist.doc.
3. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики : видання 2007 року / [Пер. з
англ. мови О. В. Селезньов, О. Л. Ольховікова, О. В. Гик, Т. Ц. Шарашидзе, Л. Й. Юрківська,
С. О. Куліков. – К. : ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2007. – 1172 с.
4. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджено
постановою Правління НБУ від 20.03.98 року №114.
5. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація / Н. І. Дорош. – К. : Знання, КОО, 2001. – 402 с.
6. Войнаренко М. П. Сучасні погляди щодо розвитку внутрішнього аудиту в Україні /
М. П. Войнаренко, В. Є. Козак, Д. М. Хома // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні
науки. – 2002. – № 5. – Ч. 2., Т. 1. – С. 219–222.

183

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

7. Нетикша О. Стандарти внутрішнього аудиту підприємства / О. Нетикша // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2003. – № 8. – С. 43–50.
8. Пантелеєв В. П. Внутрішній аудит : навч. посіб. / В. П. Пантелеєв, М. Д. Корінько ; за ред.
В. О. Шевчука. – К, 2006. – 247 с.
Анотація
Стаття присвячена організації внутрішнього аудиту на підприємствах споживчої кооперації.
Досліджуються проблеми статусу відділу внутрішнього аудиту в організаційній структурі
системи споживчої кооперації України. Значна увага приділяється методичному забезпеченню
проведення внутрішнього аудиту
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Аннотация
Статья посвящена организации внутренного аудита на предприятиях потребительской
кооперации. Исследуются проблемы статуса отдела внутренного аудита в организационной
структуре системы потребительской кооперации Украины. Значительное внимание уделяется
методическому обеспечению проведения внутреннего аудита
Ключевые слова: потребительская кооперация, внутренний аудит, организационный
статус, стандарты внутреннего аудита
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The article is devoted organization internal audit on enterprises of consumer co-operation. The
problems of status department internal audit in organizational structure system of consumer co-operation of
Ukraine are researched. Methodical providing of internal audit is speared of considerable attention.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Постановка проблеми. Бухгалтерський облік – це складний механізм, призначення якого
надавати та забезпечувати інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою здійснення
ефективного й оперативного управління суб’єктом господарювання в сучасних умовах. Саме для
цього бухгалтерський облік повинен вирішувати поставлені завдання, і, відповідно, бути організований
згідно вимог чинного законодавства та умов конкретної господарюючої одиниці. Без належної
організації бухгалтерського обліку неможливо досягнути позитивних результатів діяльності, оскільки
вона є одним з найвідповідальніших етапів створення підприємства, а також запорукою
рентабельності в майбутньому.
Розвиток сучасних економічних відносин вимагає ефективної організації обліку на підприємстві,
яке у свою чергу визначається успішністю менеджменту основної діяльності суб’єкта господарювання.
У цьому процесі важливе місце посідає організаційний аспект бухгалтерського обліку для прийняття
ефективних управлінських рішень. Особливої актуальності набуває раціональна організація
бухгалтерського обліку на підприємстві, її роль в управлінні господарською діяльністю в умовах
динамічного розвитку економічних відносин, що вимагає впровадження нових методів управління та їх
належного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням організації бухгалтерського обліку
присвячена значна кількість праць як у вітчизняній, так і в світовій економічній науці. Дану тему
досліджувало чимало вчених, зокрема МФ.Ф. Бутинець, Дерій В.А., В.П. Завгородній, В.В. Сопко,
М.С. Пушкар, С.В. Свірко, В.С. Лень, Л.Г. Ловінська, Ковальов В.В., Кужельний М.В., Карпенко І.Л.,
Кутер М.І. та інші.
Існуючі праці характеризуються вагомими науковими результатами, однак залишається
невирішеним ряд питань. Зокрема, потребує подальших досліджень неузгоджений термінологічний
апарат, недостатня урегульованість нормативними документами порядок організації бухгалтерського
обліку, що ускладнює процес ефективного управління підприємствами внаслідок відсутності
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оперативної бухгалтерської інформації про затрати основної діяльності. Наявність невирішених
питань щодо організації обліково-аналітичного забезпечення потреб управління підприємствами
обумовлюють необхідність наукового обґрунтування і розробки теоретико-практичних рекомендацій
щодо управлінської ролі бухгалтерського обліку.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних основ організації обліку на
підприємстві як основи його сталого функціонування в системі бухгалтерського обліку.
З переходом до ринкових відносин в економіці України змінилась організація бухгалтерського
обліку. Насамперед вона повинна забезпечити інформаційні потреби власника та інвесторів. Питання
організації бухгалтерського обліку, формування показників звітності залишаються на сьогодні
надзвичайно актуальними для підприємств різних форм власності, розмірів та видів діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес бухгалтерського обліку як своєрідний
процес виробництва має притаманні лише йому засоби виробництва. До них слід віднести традиційні
засоби праці та предмети праці, які, відповідно до сакраментальної схеми економічної теорії,
втілюються у широке коло різноманітних матеріальних і нематеріальних засобів, що впливають на
предмет праці виконавця бухгалтерської праці — інформацію. Як і в будь-якому процесі виробництва,
відправним моментом у процесі бухгалтерського обліку є його забезпечення засобами та предметами
праці: у спеціальній літературі замість уживаних нами загальних понять вони зустрічаються як
категорії інформаційного, технічного, методичного забезпечення. Наслідком реалізації власне
облікового процесу є не тільки очікуваний результат у вигляді відповідних до поставлених завдань та
мети блоків інформації, а й отримання та накопичення досвіду щодо негативних та позитивних
моментів усього механізму організації бухгалтерського облікового процесу. Цей досвід потребує
вивчення та урахування з метою удосконалення процесу організації даного напряму, а отже,
продовження організаційних процедур на рівні розвитку бухгалтерського обліку в частині облікового
процесу.
Послідовність організаційних заходів щодо організації облікового процесу можна представити у
наступному вигляді (рис. 1):

Організація
забезпечення
бухгалтерського обліку

Організація бухгалтерського
облікового
процесу

Організація
розвитку
бухгалтерського обліку

Організація праці працівників,
зайнятих виконанням облікових
функцій

Рис. 1. Послідовність формуючих складових механізму організації бухгалтерського обліку
Отже, до складових механізму організації бухгалтерського обліку належить:
- організація облікового процесу;
- організація забезпечення бухгалтерського обліку;
- організація праці працівників, зайнятих виконанням облікових функцій;
- організація розвитку бухгалтерського обліку.
Слід відзначити, що облік є досить непростою системою зі складністю структури і
різноманітністю підходів, та потребує організації. Побудова організації обліку передбачає поділ на
певні частини (етапи) завдання з розподілом повноважень та відповідальності.
Так, професор Ф.Ф. Бутинець виділяє три етапи організації бухгалтерського обліку. Методичний
(перший) етап організації бухгалтерського обліку передбачає вибір способів та прийомів, що є
основою для таких методів обліку як документування, синтетичні та аналітичні рахунки, подвійний
запис, бухгалтерський баланс і звітність, інвентаризація, оцінка майна та зобов'язань, калькулювання.
Саме на даному етапі проводиться вибір застосування конкретних елементів методу бухгалтерського
обліку, що також відповідає першому рівню системи бухгалтерського обліку.
Другий - технічний етап передбачає вибір форми обліку, яка найбільш повно характеризуватиме
та відповідатиме розміру підприємства та його галузі.
Третій етап, на відміну від перших двох які забезпечують організацію ведення облікових записів,
забезпечує організацію процесу управління в бухгалтерії, тобто організацію роботи облікового апарату
[1, с.43-45].
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На відміну від професора Ф.Ф. Бутинця професор С.В. Свірко виділяє наступні основні напрямки
організації бухгалтерського обліку в яких розкриваються вище зазначені етапи, а саме організація:
- розвитку бухгалтерського обліку;
- забезпечення облікового процесу;
- руху носіїв облікової інформації;
- облікових номенклатур;
- вибору носіїв інформації;
- фіксування інформації на відповідних носіях;
- роботи апарату бухгалтерії [2, с. 7].
В сучасній літературі міститься багато різних визначень, щодо сутності організації
бухгалтерського обліку, кожне з яких має власне значення і тлумачення.
Професор М.В. Кужельний відзначає, що найефективніше виконання функцій бухгалтерського
обліку забезпечується комплексом заходів, які і визначають раціональну організацію обліку [3, с.302].
Лень В.С. підкреслює, що організація бухгалтерського обліку – це сукупність дій зі створення
цілісної системи бухгалтерського обліку, підтримання і підвищення її організованості, функціонування
якої спрямоване на забезпечення інформаційних потреб користувачів облікової інформації,
включаючи вибір форм організації та формування матеріального й інформаційного забезпечення
облікового процесу [4, с. 6].
На думку Бутинця Ф.Ф. організація бухгалтерського обліку - це система умов та елементів
побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про
господарську діяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням
виробничих ресурсів і готової продукції. Організація бухгалтерського обліку - це цілеспрямована
діяльність керівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та удосконаленню
системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх
користувачів» [1, с. 40].
Як зазначають Сопко В.В., Завгородній В.П. - організація бухгалтерського обліку … - це система
методів, способів та засобів, які забезпечують оптимальне функціонування його та подальший
розвиток [5, с. 4].
На думку Пушкаря М.С. організація фінансового обліку передбачає вирішення таких принципово
важливих питань як розробка концепції облікової політики підприємства; межі застосування
фінансового обліку. Від вирішення цих питань залежить структура обліку, врахування запитів
управлінської системи і функціонування інформаційної системи підприємства [6, с. 138].
Ми підтримуємо думку Пушкаря М.С., і вважаємо, що основою організації бухгалтерського обліку
на підприємстві є облікова політика, яка у свою чергу забезпечує нормальне функціонування систем
обліку та управління.
Обґрунтування необхідності використання такого інструменту, як облікова політика, наводить
М.І. Кутер. Облікова політика виникає, коли бухгалтер, окрім констатації об’єктивних господарських
процесів (наприклад, виплата грошових коштів), які не мають альтернативного підходу, починає
робити припущення про наявність визначених умов або неіснуючих у дійсності подій з метою
отримання інформації, необхідної, передусім, для аналізу ефективності роботи підприємства. “Як
тільки бухгалтер робить припущення і відображає не тільки очевидні факти, – зазначає М.І. Кутер, –
виникає простір для ствердження, групових інтересів і, звичайно, облікової політики. Учасники
господарського процесу, переслідуючи власні інтереси, ставлять перед обліком визначені цілі, які
досягаються (або не досягаються) шляхом вибору облікової політики” [7, с. 542-543].
На нашу думку, найбільш розповсюдженою є позиція, згідно якої виникнення облікової політики
можливе лише в умовах ринкових відносин. Основні передумови появи облікової політики при
ринкових відносинах можна вбачати в наступному.
Саме в умовах ринкових відносин держава втрачає можливості нав’язувати всім учасникам
фінансово-господарського обороту ідентичні облікові схеми: по-перше, вилучення її з цього обороту
позбавляє повноважень втручатися у свободу підприємств, по-друге – відсутні можливості
передбачити всю багатогранність господарських схем і умов їх здійснення. Це зумовлює передачу
функцій з розробки принципів і правил відображення тих чи інших операцій в обліку до компетенції
суб’єкта господарювання. Суб’єкт господарювання не може сліпо використовувати будь-які
рекомендовані абстрактні типові схеми, а намагається забезпечити здійснення лише йому належних
цілей і завдань, внаслідок чого такі схеми набувають рис унікальних для кожного підприємства.
У зв’язку з розширенням видів господарських зв’язків та організаційно-правових форм
підприємств з’являється необхідність і можливість використання декількох підходів до визначення
результатів різних операцій, а, відповідно, і варіантів їх відображення в обліку. До початку ринкових
реформ необхідності в розробці облікової політики підприємств не виникало, так як законодавство, що
регулює організацію бухгалтерського обліку, не передбачало можливості декількох варіантів
відображення в обліку та звітності одних і тих же господарських операцій.
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Ринкові відносини зумовлюють рекомендаційний характер численних положень нормативної
бази та існування різних варіантів дій залежно від конкретних факторів роботи господарюючих
одиниць та зовнішніх умов.
У загальному вигляді причини виникнення облікової політики в умовах ринкових відносин
пов’язані з: наданням в законодавчих актах альтернативних варіантів щодо організації та ведення
бухгалтерського обліку; розширенням видів діяльності та організаційно-правових форм ведення
бізнесу; зміною ролі бухгалтера в господарському житті підприємства від простого реєстратора
господарських операцій до активного її учасника.
На підтримку того, що поява облікової політики є наслідком реформування бухгалтерського
обліку, наведемо твердження І.Л. Карпенко, яка зазначає: “необхідність розробки облікової політики
обумовлюється державною програмою переходу підприємств на прийняту в міжнародній практиці
систему обліку і статистики відносно вимог розвитку ринкової економіки та законодавчих актів з
приватизації, банкрутства підприємств та інших питань” [8, с. 222-227].
Тобто, наявність облікової політики органічно випливає з організаційної концепції сучасної
системи бухгалтерського обліку, згідно якої централізовано встановлюються загальні правила
побудови бухгалтерського обліку, які конкретизуються на конкретному підприємстві залежно від умов
діяльності, класифікації персоналу, технічного забезпечення.
Визначення моменту необхідності застосування облікової політики С.В.Свірко визнає за
підприємством і виділяє два випадки, за яких підприємство відчуває необхідність у її формуванні:
1) законодавством передбачено декілька варіантів, підприємство обирає один з них;
2) законодавча регламентація не розроблена, підприємство самостійно розробляє способи
ведення обліку [2, с. 6].
Узагальнення та поєднання наведених підходів, дає змогу зробити висновок про їх
розташування в двох площинах: в першому випадку розглядається формування облікової політики у
вертикальному розрізі, а в другому – в горизонтальному.
На даний час відсутня однозначність стосовно визначення змісту облікової політики, їй
приділяється досить багато уваги в обліковій літературі і на практиці. Законом України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 01.07.1999 р. визначено, що
«облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності» [9].
М.С. Пушкар зазначає, що «облікова політика це конституція підприємства, яка передбачає
права і обов’язки системи обліку з приводу формування інформаційних ресурсів для менеджерів» [6,
с.10]. На думку С.В. Свірко «…облікова політика - сукупність облікових принципів, методів, процедур
та заходів для забезпечення якісного, безперервного проходження інформації від етапу первинного
спостереження до узагальнюючого – складання звітності» [2, с. 26]
Ф.Ф. Бутинець підкреслює, що «облікова політика підприємства – це не просто сукупність
способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку,
яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в
обліку (залежно від поставлених цілей). Іншими словами, облікову політику в широкому розумінні
можна визначити як управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення
обліку» [1, с. 51]
Ловінська Л.Г., Стефанюк І.Б. у монографії «Організація бухгалтерського обліку та фінансового
контролю в сучасних умовах господарювання в Україні» відмічають, що «облікова політика суб’єкта
господарювання - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб’єктом
господарювання для ведення поточного обліку, складання та подання фінансової звітності в межах,
визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативними документами,
затвердженими Міністерством фінансів та іншими органами виконавчої влади після погодження з
Міністерством фінансів» [10, с. 63]
Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Подання фінансових звітів» визначає облікову
політику як обрані підприємством для формування та представлення фінансових звітів певні основи
та домовленості, принципи та правила, а також практика. Підприємствам надається право вибору
облікової політики, проте її застосування має повністю відповідати усім вимогам конкретного МСБО
при формуванні фінансових звітів [11, с.25].
Відмінним, від вище зазначених, є визначення терміну «облікова політика» представлене
професором В.А. Дерієм. На його думку під обліковою політикою слід розуміти офіційно затверджене
на підприємстві надане державою йому право вибору, з урахуванням специфіки діяльності
підприємства та чинних правових актів, відповідних методик та форм, техніки ведення
бухгалтерського обліку [12, с.10].
Отже, підсумовуючи усі вище зазначені визначення, можна сказати, що облікова політика
підприємства – це сукупність варіантів реалізації конкретним підприємством (установою, організацією)
методів та процедур бухгалтерського обліку, з метою досягнення ним поставленої мети у фінансово-
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господарській діяльності, в межах діючого законодавства і базуючись на принципах бухгалтерського
обліку. Розробка та прийняття облікової політики кожним підприємством сприяє поліпшенню
бухгалтерського обліку, зміцненню його правової основи і забезпечує належну ефективність роботи
відповідної господарської одиниці.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксацій фактів здійснення
господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів і
звітності протягом встановленого терміну, але не менше 3-х років, несе власник або уповноважений
орган, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих
документів. На думку Ковальова В.В. нормальне функціонування підприємства залежить від належної
організації роботи його персоналу, в тому числі бухгалтерської служби. В сучасних умовах роль
бухгалтера збільшилась в управлінському процесу і не зводиться до технічних процедур по
відображенню господарських операцій. Роль бухгалтера в організації і здійсненні обліковоаналітичних розрахунків визначається не тільки його професійним статусом, але й тим, що він
повинен об’єднувати в собі функції не тільки бухгалтера, але й фінансового менеджера, і аналітика
[13, с.48]. Тобто, бухгалтер в сучасних умовах господарювання повинен володіти певним рівнем знань
в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, права, ефективно
використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної
інформації. Отже, кваліфікована кадрова політика впливає на дієвість та ефективність організації
бухгалтерського обліку.
Висновки з даного дослідження. Організація обліку з одного боку – це певне впорядкування
елементів методу в систему з метою його організаційного, інформаційного та технічного забезпечення
і є засобом для здійснення контролю за власністю підприємства, а з другого – означає раціональну
організацію бухгалтерської служби. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в усіх своїх
складових покликана забезпечити оптимальне та ефективне функціонування системи бухгалтерського
обліку завдяки реалізації усіх її напрямів, а облікова політика є гарантом забезпечення системної
організації бухгалтерського обліку та основою для забезпечення ефективного управління
підприємства.
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Анотація
У статті розглядаються теоретичні основи організації бухгалтерського обліку як основи
його сталого функціонування в системі бухгалтерського обліку. Сформовані пропозиції по
вдосконаленню організації бухгалтерського обліку на підприємствах України.
Ключові слова: організація обліку, обліковий процес, облікова політика.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические основы организации бухгалтерского учета как
основы устойчивого функционирования в системе бухгалтерского учета. Сформированы
предложения по совершенствованию организации бухгалтерского учета на предприятиях
Украины.
Ключевые слова: организация учета, учетный процесс, учетная політика.
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The theoretical basis of accounting as the basis for its sustainable functioning accounting system. The
suggestions for improvement of accounting in Ukraine.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання головною умовою ефективного
управління виробничим підприємством є повнота, достовірність та оперативність інформації про
витрати, які формують собівартість виготовленої продукції [3]. Таку інформацію надає облік витрат
виробництва, що є центральною підсистемою в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Від
належної організації обліку витрат та калькулювання собівартості продукції залежать рівень
економічного управління підприємством, ступінь впливу результатів діяльності окремих підрозділів на
підвищення ефективності виробництва, обґрунтованість планування якісних та кількісних показників й
оптимальне ціноутворення. Однією із нагальних проблем, які не вирішені і сьогодні, є проблема
правильного та обґрунтованого розподілу витрат відповідно до сучасних умов та баз розподілу.
Існуючий порядок обліку та розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах хлібопекарської
галузі не повною мірою відповідає сучасним вимогам національних стандартів та потребує
відповідного його вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції досліджувались багатьма економістами. Значну увагу їм приділили у своїх
працях М. Білуха, Ф. Бутинець, Б. Валуєв, С. Голов [4], С. Зубілевич, М. Кужельний, В. Лінник,
В. Сопко, Б. Усач, М. Чумаченко, Л. Цимбалюк [7]. Вагомий внесок у теоретичні розробки проблем
обліку і контролю загально виробничих витрат зробили Безруких П. С., Брейлі Р., Бунимович В., Друрі
К., Жебрак М. Х., Івашкевич, А. Д., Кузьмінський А. М., Маргуліс А. Ш., Паліи В. Ф., Сопко В. В.,
Чумаченко М. Г., Шеремет А. Д. та ін. Проте питання обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції на хлібопекарних підприємствах в сучасних умовах господарювання розкриті недостатньо та
потребують додаткового дослідження.
Постановка завдання. Метою даної статті є вирішення проблеми щодо точності розподілу
загальновиробничих витрат, а також використання нормативного методу обліку витрат на
підприємствах хлібопекарської галузі, що дасть змогу більш ефективно управляти витратами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як правило, об’єктом витрат на хлібопекарських
підприємствах України виступає продукція, різнорідна за видами и асортиментом. Відповідно,
найдоцільнішим методом організації обліку витрат, що сформувався історично на цих підприємствах,
є попередільний метод, який зумовлений тим, що на підприємствах хлібопекарської галузі основна
сировина – борошно – завантажується у спеціальне обладнання, завдяки якому відбувається фізична,
термічна обробка, а також хімічні процеси, що призводять до кінцевого виробництва продукції [8].
Отже, з’являється можливість більшу частину витрат віднести на об’єкт витрат – хліб і хлібобулочні
вироби – прямим методом.
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На нашу думку, для підприємств хлібопекарської галузі доцільно застосовувати метод обліку
затрат на виробництво по підрозділах з елементами нормативного, який передбачає своєчасне
відхилення від норм, визначення їхнього обсягу, а також обсягу зміни норм.
Застосування елементів нормативного методу обліку передбачає [1]:
- систематичне виявлення відхилень фактичних витрат від поточних норм витрат матеріалів і
заробітної плати;постійний та своєчасний облік зміни норм і визначення впливу цих змін на
собівартість продукції;
- попередній контроль витрат на основі первинних документів та фіксація відхилень від норм у
момент їх виникнення з одночасним виявленням їх складу, місця виникнення, винуватців і причин для
глибшого дослідження можливостей впливу на їх величину;
- завчасне складання калькуляції нормативної собівартості та її аналіз із метою виявлення
резервів зниження собівартості в період підготовки виробництва;
- калькулювання фактичної собівартості груп (типів) однорідної продукції, виходячи з їх
нормативної собівартості та відхилень від норм;
- щомісячний або щоквартальний облік внесених змін у встановлені норми, що дає можливість
оперативно управляти процесом виконання організаційно-технічних заходів. Визначення фактичної та
нормативної собівартості продукції при застосуванні нормативного методу обліку витрат
Пропонуємо підприємствам хлібопекарської галузі фактичну собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг) при застосуванні нормативного методу обліку витрат обчислювати за формулою:
ФСРП = НВСРП + ВН – ВП,
(1)
де НВСРП – нормативна виробнича собівартість реалізованої продукції;
ВН – понаднормативні відхилення (негативні);
ВП – понаднормативні відхилення (позитивні).
До нормативної виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: нормативні прямі
матеріальні витрати; нормативні прямі витрати на оплату праці; інші нормативні витрати та
нормативні загальновиробничі витрати. Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни норм
(позитивні чи негативні), то різниця між позитивними та негативними змінами відноситься до
збільшення (зменшення) нормативної виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
При цьому потрібно враховувати той факт, що завдання калькулювання – не просто
розрахувати фактичну собівартість, а ще й надати можливість спрогнозувати найбільш прийнятну
собівартість, яка за даних умов принесе найбільший прибуток [6]. Тобто акцент переноситься з галузі
фінансового обліку, який буде обліковувати собівартість для цілей фінансової звітності, на галузь
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, який буде займатися прогнозуванням,
нормуванням i контролюванням собівартості для цілей аналізу витрат, ціноутворення для розвитку
виробництва i випуску конкуренто-спроможної продукції [5].
Особливості хлібопекарського виробництва обумовлюють можливість застосування трирівневої
моделі розподілу загально-виробничих витрат, яка дає можливість адекватніше визначати
собівартість хлібопекарської продукції (рис. 1).
Мета першого рівня – вибрати метод, що забезпечує найбільш тісний причинно-наслідковий
зв’язок із собівартістю. Для цього складаються накопичувальні відомості-звіти за кожним центром
відповідальності. В тих випадках, коли центр відповідальності складається з декількох відділів та
підрозділів, його розбивають на центри витрат і звіти складаються за ними. Витрати, що неможливо
віднести до конкретних підрозділів (здійснюються в інтересах декількох підрозділів одночасно),
розділяють, застосовуючи різні бази розподілу.
Отже, на першому рівні загальновиробничі витрати розподіляються за виробничими
підрозділами в два етапи:
1 етап. Загальновиробничі витрати розподіляються за виробничими та обслуговуючими
підрозділами.
2 етап. Загальновиробничі витрати центрів обслуговування перерозподіляються на виробничі
підрозділи із врахуванням обсягу послуг, що надаються.
Кінцевий результат цього рівня — розподіл витрат за статтями, виділення витрат, що
відносяться до конкретних підрозділів, розподіл загальних витрат між підрозділами.
На другому рівні здійснюється процес розмежування між постійними та змінними
загальновиробничими витратами за умови досягнення підприємством нормальної потужності з метою
включення цих витрат до виробничої собівартості продукції. На третьому рівні загальновиробничі
витрати, накопичені за виробничими підрозділами, розподіляються за видами продукції, що
здійснюється також у два етапи.
1 етап. Обирається база розподілу непрямих витрат, яка закріплюється обліковою політикою
підприємства. Під базою розподілу розуміють показник (грошовий або натуральний) у розрахунку на
одиницю виміру якого встановлюється норматив розподілу загальновиробничих витрат.
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2 етап. Розрахунок ставки розподілу накладних витрат на окремі види продукції шляхом
ділення суми планових накладних витрат на очікувану величину базового показника.

Д-т 231

К-т 9101

Д-т 231 К-т 9101
Д-т 9015 К-т 9101

Рис. 1. Трирівнева модель розподілу загальновиробничих витрат на хлібопекарських
підприємствах України
Як
показують
проведені
нами дослідження,
на хлібопекарських
підприємствах
загальновиробничі витрати, зазвичай, розподіляють пропорційно заробітній платі виробничих
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працівників, хоча між цими витратами та заробітною платою робочих немає економічного
взаємозв’язку. Недоліки застосування цієї бази стають ще більш безперечними у зв’язку з
автоматизацією виробництва. При умові використання у виробництві складної техніки, для управління
наймаються кваліфіковані високооплачувані працівники, і одночасно для виробництва попутної
продукції використовуються працівники низької кваліфікації, то використання витрат на оплату праці
як бази розподілу приведе до того, що більша частина загальновиробничих витрат випаде на
продукцію, для виготовлення якої використовується складна техніка.
Враховуючи недоліки попередньої бази, в умовах впровадження у виробництво
автоматизованих ліній набуває популярності розподіл загальновиробничих витрат, тобто, витрат на
утримання та експлуатацію устаткування, пропорційно машино-годинам, затраченим на виробництво
окремих калькуляційних об’єктів. Заперечення проти цієї бази розподілу складаються у тому, що
«частина цих витрат, наприклад заробітна плата цехових механіків відноситься до витрат кожної групи
устаткування і сама потребує попереднього розподілу пропорційно до тієї чи іншої бази. До того ж
необхідно додатково організувати облік фактичного часу роботи кожного верстату та його
використання при виготовленні різних видів продукції, що випускається» .
Розподіл загальновиробничих витрат за методом випуску готової продукції є невиправданим у
випадку, якщо на виробництво окремого виду продукції витрачається різна кількість годин, або вироби
мають суттєво різну вагу і вартість (наприклад, хлібобулочне, кондитерське і макаронне виробництво)
[2]. Однак, він виправдовує себе на підприємствах, де виготовляється один вид продукції. Втім,
застосування у якості бази розподілу фактичного обсягу випуску викликає деякі складнощі, оскільки на
сьогодні хлібопекарські підприємства у зв’язку з високою конкуренцією на ринку хлібобулочних виробів
та обмеженим терміном їх зберігання, визначають обсяги виробництва конкретного виду продукції у
залежності від замовлень магазинів-покупців. Таким чином, обсяги виробництва за видами постійно
змінюються, не дивлячись на те, що хліб білий з борошна вищого та першого ґатунків займають
лідируючі позиції.
Використання показника основних матеріалів, витрачених на виробництво того чи іншого виду
продукції, зокрема, борошна, на думку автора, є доволі обґрунтованим для об’єктивності
розрахункового показника у зв’язку з матеріаломісткістю продукції хлібопечення, однак не завжди
можливим. У складі прямих витрат у виробництві хліба та хлібобулочних виробів борошно займає біля
60 % від загального обсягу, коли у виробництві кондитерської та пряничної продукції (печиво, соломка,
пряники тощо) цей показник набагато менший. Отже, якщо застосовувати у якості базового показника
витрати борошна, собівартість хліба збільшиться. Раніше вже наголошувалось, що ціни на цю
категорію продукції регульовані, тому випуск хліба стане завідомо малорентабельним або навіть
збитковим, що суперечить логіці існування підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Наведений порядок обчислення собівартості продукції
з окремим відображенням витрат за нормами та відхиленнями від норм дасть змогу більш ефективно
управляти витратами, адже керівництво оперативно отримує інформацію саме щодо відхилення від
норм i зможе своєчасно вплинути на причину чи винуватців цих відхилень. Особливості
хлібопекарського виробництва обумовлюють можливість застосування трирівневої моделі розподілу
загальновиробничих витрат, яка дозволяє максимально наблизити показник фактичної собівартості до
більш реального його значення.
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Анотація
У статті досліджено проблеми обліку загальновиробничих витрат на хлібопекарських
підприємствах
України.
Запропоновано
використання
трирівневої
моделі
розподілу
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загальновиробничих витрат з метою калькулювання продукції та використання нормативного
методу обліку витрат при визначенні собівартості продукції.
Ключові слова: непрямі витрати, загальновиробничі витрати, облік, розподіл, трирівнева
модель, контроль, нормативний метод обліку витрат.
Аннотоция
В статье исследованы проблемы учета обще-производственных затрат на хлебопекарских
предприятиях Украины. Предложено использовать трехуровневую модель распределения
общепроизводственных затрат с целью калькулирования продукции и использование
нормативного метода учета затрат при определении себестоимости продукции.
Ключевые слова: непрямые затраты, общепроизводственных затрат, учет,
распределение, трехуровневая модель, контроль, нормативный метод учета затрат.
Annotation
The article explores the problems of calculation of the cost of baking enterprises of Ukraine. The use
of three-level model of distribution of total costs for bakery products costing and use standard cost
accounting method in determining production costs.
Key words: indirect costs of production costs, accounting, distribution, three-level model, control,
standard cost accounting method
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВИХ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Постановка проблеми. Сучасна ринкова економіка функціонує за умов різкого інформаційного
навантаження на управлінську систему та стрімкого розвитку науково-технічного прогресу. Це
визначає зміни у господарській діяльності, адекватному регулюванні виробничих питань і організації
обліку. Бухгалтерський облік посідає визначальне місце в системі прийняття ефективних рішень,
забезпечуючи надійною й оперативною інформацією.
Пріоритетним напрямком удосконалення бухгалтерського обліку є застосування інформаційних
систем та комп’ютерних технологій. Така потреба зумовлена зростанням кількості необхідної
інформації внутрішньогосподарського призначення, переходом на міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку і підвищенням вимог до аналітичної роботи на підприємстві.
Процес автоматизації облікових та аналітичних процедур дає змогу забезпечити: повне та
своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів; аналіз та прогнозування витрат, доходів і
фінансових результатів; виконання контрольних і аудиторських завдань з метою одержання потрібної
інформації про наявні відхилення; одержання на основі автоматизації ефективних та завчасних
рішень.
Незважаючи на низку переваг, застосування облікових комп’ютерних програм і технологій
запроваджується аграрними підприємствами повільно. Серед причин, що стримують її, можна назвати
наявність видів та структури комп’ютерної техніки, типів програм, рівень підготовки спеціалістів і
облікових кадрів. Проте основним чинником, на нашу думку, є недостатня платоспроможність суб’єктів
господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом питання впровадження практику
підприємств інформаційних технологій, комп’ютерних програм, організації бухгалтерського обліку та
аналізу на підприємствах, зокрема агропромислового комплексу, ґрунтовно висвітлили у своїх працях
відомі вчені: М.Білуха [1], Ф.Бутинець [2], В.Ганін [9], С.Івахненков [2, 3, 4], М.Козак [8], О.Коваленко
[5], М.Кропивко [8], Н.Лисенко [6], Є.Мних [7], В.Москаленко [9], І.Прокопенко [9], М.Пушкар [10],
П.Саблук [8], Л.Терещенко [11], І.Матвієнко-Зубенко [11], М.Царьов [12] та інші. Попри це проблема
ефективного застосування облікових комп’ютерних технологій на підприємствах агропромислового
виробництва є до кінця невирішеною з огляду на існування своєрідних особливостей галузі.
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Постановка завдання. Необхідність обґрунтування застосування у практиці господарської
діяльності аграрних підприємств облікових комп’ютерних технологій, визначення форм і дієвого
механізму впровадження програмних продуктів в обліку і аналізі, систематизації джерел
інформаційного забезпечення ефективного управління підприємством обумовило мету і завдання
даного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Організація автоматизованого обліку і аналізу
аграрних підприємств залежить від вибору типу бухгалтерської програми. Його вибирають залежно від
розміру підприємства, особливостей діяльності, складу облікового персоналу, завдань обліку і потреб
управління.
На основі проведених досліджень економічної літератури ми дійшли висновку, комп’ютерні
програми можна поділити на декілька груп, зокрема:
1. Домашні бухгалтерії – програми управління сімейним бюджетом. До них належать: „Microsoft
Money”, „Quicren”, „RS-Money”, „1C:Деньги”.
2. Міні-бухгалтерії – програми для бухгалтерії без чіткого розподілу напрямів роботи облікового
апарату („1С:Бухгалтерия”, „Fin Expert” (IDM), „Бэмби+”, „Инфо-Бухгалтер”).
3. Універсальні програми – інтегровані бухгалтерські програми, орієнтовані на бухгалтерії
невеликого розміру, в яких передбачено всі розділи обліку і можливість створення локальної мережі
(„ПАРУС”, „Дебет Плюс”, „БЄСТ-2”, „1С:Бухгалтерия”, „Финансы без проблем”).
4. Бухгалтерські комплекси – програми, що орієнтовані на підприємства з кількістю
співробітників бухгалтерії понад 5–6 осіб, що передбачають наявність чіткого розподілу функцій між
ними. Ці програми призначені для корпорацій та великих підприємств. Серед них варто виділити:
„Монолит”, „БЭСТ-3”, „1С”, „SCALA”, „PLATINUM”.
5. Автоматизовані робочі місця (АРМ) – програми, що забезпечують автоматизацію окремих
ділянок бухгалтерського обліку: „Gross Bee”, „Lady Fin”, „Интегратор”, „Куб”.
Загалом класифікацію типів систем автоматизованого обліку можна зобразити схематично (рис. 1).

Типи автоматизованих інформаційних систем обліку
Мінібухгалтерія

Призначена для малих підприємств. Дає
змогу здійснити синтетичний облік, а також
нескладний аналітичний облік.

Інтегровані
системи

Призначені для невеликих підприємств.
Характеризуються
більшою
глибиною
аналітичного
обліку
та
розвиненою
реалізацією функцій натуральновартісного й
інвентарного обліку.

Програмні
інструменттальні системи

Ґрунтуються на загальній моделі обліку.
Дають змогу самостійно конструювати
систему оброблення облікових даних,
описувати потрібні алгоритми, макетувати
введення та висновок інформації.

Комплекси
бухгалтерських АРМ

До
їхнього
складу
входять
окремі
автоматизовані робочі місця бухгалтера й
інформаційні
підсистеми.
Здебільшого
комплекси встановлюються окремо.

Виготовлені
на замовлення
системи

Комплекс програмних засобів, які охоплюють
комплекси АРМБ та інструментальні засоби,
створені за вимогами й умовами конкретного
замовника.

Локальні
АРМБ

Використовуються для виконання окремих
завдань обліку, які не пов’язані між собою та
виконують
окремі
функції,
потрібні
підприємству.

Корпоративні

Забезпечують комплексну автоматизацію
задач обліку і дають змогу своєчасно
отримувати інформацію для прийняття
рішень.

Рис. 1. Основні типи організації автоматизованих
інформаційних систем обліку
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На наш погляд, для забезпечення потреб управління повною мірою, на практиці найкращим
варіантом автоматизації обліку було би застосування локальних чи корпоративних бухгалтерських
комплексів з урахуванням індивідуальних особливостей підприємств агропромислового виробництва.
Звичайно, реалізація таких проектів потребує обстеження технічної бази, розробки визначеної
конфігурації комп’ютерної програми та підготовки користувачів.
Важливим елементом у впровадженні автоматизації обліку в аграрних підприємствах є дієвість
цілої системи, яка передбачає у собі функціонування низку підсистем. Такими підсистемами є
визначені об’єкти бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві, що взаємодіє з іншими на
основі закладеної загально прийнятої методології. Її охоплює забезпечувальна частина, до якої можна
зарахувати: інформаційне, технічне, програмне, математичне, організаційне та правове забезпечення
(табл. 1).
Таблиця 1
Забезпечувальна частина реалізації автоматизації бухгалтерського обліку
Забезпечувальна
частина
Інформаційне
забезпечення
Технічне
забезпечення

Інструменти реалізації автоматизації
Методичні й інструктивні документи, єдина система класифікації та
кодування, нормативно-довідкові документи, інформаційні повідомлення,
інформаційні масиви
Наявність обчислюваної техніки, периферійних пристроїв, засобів
автоматичного зчитування даних, офісного обладнання, комунікаційного
обладнання, засобів передачі та обміну даними, мереженого обладнання,
засобів мультимедіа тощо

Програмне
забезпечення

Сукупність загальних і спеціальних програм, що реалізують функції й задачі
інформаційних технологій і забезпечують стабільну роботу комплексів
технічних засобів та здійснюють організацію даних й їхнє оброблення у
процесі розв’язання функціональних задач

Математичне
забезпечення

Сукупність економіко-математичних методів, моделей і алгоритмів
оброблення інформації, які є в інформаційній системі

Організаційне
забезпечення

Дієвий апарат управління, що забезпечує функціонування всіх його
підсистем як єдиного цілого і складається з працівників відділів розроблення,
впровадження та супроводу нових програм, а також експлуатації

Правове
забезпечення

Сукупність норм, виражених у нормативних актах, які на етапі розроблення
системи охоплюють договірні взаємовідносини розробника й замовника,
правове регулювання відхилень, а також встановлюють цілі, завдання,
структуру, функції та правовий статус інформаційної системи

Окрім них, Л. Терещенко та І. Матвієнко-Зубенко виділяють економічне забезпечення, яке
розуміють як „…сукупність методів і засобів, призначених для створення оптимальних умов
ефективної та безпомилкової діяльності людини в інформаційній системі та її освоєння” [11, с. 17].
На практиці ж існують різні підходи до організації бухгалтерського обліку і аналізу аграрних
підприємств за допомогою комп’ютерних технологій. Серед них виділяють три варіанти:
– стандартний;
– змішаний;
– індивідуальний.
Перший підхід до автоматизації передбачає використання стандартної конфігурації однієї з
програм і моделі обліку, яку заклали в неї розробники.
Цей варіант згодиться насамперед тим підприємствам, які:
– тільки починають господарську діяльність, і модель, реалізована в тільки що купленій
конфігурації, задовольняє їхні облікові потреби;
– вже використовують ту саму модель обліку, що й у стандартній конфігурації;
– згідні змінити свою облікову політику і звести її до тієї, яку закладено у типову конфігурацію.
Перехід на використання стандартної конфігурації потребуватиме від 1 до 2 місяців (для
„1С:Бухгалтерии”) і до 3 місяців – для “комплексної” конфігурації.
За підрахунками, вартість програмного забезпечення при такому варіанті становитиме від 3500
грн. до 10000 грн. залежно від локальної чи мереженої конфігурації. Навчання співробітників, які з нею
працюватимуть (бухгалтерів, менеджерів, комірників), обійдеться приблизно в 500-1000 грн. Важливо
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наголосити, що цей варіант найкраще використовувати у невеликих аграрних підприємствах,
наприклад у фермерських господарствах.
Другий підхід відрізняється від першого тим, що придбана стандартна конфігурація поступово
доопрацьовується відповідно до облікових особливостей сільськогосподарських підприємств. Через
це він привабливіший для тих, які не мають сталої облікової політики, що до того ж поступово
змінюється паралельно зі зміною програми.
Такий варіант автоматизації не має передбачуваного часу закінчення. Доволі багато залежить
від рівня кваліфікації як працівників підприємства, так і розробників. Реальний строк повноцінного
запуску в роботу такого варіанта рідко займає менше за рік.
Залежно від масштабності доробки програми витрати на її здійснення можуть досягати 10000
грн. і більше на рік. До того ж навчання персоналу роботи на обновленій конфігурації стає вкрай
необхідним, а вимоги до його якості – дуже високими.
Найбільш ефективно такий варіант функціонуватиме у підприємствах агропромислового
виробництва, в яких:
– кількість працівників, які працюють з програмою, не більше за трьох;
– рівень кваліфікації головного бухгалтера дуже високий.
Третій підхід автоматизації бухгалтерського обліку передбачає процес обстеження
підприємства і підготовки технічного завдання, яке відображає облікові особливості. При цьому
підприємства можуть мати будь-яку систему обліку відповідно до потреб управління.
Вартість програми, крім початкової ціни, збільшується на суму витрат на обстеження,
постановку завдання, технічних завдань, що обходиться не менше, ніж 5000-10000 грн., а в окремих
випадках може сягнути декількох тисяч гривень. Все залежить від побудованої не тільки системи
обліку, а й управління підприємством. Важливим аспектом тут є точність оцінювання витрат на
створення автоматизованої системи, її впровадження і навчання працівників, яку можна
розраховувати тільки після створення технічного завдання. Процес повного переходу на
автоматизований облік займе від 2 до 6 місяців, залежно від активності і зацікавленості працівників
підприємства.
Кожен з пропонованих варіантів має свої переваги та недоліки, показані у табл. 2.
Таблиця 2
Переваги та недоліки різних варіантів автоматизації бухгалтерського обліку
Варіант
автоматизації

Стандартний

Змішаний

Індивідуальний

Переваги

Недоліки

– найнижча вартість автоматизації
обліку;
– найвища швидкість автоматизації
обліку;
– безплатні поновлення програми

– низькі стартові витрати;
– економія на послугах
впроваджувальної організації (від них
можна відмовитися на будь-якому
етапі)

– можливість планувати витрати і
строки введення АСУ;
– наявність повного комплекту
документації для користувачів;
– безкоштовне усунення помилок
протягом року після закінчення
проекту;
– можливість швидко і якісно навчати
нових працівників роботи з цією АСУ

– виявлені у процесі роботи невідповідності
можливостей конфігурації потребам
підприємства;
– неоптимізовані податки;
– напружена робота під час переходу зі
старої системи на нову (ведеться подвійний
облік);
– помилки стандартної конфігурації
– відсутність повного опису системи обліку і
повного комплекту посібників користувачів;
– помилки в обліку через непоінформованість
усіх співробітників про внесені зміни
(індивідуальний характер доробок на кожній
ділянці обліку);
– можливе замовлення доробок, що
дублюють наявні можливості системи;
–складність коректного внесення кожної
наступної доробки
– усі переваги залежать від кваліфікації
виконавця;
– напружена робота під час переходу зі
старої системи на нову (ведеться подвійний
облік)

Здебільшого аграрні підприємства мають розвинуту інфраструктуру, тобто основні, допоміжні та
підсобні структурні підрозділи. Для відображення правдивої й достовірної інформації щодо їхньої
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виробничої та іншої господарської діяльності розробники бухгалтерських програм рекомендують
застосовувати більш відповідну конфігурацію їхнього продукту, а саме: „Виробництво + Послуги +
Бухгалтерія”. Її метою є використання бухгалтерського обліку як системи, яка дає інформацію для
управління.
З розвитком сучасних комп’ютерних технологій та вимогами ринкової економіки провідне місце
відводять управлінському обліку. Розширити можливості програм щодо обліку витрат на рівні
управління ресурсами і господарськими процесами спробувала фірма „1С”, яка створила нову
платформу „1С: Підприємство 8.0”. Її технічні можливості дають змогу працювати не тільки в
операційній системі „Microsoft”, а й в „Linux”, застосувати веб-ресурси та ін. Методологічно вона
допомагає в обліку редагувати рахунки, додавати свої субконто. За таких умов новостворені рахунки
автоматично оброблятимуться документами конфігурації.
Для повного інформаційного і фінансового контролю й управління діяльністю будь-яких
підприємств з різною формою власності, незалежно від галузевої належності, компанія „СIET”
розробила фінансову (бухгалтерську) систему „Каштан”.
Характерна риса цієї системи полягає в її модульності. При цьому кожен з модулів може
автономно функціонувати як самостійна програма. Бухгалтерський блок складається з 8 модулів,
облік в яких ведеться у чіткій відповідності з вимогами національних стандартів бухгалтерського
обліку:
– „Матеріальні активи”, що дає змогу обліковувати наявність і рух товарів, інших матеріальних
цінностей та МШП;
– „Основні засоби”, що переводить систему в режим обліку наявності і руху основних засобів,
нагромадження витрат та введення в експлуатацію, нарахування амортизації (за будь-яким методом у
відповідності зі стандартами бухгалтерського обліку). Варто зазначити унікальні можливості системних
довідників. Вони відрізняються від аналогів інших бухгалтерських систем широкими аналітичними
можливостями в обліку даних про матеріальні активи;
– „Кошти”, у якому ведеться облік наявності і руху коштів у гривнях й іноземній валюті. За
допомогою нескладних налаштувань у відповідному режимі легко розраховуються курсові різниці для
бухгалтерського і податкового обліку;
– „Розрахункові операції” — це модуль, за допомогою якого в бухгалтерському обліку
відображаються операції, не пов’язані з рухом ТМЦ і коштів. У ньому можна також переглядати архів
усіх документів системи. Попередньо складені в ньому типові операції звільняють бухгалтера під час
відображення операцій у обліку від необхідності вирішувати питання валових доходів і витрат. Для їх
обліку в системі застосовується аналітичний метод і закономірності ведення бухгалтерського обліку;
– „Податковий облік” — це спеціалізований режим для формування „Книги продажу”, „Книги
придбань”, податкової та статистичної звітності. У ньому формуються всі необхідні податкові
декларації, відомості і статистичні форми;
– „Реалізація”, що здійснює керування реалізацією товарів і послуг, контролює систему
ціноутворення й автоматизує взаємодію всіх торгових підрозділів;
– „Авансові звіти”, який застосовується для відображення в обліку коштів на відрядження та
господарських витрат;
– „Заробітна плата”. У ньому ведуться розрахунок і облік витрат на зарплату, а також
формуються всі звіти до фондів соціального страхування.
Встановлення на комп’ютері перерахованих вище модулів допоможе організувати у
підприємствах агропромислового виробництва комплексний автоматизований облік.
Залежно від специфіки обліку і розвитку аграрних підприємств систему можна комплектувати
додатковими модулями. Для врахування особливостей управлінського обліку витрат встановлюють
модуль „Юридичне керування” з метою контролю за виконанням зобов’язань за укладеними
договорами або модуль „Економічний департамент” для обліку виконання бюджету. Галузеву
специфіку обліку можна відобразити, встановивши окремі спеціальні модулі.
Використовуючи систему „Каштан” у роботі, бухгалтер:
• оперативно контролює дебіторську заборгованість з покупцями і кредиторську – із
постачальниками;
• звільняється від прийняття рішення про віднесення кожної господарської операції на певний
об’єкт витрат структурних підрозділів;
• може формувати фінансову та управлінську звітність, а також самостійно налаштовувати й
аналізувати отримані дані у розрізі організацій і документів.
Поряд з цим можна ефективно використовувати можливості програмного продукту „Microsoft
Excel”, як це, для прикладу, зроблено в окремих державних підприємствах. За допомогою цієї
програми розроблено зручні для заповнення ордери, оборотні відомості, закриття рахунків та обіговий
баланс. Усі ордери сформовані в окремі файли і взаємопов’язані між собою. Зведені дані автоматично
переносяться до Головної книги. Дані по кожній операції заносяться на підставі оформленого
первинного документа на паперовому носії. Слід також зауважити, що ефективність такого способу

197

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

автоматизації обліку досягається здебільшого у невеликих за розміром і масштабами виробництва
господарствами.
Ведення ж тільки фінансового обліку, користувачами інформації якого є, переважно, податкові
органи, стає вже недостатнім. Він не дасть повної картини щодо реального стану підприємства.
Потрібно визнати, що до такого обліку ставляться не як до джерела інформації для прийняття
ефективних управлінських рішень, а як до вимушеної необхідності обліку операцій з метою подання
звітності до контролюючих органів. Водночас ведення податкового обліку, якому приділяється більше
уваги (саме його і контролюють податкові органи), робить ситуацію ще складнішою.
З іншого боку ринок диктує необхідність прийняття динамічних рішень. Розвиток структурних
підрозділів підприємств агропромислового виробництва потребує щоденного аналізу балансу, і
бухгалтерський звіт, підготовлений наприкінці кварталу, в таких умовах вже буде непотрібний. У цьому
аспекті принциповою відмінністю управлінського обліку від бухгалтерського є оперативність. Наявні
методики та програмні засоби здатні забезпечити таку оперативність.
Одна з основних умов управління підприємством – доступність аналізу даних для фахівців
різного рівня, гнучка звітність, можливість динамічного отримання повної інформації. Чим складніше
управління, тим менше покладаються на інтуїцію і більше – на показники. Ось чому нині багато уваги
приділяється наближенню різних інструментів аналізу до вимог кінцевого користувача.
Вирішення проблеми автоматизації аналізу І. Прокопенко, В. Ганін, В. Москаленко пропонують
здійснювати у таких напрямах:
– об’єднання процесів формування й обробки інформації з аналізу господарської діяльності в
єдиний технологічний процес, що підлягає логіці та використовує загальні показники;
– організація і використання автоматизованого банку даних для вирішення аналітичних завдань;
– створення та застосування пакетів прикладних програм щодо аналізу ситуації;
– децентралізоване
розв’язання
задач
економічного
аналізу
на
персональних
комп’ютерах [9, с. 6].
На практиці ж аграрних підприємств економічний аналіз застосовується не повною мірою.
Базуючись на стандартних програмах, система управління не здатна вирішувати всі питання. Однією з
причин цього є те, що користувач комп’ютерних програм працює зі стандартними звітами. Нині ж існує
потреба в аналізі за кількома чинниками одночасно. Вирішити її можна за допомогою багатовимірних
таблиць і діаграм.
Щоб зрозуміти суть багатовимірних даних, необхідно подивитися на структуру документа, який
формує величину витрат структурних підрозділів. Кожен з них представляє інформаційну одиницю
окремої господарської операції на певну дату. Для комплексного аналізу витрат цього недостатньо.
Тому, використовуючи багатовимірну структуру таблиць, можна відобразити собівартість одночасно за
відповідним об’єктом віднесення витрат, у розрізі структурних підрозділів та за економічними
елементами витрат.
Групування даних відбувається за кожним з показників залежно від запиту менеджерів. Такий
підхід має велику перевагу, оскільки користувач самостійно може будувати звіти, він сам негайно
реагує на зміну своїх потреб і йому не треба витрачати час на формалізацію.
Крім табличних даних, розробник „1С” пропонує також формувати аналітичні розрахунки за
допомогою зведених діаграм. Зведена діаграма дає змогу у вигляді графічного образу подати
багатовимірні дані. Це „живий звіт”, який може динамічно розгортати і згортати дані, додавати,
забирати та змінювати місцями виміри. Зведену діаграму зручно використовувати для презентацій
даних, у тому числі й у поєднанні з таблицями.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, застосування комп’ютерних технологій в обліку
та аналізі аграрних підприємств дасть змогу зменшити затрати на обробку даних, розраховувати точні
дані, надавати оперативну і неупереджену інформацію для менеджерів та здійснювати управлінський
контроль за виробничими процесами. З огляду на особливості їхньої діяльності автоматизація
облікових процедур та їхньої аналітичної інтерпретації має охоплювати: визначення завдань, об’єктів і
напрямів діяльності, оптимальний вибір методів та прийомів, обґрунтування чинників впливу на
дієвість системи, пошук внутрішніх резервів підвищення ефективності управління підприємством.
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Анотація
У статті розглянуто проблеми і перспективи застосування сучасних комп’ютерних
технологій в обліку і аналізі, визначено їхні типи, забезпечувальні частини, недоліки і переваги,
обґрунтовано необхідність комплексного вирішення питання ефективного управління аграрними
підприємствами на основі автоматизації.
Ключові слова: бухгалтерський облік, аналіз, комп’ютерні технології, автоматизація,
управління, аграрні підприємства
Аннотоция
В статье рассмотрены проблемы и перспективы применения современных компьютерных
технологий в учете и анализе, определены их типы, обеспечительные части, недостатки и
преимущества, обоснована необходимость комплексного решения вопроса эффективного
управления аграрными предприятиями на основе автоматизации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, компьютерные технологии, автоматизация,
управление, аграрные предприятия
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The article discusses problems and prospects of modern computer technology in accounting and
analysis, determined their types, investment of, disadvantages and advantages, the necessity of solving the
complex issues of effective management of agrarian enterprises on the basis of automation.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Постановка проблеми. Сучасні економічні відносини характеризуються посиленням
конкуренції, що зумовлює необхідність формування конкурентних стратегій для виживання і розвитку
вітчизняних підприємств. Визначаючи стратегічні напрями діяльності та розробляючи конкурентну
стратегію, підприємство не завжди має можливість впливати або ефективно управляти усіма
процесами, які відбуваються в середовищі його функціонування. Проте аналіз зовнішнього і
внутрішнього середовища дає змогу виявити сучасні тенденції та слугує інформаційним підґрунтям
для прийняття адекватних стратегічних рішень. Важливим етапом формування стратегії зниження
витрат є визначення та постановка завдань, спрямованих на зниження витрат на основі результатів
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стратегічного аналізу діяльності хлібопекарських підприємств. Завдання стратегії полягають у виборі
технології з мінімальними витратами, мінімізації вартості одиниці продукції та раціоналізації
використання ресурсів [2]. Однак для досягнення цих завдань необхідна система забезпечення
стратегії зниження витрат, яка б враховувала виробничо-господарські умови підприємств і потреби
споживачів на основі вартісного ланцюга виробництва хлібобулочної продукції та ключових
компетенцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічним аспектам формування
конкурентних стратегій і підвищення конкурентоспроможності підприємств присвятили праці вітчизняні
та зарубіжні вчені Б. Бенсуссан, В. Говиндараджан, Д. Кэмпбел, А. П. Міщенко, М. Портер,
К. К. Прахалад, Дж. Стоунхаус, К. Фляйшер, Г. Хамел, Б. Хьюстон, Дж. Шанк. Дослідження викладених
у літературі концепцій дало змогу виявити відсутність єдиного підходу щодо забезпечення
конкурентних переваг підприємств у стратегічній перспективі.
Так, відомий вчений у галузі стратегічного управління М. Портер для забезпечення конкурентних
переваг підприємства пропонує використовувати вартісний ланцюжок – систему взаємозалежних
видів діяльності, між якими існують взаємозв’язки [5, с. 60]. Г. Хамел і К. К. Прахалад запропонували
новаторську концепцію бізнесу, порівняно з розробленою М. Портером, яка ґрунтується на ключових
компетенція підприємства [6].
Деякі вчені вважають, що підхід, який базується на ключових компетенціях, несумісний з
конкурентним позиціонуванням і конкурентними стратегіями, які запропонував М. Портер. Інші
науковці притримуються думки, що ці два підходи не суперечать, а доповнюють один одного. Існуючі
між ними взаємозв’язки найкраще представити за допомогою вартісного ланцюга підприємства [3, с.
139]. Зважаючи на це, доцільно дослідити можливість поєднання концепції вартісного ланцюга з
ключовими компетенціями та використання їх у процесі розробки стратегії зниження витрат.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності виявлення і розвитку
ключових компетенцій підприємства на основі вартісного ланцюга при формуванні стратегії зниження
витрат хлібопекарських підприємств в умовах конкуренції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виробнича діяльність будь-якого підприємства є
частиною загальної системи, в якій функціонує велика кількість учасників. Тому розрізняють загальний
вартісний ланцюг та ланцюжок формування вартості всередині підприємства [4; 5; 7; 8], стратегічний
аналіз яких дає змогу оцінити вплив основних і допоміжних видів діяльності на процес виробництва та
виявити ті, які потенційно мають конкурентні переваги. Вартісний ланцюг підприємства в системі
загального ланцюга з виробництва продукції враховує зв’язки з постачальниками сировини та
замовниками продукції, а також зв’язки між вартісними ланцюжками сегментів підприємства й у межах
кожного сегменту. Згідно з теорією М. Портера, вартісний ланцюг підприємства є набором видів
діяльності, що починається із забезпечення сировиною, продовжується у процесі виробництва
продукції та просування її на ринку до кінцевого споживача. Виділення окремих операцій, стратегічно
пов’язаних дій та напрямів діяльності підприємства дає змогу краще зрозуміти структуру витрат і
визначити їхні основні складові в процесі формування стратегії зниження витрат.
Г. Хамел і К. К. Прахалад стверджують: “У довгостроковій перспективі конкурентоспроможність
базується на здатності створювати з більш низькими витратами та швидше, ніж конкуренти, ключові
компетенції, на основі яких створюються небачені раніше продукти. Джерела конкурентних переваг
слід шукати у здатності керівництва компаній консолідувати технології та виробничі навички
загальнокорпоративного значення в компетенції, які наділяють окремі бізнес-одиниці потенціалом
швидкої адаптації до мінливих можливостей бізнесу” [6, с. 23].
Тому саме побудова вартісного ланцюга підприємства дає змогу оцінити рівень витрат усіх видів
його діяльності й проаналізувати ці витрати з метою виявлення та розвитку ключових компетенцій.
Компетенціями будь-якого підприємства є навички, знання, технології та зв’язки, притаманні
підприємствам-конкурентам на ринку однієї галузі. Проте ключовою компетенцією є те, що
підприємство вміє робити краще від інших у галузі, важко або дорого придбати чи скопіювати, є
стійким у часі, не залежить від конкретних працівників і товарів, сприймається клієнтами, дає змогу
отримати додатковий прибуток.
Ключові компетенції дозволяють реалізувати принцип проактивної поведінки підприємства,
згідно з яким останнє не тільки пристосовується до умов, які виникають у ринковому середовищі, а
намагається створювати нові можливості для власного розвитку шляхом активного впливу на своє
оточення [1].
Вважаємо, ключові компетенції є частиною моделі досягнення успіху при формуванні стратегії
зниження витрат і доцільно їх виявляти, розвивати та використовувати в практичній діяльності
вітчизняних хлібопекарських підприємств. Тому погоджуємося із тими вченими, які стверджують, що
для формування ефективних конкурентних стратегій доцільно поєднувати компетенційний підхід і
концепцію вартісного ланцюга створення цінності для споживачів.
Використання вартісних ланцюгів дає змогу виявити потенційні джерела економічних переваг за
допомогою поєднання основних внутрішніх можливостей підприємства із зовнішнім конкурентним
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середовищем для оптимального розподілу ресурсів. Досягнути зниження витрат з виробництва
хлібобулочних виробів можна в результаті перегляду та удосконалення вартісного ланцюга за рахунок
таких заходів:
– спростити процедуру розробки продукції, зокрема внести конструктивні зміни у рецептуру і
технологію виробництва хлібобулочних виробів для того, щоб використовувати якомога дешевші
ресурси та сировину;
– відмовитись від непотрібних характеристик і функцій товару, зосередитись на обмеженому
переліку вимог споживачів до продукції;
– оптимізувати технологічні процеси, визначивши можливості досягнення економії за рахунок
поліпшення технологічних процесів і організації праці, витрачаючи менше сировини на одиницю
продукції;
– впровадити ресурсозберігаючі, тобто менш трудомісткі та енергомісткі технології, що дають
змогу економити на кількості й, відповідно, вартості використовуваних ресурсів і сировини;
– скоротити витрати на оплату праці за рахунок підвищення продуктивності праці та скорочення
чисельності працюючих;
– визначити доцільність володіння виробничими потужностями, тобто краще купити і бути
власником (приміщення, устаткування тощо) чи орендувати;
– скоротити витрати оптово-роздрібної ланки в результаті домовленості про більш вигідні умови
з постачальниками та іншими партнерами, а якщо немає такої можливості, шукати нових, які можуть
запропонувати більш вигідні умови для підприємства: скоротити витрати на сировину і матеріали в
результаті перегляду на свою користь умов договорів з існуючими постачальниками або знайти нових;
налагодити прямі зв’язки з постачальниками або скоротити кількість посередників; укласти угоди з
тими постачальниками, які пропонують більш вигідні умови;
– розміщувати виробничі потужності ближче до споживачів;
– удосконалювати вертикальну інтеграцію, тобто розвивати взаємовідносини з постачальниками
для контролю та, якщо є можливість, зниження вартості отримуваних ресурсів; сприяти
постачальникам у зниженні їхніх витрат, зокрема великі виробники хлібобулочної продукції можуть
співпрацювати з місцевими сільськогосподарськими підприємствами, сприяючи зниженню їхніх витрат
і забезпечуючи себе низькими цінами на зерно та, відповідно, на борошно;
– удосконалювати горизонтальну інтеграцію шляхом здійснення спільної закупівлі сировини
разом з іншими покупцями в одного постачальника, два хлібопекарських підприємства (міні-пекарні)
можуть купувати великі обсяги сировини й отримувати за це додаткову знижку;
– не витрачати на здійснення виробничо-господарської діяльності більше, ніж необхідно у даний
час;
– встановити більш жорсткий контроль за витратами, оскільки облік усіх витрат підприємства
сприяє їх виявленню та зниженню.
На основі вартісного ланцюга і виявлених можливостей щодо зниження витрат можна
формувати й розвивати ключові компетенції в сфері матеріально-технічного постачання, виробництва,
збуту продукції та іншій допоміжній діяльності підприємств. Компетенції, які хлібопекарські
підприємства можуть розвивати й перетворювати у ключові компетенції основної та допоміжної
діяльності вартісного ланцюга в процесі формування стратегії зниження витрат представлено
на рис. 1.
Визначення і розвиток ключових компетенцій хлібопекарських підприємств передбачає
врахування знань та умінь працівників підприємства, необхідність постійного удосконалення й
оновлення технологічних процесів і продукції, забезпечення унікальності та захисту притаманних
підприємству ключових компетенцій, наявність позитивного ставлення споживачів до іміджу
підприємства і його продукції.
Ключові компетенції є результатом колективного навчання, координації виробничих навичок,
інтеграції різних технологій і доставки цінності продукції споживачам. Щоб зрозуміти переваги
конкурентів, які залежать від цінових і споживчих властивостей продукції, необхідно вивчати не тільки
кінцеві продукти, а й ключові компетенції, за допомогою яких їх створюють. Ієрархію ключових
компетенцій, продуктів і кінцевих продуктів хлібопекарського підприємства подано на рис. 2.
Ключові компетенції є не лише засобом створення кінцевих продуктів, а й забезпечення
конкурентоспроможності хлібопекарського підприємства у процесі формуванні стратегії зниження
витрат. Тому при формуванні цієї стратегії підприємства доцільно виявляти, розвивати та підсилювати
внутрішні та зовнішні компетенції.
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Зниження норм витрат матеріальних ресурсів, часу, відходів
виробництва та збільшення норм виробітки обладнання

Рис. 1. Ключові компетенції хлібопекарського підприємства у вартісному ланцюзі
виробництва хлібопекарської продукції
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Рис. 2. Ключові компетенції хлібопекарського підприємства
До внутрішніх компетенцій хлібопекарського підприємства відносять здатність створювати
конкурентоспроможну продукцію з використанням оригінальної рецептури і технології випікання хліба,
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наявність кваліфікованого персоналу, який непросто знайти на ринку праці та підготовка якого
потребує певного часу, мотивація персоналу, ефективне управління якістю і збутом, маркетинг,
планування та бюджетування.
Зовнішнім компетенціями можуть бути зв’язки з постачальниками, споживачами, органами
державного управління, фінансовими інститутами та інвесторами.
Запропонований підхід для дослідження взаємозв’язку компетенцій підприємства з вартісним
ланцюгом створення цінності дає змогу виявити набір ключових компетенцій, які сприятимуть
реалізації завдань стратегії зниження витрат вітчизняних хлібопекарських підприємств.
Висновки з проведеного дослідження. Формування стратегії зниження витрат на основі
використання ключових компетенцій дозволяє підвищити ефективність діяльності хлібопекарських
підприємств у сучасних умовах. Використання вартісного ланцюга дає змогу краще зрозуміти
структуру витрат і виявити ті види діяльності, які мають потенційні можливості розвитку ключових
компетенцій для створення споживчої цінності з нижчими витратами, ніж у конкурентів, та підвищення
конкурентоспроможності підприємства на ринку.
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Аннотация
В статье обоснованно необходимость использования ключевых компетенций предприятия в
процессе формирования стратегии снижения издержек. Определены возможности их выявления на
основании стоимостной цепи производства хлебобулочных изделий для повышения
конкурентоспособности хлебопекарных предприятий.
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Annotation
The necessity of forming of strategy of the cost cutting with the use of enterprise core competences is
outlined in the article. Determine the possibility of their detection on the basis of value chain for creation of
the finished goods and increase of competitiveness of baking enterprises.
Key words: core competences, value chain, strategy, costs, strategy of the cost cutting, bakery.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
НА СКЛАДАХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Виробничі запаси є об'єктивною необхідністю на підприємствах. Ця
необхідність зумовлена закономірностями руху матеріалів з джерел їх надходження. З одного боку,
сформовані виробничі запаси забезпечують постійність, безперервність та ритмічність діяльності
підприємства, гарантують його економічну безпеку, з іншого – виробничі запаси на рівні великих
промислових підприємств потребують великих капіталовкладень, тому від організації їх обліку та
аналізу залежить точність визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан,
конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Недосконала система організації
бухгалтерського обліку викликає неповне та несвоєчасне надходження звітних даних та іншої
інформації. Наявність великих розривів в часі між моментом одержання обліково-економічної
інформації і моментом її використання перешкоджає підвищенню економічної ефективності діяльності
підприємств. Недоліки в організації обліку призводять до його заплутаності, збільшення витрат на
утримання облікового персоналу, створення умов для розкрадання матеріальних цінностей та інших
зловживань.
Питання організації обліку, виходячи з вузьких рамок облікового погляду і бухгалтерського
досвіду, останнім часом привертає до себе все більше уваги в працях вітчизняних вчених таких, як
Ф. Бутинця, В. Сопко, М. Пушкар, Н. Ткаченко, Є. Мниха, В. Рудницького, М. Білик, Р. Хом`як,
І. Карабаза та інших, а також зарубіжних – А. Бакаева, Л. Ронштейна, В. Керімова, В. Чернова,
Л. Котенко, Н. Чебанова, В. Сотнікова та інші.
Проте до нині ряд принципових питань, зокрема організації обліку виробничих запасів на
складах залишаються дискусійними і потребують удосконалення на місцях в залежності від галузі
виробництва та видів діяльності підприємства.
Постановка завдання. Метою статті є розробка системи управління виробничими запасами на
складах підприємств. Завданнями для досягнення поставленої мети є визначення напрямків
управління виробничими запасами підприємств, удосконалення форм звітності складського
господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для правильної організації обліку запасів на
підприємстві, перш за все, необхідно дати відповідь на ряд запитань: звідки, коли, скільки і на яку
суму надійшли запаси, як виконуються програми постачання; кому, коли і скільки відпущено запасів; як
виконується програма виробничого споживання; який залишок по окремих видах запасів і як дотримуються
встановлені ліміти тощо.
Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є:
− раціональна організація складського господарства;
− розробка номенклатури запасів;
− наявність інструкції з обліку виробничих запасів;
− правильне групування (класифікація) запасів;
− розробка норм витрачання запасів [1].
Для організації безперебійного постачання, розміщення, зберігання і видачі матеріальних
запасів у виробництво велику роль грає правильно організоване складське господарство, тому що в
діяльності підприємства не завжди можна добитися повного узгодження темпів постачання
матеріальних ресурсів, темпів виробництва і збуту готової продукції. Основні функції складського
господарства – це акумуляція матеріальних ресурсів в об’ємах і номенклатурі, достатніх для
безперервності процесу виробництва; належне зберігання і облік матеріалів; планомірне,
безперебійне і комплектне постачання цехів і ділянок матеріальними ресурсами; підготовка матеріалів
до їх безпосереднього споживання, здійснення комплексу операцій, пов’язаних з виконанням
контролю, сортування, консервації матеріалів. Існує декілька варіантів обліку матеріальних запасів на
складах підприємства (табл. 1).
Аналітичний облік матеріальних запасів ведеться на складах за допомогою карток
складського обліку, що розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів
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відповідно до номенклатури-цінника [7]. Аналітичні рахунки групують за групами матеріалів, місцями
зберігання, матеріально відповідальними особами, за синтетичними рахунками бухгалтерського
обліку і субрахунками [3]. Дані за аналітичними рахунками узагальнюються в оборотно-сальдових
відомостях. Використовують рахунки аналітичного обліку для контролю за зберіганням і рухом
матеріальних цінностей, їх оцінки, порівняння з даними складського обліку, а також для підведення
підсумків інвентаризації [6].
Таблиця 1
Варіанти обліку матеріальних запасів на складах підприємства
Варіант обліку

Зміст варіанту
На кожен вид матеріалів на підставі первинних документів відкривається картка
аналітичного обліку, де їх обліковують в натуральному і грошовому вираженні. Оборотні
Сортовий
відомості аналітичного обліку складаються по закінченні звітного періоду. З даними карток
складського обліку порівнюються залишки та обороти по них.
Первинні документи групуються за номенклатурними номерами, і в кінці звітного періоду
кінцеві дані по кожному з номерів заносяться до оборотних відомостей. Оборотні відомості
Партіонний
складаються в натуральному і грошовому вираженні по кожному складу і для кожного
рахунку
Сальдовий метод обліку базується на використанні регістрів аналітичного обліку карток
складського обліку. Щоденно (щотижня, раз на 10 днів) працівником бухгалтерії
перевіряється правильність записів надходження і витрачання матеріалів на складі і
Сальдовий
(оперативно- підтверджується залишок по картці складського обліку особистим підписом бухгалтера, а
бухгалтерський) кожного першого числа місяця залишок по кожному номенклатурному номеру переноситься
до відомості обліку залишків матеріалів на складі (без виділення оборотів витрат і
надходження матеріалів). На підставі даних відомості виводяться підсумки по складу

Облік значно спрощується при використанні в складському обліку комп’ютерної техніки. В
цьому випадку всі прибутково-видаткові документи обробляються щоденно або в міру їх
надходження зі складів. Для забезпечення інформації для потреб управління на виробництві
важливе значення має розробка методики обліку наявності і руху матеріалів, яка б відповідала
потребам підприємства і Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Тим більше, що
раніше діючі методики обліку товарно-матеріальних цінностей, які були вироблені наукою і практикою,
на протязі останніх років в деякій мірі втратили актуальність і в основному були орієнтовані на систему
ручної праці в умовах так званих твердих (планових) регульованих державою цін [5]. Все це вимагає
удосконалення і нових підходів щодо організації і методики аналітичного обліку наявності і руху
матеріалів, що є однією із самих важливих і найбільш трудомістких ділянок бухгалтерського обліку.
Важливість і трудомісткість ведення кількісного аналітичного обліку матеріальних запасів, значні
їх якісні показники зумовили необхідність пошуку більш раціональних методів обліку матеріальних
запасів з метою усунення дублювання одних і тих самих операцій.
Різновидом оперативно-бухгалтерського обліку є так званий оперативно-груповий аналітичний
метод обліку матеріальних запасів, де їх облік ведеться в розрізі їх видів, груп і підгруп. Практика
показує, що для обліку за групами матеріалів доцільно, щоб в групу входило не більше 100 їх
найменувань тому, що це полегшує і прискорює процес виявлення можливих помилок.
Для підвищення ефективності оперативно-бухгалтерського методу обліку матеріальних запасів
доцільно здійснити деталізацію їх груп на кілька підгруп з тим розрахунком, щоб в підгрупі не була
велика кількість найменувань матеріалів, що дозволить обмежити обсяг записів для обліку їх руху та
перевірки. Це можна досягти шляхом щомісячного складання, так званих, часткових
нагромаджувальних відомостей з надходження і вибуття матеріальних цінностей в межах їх кожної
підгрупи, що підвищує оперативність виявлення можливих помилок у складському і бухгалтерському
обліку. До того ж, слід зазначити, що при автоматизованому обліку програма дозволяє без зайвих
зусиль формувати нагромаджувальні відомості в аналітичному розрізі як за групами і підгрупами
матеріалів, так і за окремими їх видами і сортами за будь-який період.
Ще одне проблемне питання щодо обліку виробничих запасів є ведення і обробка первинних і
зведених документів. Тому основним напрямком удосконалення обліку виробничих запасів є
покращення первинного і зведеного обліку, насамперед, за рахунок створенням уніфікованих
форм [8].
Аналітичний облік матеріальних запасів на комунальному підприємстві НВК “ІСКРА“ ведуть у
сальдових відомостях на підставі перевірених і протаксованих звітів про рух матеріальних цінностей в
розрізі матеріально відповідальних осіб, що є суттєвим недоліком так як не видно загального руху
матеріальних цінностей по всьому господарству. Тому на нашу думку доцільно на підприємстві для
обліку руху запасів застосовувати запропонований нижче (табл. 2) варіант сальдової відомості
Удосконалення сальдової відомості дасть можливість вести облік в цілому по господарству з
розшифровкою по матеріально відповідальних особах.
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Таблиця 2

26
29
31
32
33
37
38

Тосол
Гальмівна
рідина
Моторне
масло
Дизельне
паливо
Бензин 76
Бензин 92
Бензин 95
Усього

л

Цех №33
матеріальновідповідальна особа
Іванова І.І.

Вартість за
одиницю, в грн

Назва

Одиниця виміру

Номенклатурний №

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ
по балансовому рахунку № 203 «Паливо» за лютий 2011 р.

Станом на
01.02.11
ксума
ть
9,40 20
188

Цех №35
матеріальновідповідальна особа
Попова Г.П.

Станом на
01.03.11
ксума
ть
21
197,4

Станом на
01.02.11
ксума
ть
13
122,2

Станом на
01.03.11
ксума
ть
7
65,8

КП НВК “ІСКРА“

Станом на
01.02.11

Станом на
01.03.11

к-ть

сума

к-ть

сума

33

310,2

28

263,2

л

95

5

475

18

1710

8

760

12

1140

13

1235

30

2850

л

55

25

1375

45

2475

33

1815

18

990

58

3190

63

3465

л

7,5

л
л
л

7,2
7,8
8,4
х

100
300
300
500
х

750
2160
2340
4200

20
100
120
305
х

150
720
936
2562
11488

55
130
180
400
х

412,5
936
1404
3360
8750,4

155
430
480
900
х

1162,5
3096
3744
7560
5561,5

95 712,5
105 756
44 343,2
185 1554
х 8809,7

115 862,5
205 1476
164 1279,2
490 4116
х 20297,7

Складське господарство більшості підприємств досить складне і складається з мережі складів із
спеціальними пристроями і устаткуванням для переміщення, зберігання матеріалів (стелажі,
підйомно-транспортне, вагове, вимірювальне і тому подібне). На багатьох підприємствах постійно
ведуться роботи по вдосконаленню складського господарства із застосуванням різних засобів
механізації і автоматизації складських операцій, як правило, з використанням обчислювальної техніки,
впроваджуються автоматизовані системи управління технологічними процесами складування. Проте
підприємства потребують систему управління виробничими запасами в кризових ситуаціях, коли різко
зростає складність управління, істотно ускладнюються і підвищуються вимоги до оперативності
рішення традиційних завдань планування і обліку в управлінні запасами, виникає необхідність в
принципових змінах методів їх здійснення [4].
Облік усіх перелічених вище чинників в матеріально-технічному забезпеченні підприємств, а
також необхідність рішення сучасних завдань зажадали і структурних перетворень, що виражаються в
об'єднанні функцій управління матеріально-технічного забезпечення, складського господарства,
маркетингу і збуту під єдиним керівництвом. Діючи спільно у рамках системи управління виробничими
запасами підприємства, система управління складським господарством призначена для
стовідсоткового задоволення попиту підрозділів підприємства в багатономенклатурних матеріальних
ресурсах, що зберігаються, для безперебійного ходу виробництва при високій ритмічності роботи і
мінімальних сукупних витратах у будь-який момент часу.
Як показує досвід впровадження системи управління складськими процесами за кордоном,
автоматизація рішення завдань управління запасами дозволяє зменшити об'єм оборотних коштів в
запасах на 30% без зниження надійності процесів постачання.
Об'єктом управління системи є виробничий процес на складах підприємства: прийом і відпустка
матеріалів, що зберігаються, розміщення усередині складу і пошук необхідних матеріалів,
внутрішньоскладські переміщення і так далі.
Основними функціями системи управління складським господарством є: прогнозування,
планування, облік, контроль, регулювання в реальному режимі часу деталізованими керованими
позиціями, причому міра деталізації має бути не менше міри деталізації номенклатури матеріальних
ресурсів, що зберігається. Ці функції дуже тісно пов'язані один з одним і з іншими системами
управління на підприємстві [2].
Висновки з проведеного дослідження. Необхідною умовою підтримання виробничого
процесу на підприємстві є наявність складського господарства з достатньою кількістю виробничих
запасів. Так, щоб здійснювати процес виробництва, підприємство повинно мати на складі необхідні
запаси сировини, матеріалів, палива, будматеріалів, запасних частин, інших виробничих запасів.
Отже, запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі
майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні
результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий
стан. Це в свою чергу вимагає повної, достовірної інформації про наявність та рух виробничих запасів,
яку може надати правильно організована система управління складським господарством, що генерує
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та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними ринковими системами для
ефективного управління матеріальними запасами.
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Анотація
Розглянуто питання організації відображення в обліку та звітності виробничих запасів на
складах підприємств. Запропоновано рекомендації щодо організації системи управління за
зберіганням запасів в складських приміщеннях підприємств та удосконалення форми звітності з
обліку виробничих запасів.
Ключові слова: організація обліку, виробничі запаси, складські приміщення, аналітичний облік,
форми звітності, сальдова відомість, система управління.
Аннотация
Рассмотрены вопросы организации отражения в учете и отчетности производственных
запасов на складах предприятий. Предложены рекомендации по организации системы управления
за хранением запасов в складских помещениях предприятий и совершенствование формы
отчетности по учету производственных запасов.
Ключевые слова: организация учета, производственные запасы, складские помещения,
аналитический учет, формы отчетности, сальдовая ведомость, система управления.
Аnnotation
The question of accounting for inventory and reporting to the enterprise. The recommendations for the
organization management system for storing inventory in warehouses and improve enterprise reporting
forms of inventory accounting.
Key words: organization of accounting, inventory, warehouse, analytical accounting, reporting forms,
balance sheet, management system
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АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ СКЛАДОВИХ ВЛАСНОГО
КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. Одним з елементів управління власним капіталом на сучасному етапі
є розвиток системи контролю його інвестування, накопичення і використання. Перехід України до
принципово нових економічних відносин, відкритість її економіки та інтеграція у світову систему
господарювання зажадали змін в організації діючих систем контролю діяльності господарюючих
суб'єктів, однією з форм якого є аудит.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження даної проблеми проводять такі
вчені як: Саблук П.Т., Бутинець Ф.Ф., Кулаковська Л.П., Алборов Р.А., Мельник М.В., Білик М.Д.,
Давидов Г.М. та інші. Зокрема, Кулаковська Л.П. вважає, що «аудит – це незалежна експертиза стану
бухгалтерського обліку, фінансової звітності та висловлення думки аудитора щодо повноти, законності та
достовірності відображення в них фінансово-господарських операцій господарюючого суб’єкта» [7, с. 11].
Заслуговує уваги думка Алборова Р.А.: «аудит – это процесс, посредством которого компетентный
работник накапливает и оценивает свидетельства об информации, поддающейся количественной оценке
и относящейся к специфической хозяйственной системе, чтобы определить и выразить в своём
заключении степень соответствия этой информации установленным критериям» [2, с. 23].
Давидов Г.М. дотримується думки, що «аудит – це процес зниження рівня інформаційного
ризику для користувачів фінансових звітів» [6, с. 17].
Свої бачення щодо досліджуваного питання має Р. Адамс. Він вважає, що «аудит – це процес, за
допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує і оцінює свідчення про інформацію,
яка піддається кількісній оцінці і стосується специфічної господарської системи, з тим, щоб визначити і
виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації установленим стандартам» [1, с. 28].
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення основних особливостей аудиторського
контролю складових власного капіталу та обґрунтування методики його проведення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток аудиту як професійної підприємницької
діяльності пов'язано зі зміцненням ринкових відносин, активним залученням іноземного капіталу,
створенням організацій різних форм власності та організаційно-правових форм. Затребуваність
бухгалтерської інформації про майновий та фінансовий стан українських і зарубіжних партнерів визначила
прискорений розвиток аудиторських організацій і пропозицій щодо надання аудиторських послуг.
Реалізація завдання оцінки безперервності функціонування об'єкта, що перевіряється,
вдосконалення системи бухгалтерського обліку висуває принципово нові вимоги до методології
аудиту. Необхідність удосконалення і розвитку методології аудиту пов'язана з об'єктивною
необхідністю підвищення його якості, що не дозволяє в повному обсязі задовольнити потреби
суспільства в достовірній інформації про фінансово-економічний стан організацій, а також з потребою
в обліку при проведенні аудиту нових напрямків діяльності суб'єктів господарювання та вимогами його
більш повної адаптації до інтересів зовнішніх і внутрішніх користувачів (акціонерів, інвесторів,
кредиторів, керівництва підприємств, органів державного управління) [8, с. 37].
Найбільш актуальною на сьогоднішній день, як вважають є систематизація організаційнометодичних підходів до аудиторської перевірки джерел власного капіталу, які передбачають розробку
предмета аудиту, що включає об'єкти, елементи та контрольні точки [5, с. 124].
Сучасний підхід до аудиту передбачає вивчення не тільки бухгалтерських операцій і методів обліку,
що лежать в основі фінансової звітності, але і стратегії, а також процесів діяльності підприємств. Для
користувачів фінансової звітності питання підвищення ефективності функціонування підприємства більш
значущі, ніж традиційна думка аудитора про достовірність фінансової звітності [9, с. 78].
Для організації аудиту власного капіталу, на наш погляд, повинна бути побудована структурна
модель, яка представляє методику аудиту компонентів власного капіталу на макро- або мікрорівні
ієрархічного управління підприємством. В основу моделі аудиту власного капіталу на мікрорівні
управління покладені етапи господарської діяльності підприємства: створення, функціонування,
реорганізація, ліквідація і склад капіталу. У складі капіталу –компоненти, визначені в системі
бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Використання такої моделі здійснюється у рамках окремо взятого підприємства.
Модель аудиту власного капіталу на макрорівні управління зумовлює його проведення в
компаніях, холдингах та інших організаціях, які мають структурні підрозділи. Аудит ґрунтується на
результатах його проведення на мікрорівні.
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Методика аудиту на макро- та мікрорівні передбачає здійснення аудиторських процедур,
відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів та поставленими цілями.
Відповідно до запропонованої методики аудиту власного капіталу початковим етапом є
дослідження інвестованого капіталу, яке стосується усіх етапів діяльності підприємства: від моменту
його створення до ліквідації. Перевірка порядку формування інвестованого капіталу передбачає
необхідність визначення в грошовому вираженні величини початкового капіталу.
Основним елементом інвестованого капіталу є статутний капітал, який представляє собою
джерело формування майна, призначеного для здійснення діяльності підприємства з метою
отримання прибутку [4, с. 159].
В умовах переходу до ринку природа статутного капіталу змінилася – він становить сукупність
внесків засновників у вартісній оцінці майна під час створення підприємства у розмірах, визначених
установчими документами.
На державному підприємстві статутний капітал – це державні кошти, виділені підприємству в
постійне користування та розпорядження з метою здійснення статутної діяльності. Загальний розмір
засобів, закріплений за підприємством при його створенні, наводиться в статуті, тому й назва капіталу
«статутний капітал».
Програма аудиторської перевірки статутного капіталу сільськогосподарських підприємств різних
організаційних форм має ґрунтуватися на врахуванні типових порушень в організації обліку
підприємством, а також таких, що пов’язані з неправильним і несвоєчасним внесенням змін до
установчих документів, розрахунків із засновниками.
При перевірці правильності формування статутного капіталу першочергово з’ясовується
організаційно-правова форма підприємства, що обумовлює особливості його формування. Аудитор
перевіряє юридичний статус та права здійснення статутних видів діяльності, склад засновників
(учасників), структуру управління підприємством.
При перевірці відображеної в бухгалтерському обліку величини статутного капіталу аудитор
зіставляє її із зареєстрованою в установчих документах сільськогосподарського підприємства. Коли
перевіряються підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, аудитор
з’ясовує відповідність відображеної в обліку розміру статутного капіталу сумі фактичного внеску
власників до статутного капіталу підприємства. Перевіряють: сукупність вкладів, часток, пайових
внесків засновників (учасників), акцій за номінальною вартістю (для акціонерних товариств) у грошовій,
натуральній, нематеріальній формах або у вигляді цінних паперів.
При проведенні аудиту операцій зі складовими власного капіталу, не менш важливою є ділянка
перевірки операцій з пайовим капіталом. Пайовий капітал - сума пайових внесків членів спілок,
кооперативів та інших підприємств, що передбачена установчими документами. У результаті реорганізації
колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) громадяни одержали майнові частки (паї).
При перевірці правильності формування списків осіб, що мають право на майновий пай,
аудитор має встановити, щоб до цього списку були включені всі члени підприємства, а також особи, за
якими відповідно до законодавства зберігається право на майновий пай, зокрема пенсіонери, особи,
призвані для проходження строкової військової служби, особи, направлені підприємством для
навчання, спадкоємці померлих осіб, які мали право на майновий пай, та інші особи, що визначається
рішенням зборів співвласників.
При перевірці правильності визначення розміру індивідуального майнового паю аудитор має
встановити, що право кожного члена підприємства на пайовий фонд майна визначено залежно від його
трудового внеску та здійснено за методикою, затвердженою Мінагрополітики.
Особливу увагу аудитор повинен приділити збереженню індивідуального паю. Ці частки (паї) ніколи
не можуть зникнути. В процесі діяльності одні засоби замінюються іншими, а частки (паї) залишаються.
Вони не знецінюються, а навпаки – підлягають індексації у зв’язку з інфляцією. Аудитор має встановити
своєчасність та правильність проведення індексації майнових часток (паїв) у зв’язку з інфляцією.
Щодо аудиторської перевірки додаткового капіталу, то слід згадати, що додатковий капітал – це
суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, суми дооцінки активів
та вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб та інші його види.
Правильність визначення величини додаткового капіталу аудитор має перевірити за його
видами: емісійний дохід, інший вкладений капітал, дооцінка активів, безоплатно одержані необоротні
активи, інший додатковий капітал.
Обов’язковій перевірці підлягає резервний капітал сільськогосподарського підприємства.
Резервний капітал – це сума резервів, створених за рахунок чистого прибутку підприємства відповідно
до чинного законодавства або установчих документів.
При перевірці правильності формування резервного капіталу аудитор має встановити
дотримання підприємством чинного законодавства та установчих документів, використання
нерозподіленого прибутку чи додаткового капіталу.
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Однією зі складових власного капіталу є нерозподілений прибуток (непокритий збиток), який
також підлягає ретельній аудиторській перевірці. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – це
сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.
Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу, тобто це прибуток, який
залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам та формування
резервного капіталу.
Завершальним етапом аудиту операцій з власним капіталом є перевірка вилученого та
неоплаченого капіталу.
Вилучений капітал відображує фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених
товариством у його учасників.
Перевірку вилученого капіталу аудитор має здійснити за його видами: вилучені акції, вилучені
вклади й частки (паї), інший вилучений капітал.
Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного
капіталу підприємства. Ця сума відображує частку статутного капіталу, яка ще не внесена учасниками,
а тому вираховується при визначенні величини власного капіталу [3, с. 217].
Висновки з проведеного дослідження. Аудиторський контроль складових власного капіталу
сільськогосподарських підприємств відіграє велику роль у їх діяльності. За результатами здійсненої
перевірки аудитору рекомендується поряд з обов’язковим поданням замовнику аудиторського
висновку підготувати також додаткову підсумкову інформацію (звіт) для керівництва підприємствазамовника, що, як правило, відображає рекомендації щодо внесення виправлень в дані
бухгалтерського обліку і перелік уточнень до раніше складеної фінансової звітності.
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Анотація
В статті розглядається аудит як один з елементів контрольної функції управління
капіталом сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовані особливості аудиторського
контролю складових власного капіталу.
Ключові слова: власний капітал, аудит, активи, власники, капітальні інвестиції,
зобов’язання, аудитор, капітал.
Аннотация
В статье рассматривается аудит как один из элементов контрольной функции управления
капиталом сельскохозяйственных предприятий. Обоснованы особенности аудиторского контроля
составляющих собственного капитала.
Ключевые слова: собственный капитал, аудит, активы, владельцы, капитальные
инвестиции, обязательства, аудитор, капитал.
Annotation
In article considered audit as one of elements the oversight function of capital management of
agricultural enterprises. Substantiated peculiarities audit control features of the components of equity.
Key words: own capital, audit, actives, owners, capital investments, obligations, the auditor, the
capital.
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НОВА СУТНІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Постановка проблеми. Нематеріальні активи є однією з найменш вивчених категорій
вітчизняної бухгалтерської методології. Це, по-перше, пов’язано із недостатнім досвідом її
використання у зв’язку із радянськими коренями вітчизняної облікової науки, а, по друге, з
недостатністю приділення уваги проблемам бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні.
В сучасних умовах поступова постіндустріалізація вітчизняної економічної системи обумовлює
необхідність додаткового обґрунтування і уточнення сутності нематеріальних активів, оскільки саме
нематеріальні ресурси виступають основним фактором формування конкурентних переваг
підприємств на ринку, що сприяють підвищенню ефективності їх господарської діяльності.
До того ж в економічній літературі широко використовують такі поняття як “людський капітал” та
“інтелектуальний капітал”, які не відповідають прийнятій в бухгалтерському обліку концепції
нематеріальних активів. Така ситуація не дозволяє бухгалтерському обліку забезпечувати виконання
завдань, покладених на нього, зокрема, надання фінансової інформації про інтелектуальний та
людський капітал підприємства, що не дає можливість налагодити інформаційні взаємозв’язки між
системою бухгалтерського обліку та системою управління.
Вищенаведене зумовлює необхідність перегляду сутності категорії нематеріальних активів в
бухгалтерському обліку з врахуванням тенденцій інформатизації, інноватизації та постіндустріалізації
економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нематеріальні активи в своїх наукових працях
досліджували такі вчені, як Ф. Ф. Бутинець, Л. В.Бражна, І. А. Бігдан, І. І. Криштопа, Ю. В. Писаренко,
Н. М. Малюга, Л. М. Котенко, Т. В. Польова, С. В. Шульга, Сунь Лінь, С. Ф. Легенчук та інші. Проте
сутність нематеріальних активів в бухгалтерському обліку ще не достатньо досліджена і потребує
уточнень.
Постановка завдання. Основна мета статті полягає в аналізі сутності нематеріальних активів
з юридичної, економічної та бухгалтерської точки зору, уточненні бухгалтерського розуміння
нематеріальних активів з метою підвищення ефективності управління нематеріальними ресурсами
вітчизняних підприємств в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Можна виділити три підходи для розкриття
сутності нематеріальних активів в широкому розумінні, які наведені на рис. 1.
Сутність нематеріальних активів

Юридична

Економічна

Бухгалтерська

Рис. 1. Підходи до розуміння сутності нематеріальних активів
Використання кожного з таких підходів дозволяє встановити специфіку розуміння
нематеріальних активів в юридичній, економічній та бухгалтерський сфері.
Юридична сутність нематеріальних активів передбачає розгляд нематеріальних активів як
майна, тобто сукупності виключних і невиключних майнових прав на нематеріальний актив. Критерієм
ідентифікації нематеріальних активів в даному випадку виступає наявність права власності на них.
Трактування нематеріальних активів з юридичної точки зору наводиться в нормативних актах,
наведених в табл. 1.
Тобто до нематеріальних активів з юридичної точки зору відносяться майнові права на
результати інтелектуальної діяльності, прирівняні до них за правовим режимом засоби індивідуалізації
юридичних осіб, товарів, робіт та послуг (фірмові та комерційні найменування, торгові марки, знаки
для товарів та послуг), а також інші подібні майнові права.
Юридичний підхід покладений в основу розуміння нематеріальних активів в бухгалтерських
нормативних актах, що, на нашу думку, не дозволяє відобразити в бухгалтерському обліку всі наявні
нематеріальні ресурси підприємства – весь його інтелектуальний капітал, та, відповідно, перешкоджає
ефективному управлінню підприємством в умовах розвитку постіндустріальної економіки.
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Таблиця 1
Поняття “нематеріальні активи” в юридичних нормативних актах
№
з/п
1

2

Джерело

Визначення

Закон України “Про державне
регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій” [2]

Нематеріальний актив – об’єкти інтелектуальної, у тому числі
промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в
порядку, встановленому законодавством, об’єктом права власності
(ст. 1)
Нематеріальні активи – право власності на результати
інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а
також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності
(інтелектуальної власності), право користування майном та
майновими правами платника податку в установленому
законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому
законодавством порядку права користування природними ресурсами,
майном та майновими правами (ст. 14)

Податковий кодекс України [9]

Актуальним напрямом досліджень в даній сфері є визнання в якості нематеріальних активів не
лише об’єктів, на які наявні всі виключні права, а також і нематеріальних ресурсів підприємства, на які
наявні лише окремі майнові права, наприклад, право володіння чи користування.
Економічна сутність нематеріальних активів передбачає розгляд нематеріальних активів як
економічних ресурсів. Критерієм ідентифікації нематеріальних активів в такому випадку виступає
здатність контролю над ними. Для цього не обов’язково мати на нього всі права, достатньо мати лише
доступ.
Згідно економічного підходу під нематеріальними активами слід розглядати як виключні, так і
невиключні майнові права. Даний підхід передбачає розгляд нематеріальних активів як сукупності
нематеріальних активів (згідно чинних нормативних актів), які не є результатами інтелектуальної
діяльності та інтелектуального капіталу підприємства.
Бухгалтерська сутність нематеріальних активів передбачає розгляд нематеріальних активів
з позиції бухгалтерських нормативних актів (табл. 2).
Таблиця 2
Поняття «нематеріальні активи» в бухгалтерських нормативних актах
№
з/п
1

Джерело
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [10]

2

Наказ «Про затвердження Інструкції з
бухгалтерського обліку необоротних
активів бюджетних установ» [7]

3

Наказ «Про затвердження Методичних
рекомендацій обліку нематеріальних
активів кіновиробництва» [8]

Визначення
Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має
матеріальної форми та може бути ідентифікований
Нематеріальні активи – активи, що не мають фізичної та/або
матеріальної форми незалежно від вартості і використовуються
установою в процесі виконання основних функцій більше одного
року (п. 4.1)
Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має
матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений
від підприємства) або утримується підприємством з метою
використання протягом періоду більше одного року (або одного
операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в
оренду іншим особам

Базовим серед наведених визначень є визначення з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», згідно
якого для визнання певного нематеріального ресурсу в якості нематеріального активу в обліку,
враховуючи критерії визнання активу загалом, необхідно, щоб такий ресурс:
• був контрольований підприємством в результаті минулих подій;
• при його використанні призводив до отримання економічних вигод в майбутньому;
• відповідав ознаці немонетарності, тобто неможливості швидкого перетворення на гроші;
• не використовувався для продажу.
Отже, в бухгалтерському обліку наявні чіткі критерії визнання нематеріальних активів, які
обмежують розуміння нематеріальних активів згідно економічного підходу, та, в свою чергу, базуються
на юридичному підході.
Однак використання такого «звуженого» бухгалтерського підходу не підтримується багатьма
сучасними дослідниками, зокрема – Т. М. Банасько, Н. М. Головай, А. М. Козиревим, С. А. Кузубовим,
С. Ф. Легенчуком, В. Л. Макаровим, Л. В. Нападовською, В. С. Ржаніциною, А. А. Фадєєвою та іншими.
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На думку вчених, такий підхід не дозволяє забезпечити ефективне управління підприємством,
яке базується на використання інтелектуального капіталу.
Одним із шляхів вирішення даної проблеми є необхідність розширення бухгалтерського
розуміння нематеріальних активів. Це означає – здійснення переходу від «звуженого» бухгалтерського
підходу, до «розширеного» бухгалтерського підходу, максимально наближеного до економічного
розуміння сутності нематеріальних активів. Графічно вищенаведену пропозицію можна зобразити
наступним чином (рис. 2).

Підхід, реалізований в національній системі обліку

Запропонований підхід
Бухгалтерська сутність нематеріальних активів
Економічна сутність нематеріальних активів

Рис. 2. Відмінність між існуючим і запропонованим підходом до розуміння сутності
нематеріальних активів
Перепоною в реалізації даного підходу є необхідність подолання перепон у визнанні
нематеріальними активами об’єктів, наведених в п. 9 П(С)БО 8 (витрати на дослідження, витрати на
підготовку і перепідготовку кадрів, витрати на рекламу та просування продукції на ринку, витрати на
створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини, витрати на підвищення
ділової репутації підприємства, витрати на створення торгових марок (товарних знаків)) [10], частина з
яких є витратами, в результаті капіталізації яких може бути створений нематеріальний актив в
широкому розумінні.
Основним засобом подолання зазначеної перепони виступає принцип превалювання сутності
над формою, за яким пріоритетною ціллю для бухгалтерського обліку є надання релевантної
інформації про нематеріальні активи підприємства, що створює можливості для подолання наявних
нормативних бар’єрів та удосконалення чинної бухгалтерської методології, чим підвищується
інформативність фінансової звітності вітчизняних підприємств.
Для найменування нематеріальних активів в широкому розумінні окремі дослідники
(С.А. Кузубов, А.А. Фадєєва) використовують поняття «інтелектуальні активи». Однак, на нашу думку,
дане поняття не повністю відповідає сутності таких ресурсів, оскільки не всі вони виникли в результаті
інтелектуальної діяльності або прирівняні до таких активів, що зумовлює недоцільність використання
поняття «інтелектуальні активи» в бухгалтерській термінології.
Щодо використання поняття «інтелектуальні активи» в бухгалтерському обліку, то, на нашу
думку, слід дотримуватись підходу, виходячи з якого такі активи є лише частиною нематеріальних
активів в широкому розумінні. Про це також відмічають І. В. Жураковська [1, c. 335] та С. Ф. Легенчук
[5, с. 136].
Підходи до трактування нематеріальних активів в широкому та вузькому розумінні представлено
на рис. 3.
ВИДИ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

у широкому розумінні

у вузькому розумінні

Нематеріальні активи – це сукупність усіх
невідчутних активів (включаючи інтелектуальний
капітал та нематеріальні активи, одержані не в
результаті
інтелектуальної
діяльності),
що
відповідають вимогам їх визнання активами згідно
національних П(С)БО

Нематеріальні активи – це сукупність
активів підприємства, що задовольняють
критеріям їх визнання нематеріальними
активами згідно національних П(С)БО

Рис. 3. Підходи до розуміння нематеріальних активів
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Про можливість розгляду нематеріальних активів в широкому розумінні також зазначають такі
вчені і дослідники як А. М. Козирев [3], Б. Лев [4], С. Ф. Легенчук, В. Л. Макаров, Г. І. Мікерін,
К. С. Селіверстова. Однак, не зважаючи на це, даний підхід не знайшов реалізації ні в національній
системі бухгалтерського обліку, ні на рівні побудови окремих бухгалтерських теоретичних конструкцій.
Основною причиною необхідності застосування вищенаведеного підходу в бухгалтерському
обліку є те, що розробники міжнародних і національних бухгалтерських стандартів поступово
рухаються в напрямі застосування справедливої ринкової оцінки відносно нематеріальних активів, що
передбачає використання послуг професійних оцінювачів. А як зазначає проф. Г. І. Мікерін [6, с. 106],
оцінювачі при здійсненні оціночних процедур використовують поняття нематеріальних активів у
широкому розумінні. Відповідно, для забезпечення достовірної оцінки бухгалтерська методологія має
бути наближена до оціночної методології, тобто в обліку також має використовуватись розширений
підхід до розуміння нематеріальних активів.
Отже, використання в бухгалтерському обліку категорії нематеріальних активів в широкому
розумінні є включення до складу об’єктів бухгалтерського обліку елементів (людський та клієнтський
капітал підприємства), під які ще не пристосована бухгалтерська методологія. Це передбачає не
тільки використання існуючих методів обліку стосовно нових об’єктів, а й удосконалення самої
бухгалтерської методології із врахуванням їх специфіки.
Висновки з проведеного дослідження.
1. На сьогодні можна виділити різноманітні підходи до розуміння сутності нематеріальних
активів – юридичний, економічний та бухгалтерський. Бухгалтерський підхід базується на юридичному
та значною мірою не відповідає більш ліберальному економічному підходу, за яким від
нематеріальних активів не вимагається наявності повного набору прав власності. Існуюча ситуація, з
розвитком постіндустріальної економіки, створює умови, за яких значна частина нематеріальних
ресурсів підприємства не відображається в бухгалтерському обліку, що не дозволяє сучасним
інноваційно-містким підприємствам та підприємствам, що базують свою діяльність на
інтелектуальному капіталі здійснювати ефективне управління на основі бухгалтерської інформації.
2. Для вирішення існуючої проблеми запропоновано розширити поняття нематеріальні активи,
що використовується в бухгалтерському обліку, шляхом максимально можливого наближення до
економічного розуміння нематеріальних активів. За цим підходом нематеріальні активи – це сукупність
усіх невідчутних активів (включаючи інтелектуальний капітал та нематеріальні активи, одержані не в
результаті інтелектуальної діяльності), що відповідають вимогам їх визнання активами згідно
національних П(С)БО.
3. Застосування запропонованого підходу в бухгалтерському обліку передбачає необхідність
вирішення наступних проблемних питань:
• уточнення термінологічного апарату в частині нематеріальних активів та їх складових, як
об’єктів бухгалтерського обліку;
• виявлення складових нематеріальних активів в широкому розумінні, що не входили до складу
нематеріальних активів у вузькому розумінні та їх класифікація для потреб бухгалтерського обліку;
• встановлення взаємозв’язку між поняттями гудвіл та нематеріальні активи в широкому
розумінні;
• розробка класифікації нематеріальних активів з урахуванням їх нової бухгалтерської сутності;
• удосконалення методології бухгалтерського обліку нематеріальних активів в широкому
розумінні (документування, визнання, оцінка, відображення в обліку та звітності підприємства);
• уточнення та удосконалення плану рахунків для відображення в обліку нематеріальних активів
в широкому розумінні;
• врахування впливу нової сутності нематеріальних активів на показники економічного аналізу;
• розробка методики аналізу нематеріальних активів в широкому розумінні на основі
застосування фінансових і нефінансових показників.
Бібліографічний список
1. Жураковська І. В. Результати інтелектуальної діяльності як ресурси, активи, власність та
капітал підприємства: обліковий аспект / І. В. Жураковська // Вісник Національного університету
“Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
розвитку. – 2009. – №647. – С. 331-336.
2. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”від
14.09.2006 року № 143-V.
3. Козырев А. Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной
собственности / А. Н. Козырев, В. Л. Макаров. – М. : РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. – 368 с.
4. Лев Б. Нематериальные активы: управление, измерение, отчетность / Б. Лев; Пер. с англ.
Л. И. Лопатников. – М. : КВИНТО-КОНСАЛТИНГ, 2003. – 240 с.

214

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

5. Легенчук С. Ф. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал в бухгалтерському обліку
підприємств: взаємозв’язок понять / С. Ф. Легенчук // Вісник ЖДТУ. – 2005. – № 1 (31). – С. 131-137.
6. Микерин Г. И. “Проникновения в суть” оценки стоимости нематериальных (неосязаемых)
активов для целей бухгалтерского учета / Г. И. Микерин // Business Valuations Guide. – 2007. – Весна.
– С. 98-108.
7. Наказ “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів
бюджетних установ” № 64 від 17.07.2000 року.
8. Наказ “Про затвердження Методичних рекомендацій обліку нематеріальних активів
кіновиробництва” від 02.04.2008 року № 353/0/16-08.
9. Податковий кодекс України (із змінами, внесеними із Законом № 2856-VI від 23.12.2010 року.
10. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” із змінами і доповненнями від 25.09.2009 року № 1125.
Анотація
Визначено економічну, юридичну та бухгалтерську сутність нематеріальних активів.
Обґрунтовано необхідність уточнення бухгалтерської сутності категорії «нематеріальні активи»
у зв’язку зі зміною їх істотних характеристик та розвитком світової економічної системи.
Ключові слова: нематеріальні активи, нематеріальні активи в «широкому» розумінні.
Аннотация
Определена экономическая, юридическая и бухгалтерская сущность нематериальных
активов. Обоснована необходимость уточнения бухгалтерской сущности категории
«нематериальные активы» в связи со сменой их существенных характеристик и развитием
мировой экономической системы.
Ключевые слова: нематериальные активы, нематериальные активы в широком»
понимании.
Annotation
The economic, legal and accounting essence of intangible assets has been defined. The necessity of
specification of accounting essence of a category «intangible assets» has been proved in connection with
change of their essential characteristics and development of world economic system.
Key words: intangible assets, intangible assets in the "broad" sense.
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств відіграє значну роль у
розвитку економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної якості, просуванню товарів
вітчизняних виробників на зовнішні ринки. Разом з тим, неузгодженість бухгалтерського і податкового
законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності, викликає багато проблем з відображення
експортно-імпортних операцій у бухгалтерському обліку і побудови ефективної системи її аналізу.
Однак аналіз досліджень з розвитку експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання
свідчить про відсутність системного підходу до організаційно-методичного забезпечення їх обліку і
аналізу, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського
обліку і аналізу розглянуті у працях вітчизняних учених: Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М.,
Єфименка В.І., Голова С.Ф., Кінрацької Л.М., Кужельного М.В., Кузьмінського Ю.А., Лінника В.Г., Литвина
Б.М., Мниха Є.В., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С., Савченка В.Я., Сопка В.В., Шевчука В.О., Чумаченка
М.Г. та інших. Дослідження розвитку обліку і аналізу в Україні у своїй більшості висвітлюють або загальнометодичні засади обліку та фінансової звітності згідно національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО), або характеризують окремі напрямки обліку та техніку облікових записів
згідно з новим Планом рахунків. Питання обліку і аналізу експортно-імпортних операцій не найшли
достатнього вирішення в опублікованих на теперішній час наукових роботах.
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Корисними для теорії та практики обліку і аналізу в Україні є публікації закордонних учених
Р. Адамса, Ф.Л. Дефліса, Г.Р. Дженика, Дж. Лоббека, Р. Монтгомері, Дж.К. Робертсона, О. Рейла, Рей
Вандер Віла, Хорнгерна Ч.Т. і Фостера Дж, Друрі К., Е.А. Аренса та інших, в яких розглядаються
організаційно-методологічні аспекти обліку та аналізу фінансової звітності підприємств країн з
розвиненою ринковою економікою. Водночас їх праці не торкаються проблематики обліку та аналізу
експортно-імпортних операцій.
Отже, недостатній рівень теоретичної розробки і обґрунтування питань методології та
організації
обліку
і
аналізу
експортно-імпортних
операцій
в
системі
управління
зовнішньоторговельною діяльністю та потреби практики обумовлюють актуальність нашого
дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень щодо
удосконалення системи обліку і аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України та
розробка практичних рекомендацій з організації та методики обліку та аналізу в умовах реформування
бухгалтерського обліку та розвитку міжнародних зв'язків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Науковому дослідженню підлягали питання щодо
встановлення відмінностей між товарами та послугами в рамках світової торгівлі, приділялась увага і
класифікації послуг [1], однак, як окремий предмет дослідження експорт (імпорт) послуг у науковій
літературі розглядався недостатньо. Проте, практика проведення аудиторських перевірок свідчить про
те, що такі дослідження необхідні, так як існують проблемні питання стосовно бухгалтерського обліку і
податкових розрахунків за операціями експорту та імпорту послуг.
Основними об’єктами обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності є майно та джерела
його утворення, що беруть у ній участь.
Велику увагу дослідженню та відображенню в бухгалтерському обліку операцій пов’язаних із
зовнішньоекономічною діяльністю приділили Голова С.Ф., Кузмінський Ю.А., Бутинець Ф.Ф. В
основному кожен з авторів наводив лише порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку
окремих видів операцій відповідно до нормативних документів.
Зокрема Кузмінський Ю.А. в своїй праці “Облік та аналіз в зовнішньоекономічній діяльності” [2],
велику увагу приділяв документальному оформленню розрахункових операцій в сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
Основою для здійснення обліку є первинні документи, які фіксують факти здійснення експортноімпортних операцій. Усі питання, які необхідно вирішити при удосконаленні обліку неможливо
розглядати без взаємозв'язку з удосконаленням документування.
Поряд з методикою досліджується і техніка. Ще Дієго дель Кастілло, визнаючи предметом
бухгалтерії договори, значно розширив сферу об’єктів обліку. Наприклад, бухгалтер повинен був
реєструвати не просто надходження товарів, а спочатку обсяг поставки за договором, а потім його
виконання. Баланс включав усіх осіб, з якими були укладені договори, і відображав обсяг прав та
вимог, що витікають з цих договорів [3, с. 80].
Розглядаючи техніку обліку, Кастілло виділяв три варіанти ведення обліку:
− касовий;
− ресконтро (незалежно від обліку каси вівся облік зобов’язань, що виникають, та їх погашення);
− повний [3, с. 80].
В основі будь-якої зовнішньоекономічної операції лежить угода про її здійснення: договір
(контракт) комісії (консигнації) чи договір (контракт) поставки. Згідно з Законом України "Про ЗЕД",
для здійснення експортно-імпортних операцій експортери повинні укладати контракти з контрагентами
за власним бажанням, використовувати відомі міжнародні рекомендації, які не суперечать
законодавству України. Зовнішньоекономічний контракт – це юридично оформлена письмова угода
двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних партнерів з метою
встановлення, зміни, припинення, прав і обов’язків зовнішньоторговельної діяльності за підписом
керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності [4].
Удосконалення документального оформлення розрахунків з ПДВ ми вбачаємо в його спрощенні.
Наприклад, відмова від виписування податкових накладних взагалі значно знизить трудомісткість
облікових робіт, а реквізити платника цього податку можна заносити в первинні документи: рахункифактури, накладні, акти виконаних робіт, товарні чеки, платіжні документи тощо. Можливість такого
підходу підтверджує той факт, що податкову накладну як документ не використовують ні в Російській
Федерації, ні у Франції, ні в низці інших країн [5].
Отже, для вдосконалення податкових розрахунків з ПДВ, на наш погляд, треба вирішити такі
основні завдання: налагодити документальне оформлення й аналітичний облік, а також запровадити
накопичення даних, яке відповідало б потребам бухгалтерської й податкової звітності.
Сформулюємо, насамперед, завдання та вимоги до обліку експортних операцій, адже відомо,
що саме від них залежить подальша його організація. Такими завданнями та вимогами до обліку є:
§ формування достовірної інформації про реалізацію експортної продукції (товарів, робіт,
послуг);
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§ своєчасне та достовірне відображення доходів і витрат, пов’язаних з експортом;
§ своєчасне виявлення та правильне визначення фінансового результату від експорту;
§ формування достовірної інформації про стан розрахунків з іноземними покупцями та
посередниками;
§ формування достовірної інформації про курсові різниці, які виникають при здійсненні
експортних операцій.
Збільшення активу при експортній операції передбачає виникнення дебіторської заборгованості
іноземного партнера та одночасно суми доходу. При цьому виникає суттєве запитання: у який момент
слід відображати дохід?
Для правильного визначення моменту визнання доходу від експортних операцій потрібно
враховувати положення П(С)БО 15 „Дохід” [6, с. 247]. Відповідно до цього стандарту, дохід від
реалізації товарів, інших активів визнається за наявності таких умов:
− покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший
актив);
− підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією
(товаром, іншими активами);
− сума доходу може бути достовірно визначена;
− є впевненість, що внаслідок операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства,
а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
На думку професорів О.Ф. Мухіна і Ю.А. Григорьєва, до основних завдань обліку у зовнішній
торгівлі належать:
1. контроль за виконанням зовнішньоторговельних планів і торговельних угод;
2. повсякденне спостереження за точним виконанням зобов’язань по зовнішньоторговельних
угодах;
3. контроль за рухом і збереженням експортних та імпортних товарів;
4. забезпечення своєчасності та правильності розрахунків по зовнішньоторговельних
операціях;
5. правильне визначення величини засобів об’єднання та їх джерел і раціональне
пришвидшення кругообігу цих засобів;
6. точне обчислення рівня рентабельності (ефективності) реалізації товарів;
7. визначення результатів господарської діяльності об’єднання;
8. своєчасне
та
правильне
складання
звітності
за
зовнішньоторговельними
операціями [7, с. 10-11].
Очевидно, рішення бухгалтера повинно узгоджуватися з умовами поставки, відображеними у
контракті: в момент відвантаження товару зі складу, чи в момент його передачі транспортній
організації або передачі товару (робіт, послуг) власнику за межами митного кордону України. Слід
зазначити, що відповідно до норм П(С)БО 15 у наказі про облікову політику підприємства необхідно
заздалегідь передбачити, коли результат експортної операції відповідає критеріям визнання доходу.
Звичайно, дохід при експорті товарів відображається:
при купівлі-продажу – на дату митного оформлення, у момент відпуску товарів, продукції зі
складу продавця;
при експорті робіт (послуг) – на дату підписання акта виконаних робіт (послуг).
Але, при цьому, слід пам'ятати, що в бухгалтерському обліку не визнаються доходом:
- суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що
підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;
- суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь
комітента, принципала тощо;
- суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
- суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
- суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним
договором [8].
Дохід від експортної операції відображається у національній валюті України шляхом
перерахунку інвалюти за курсом НБУ в момент первинного визнання доходу і не перераховується
надалі у зв'язку зі зміною валютного курсу.
Після переходу права власності від продавця до покупця на підставі вантажної митної
декларації (акту виконаних робіт, послуг) в бухгалтерському обліку дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) відображається по дебету рахунку 362 “Розрахунки з іноземними покупцями” та
кредиту рахунку 70 “Дохід від реалізації” з використанням відповідних субрахунків.
Облік готової продукції повинен забезпечити контроль за виконанням завдань по випуску
продукції згідно договірному асортименту на всіх стадіях її руху; зберіганням готової продукції за
обсягом, асортиментом і якістю (в місцях складування і в дорозі); своєчасною випискою документів на
відвантаження; поданням розрахункових документів покупцям та їх контроль своєчасного здійснення
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платежів; використанням матеріальних і фінансових ресурсів за допомогою складання планових і
фактичних калькуляцій собівартості продукції.
Списання первісної вартості готової продукції іноземним покупцям відображаються:
Дт – 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”
Кт – 26 “Готова продукція”.
Для більш детального відображення собівартості реалізованої продукції доцільно до рахунку 90
“Собівартість реалізації” відкрити субрахунки.
Отже, така методика дасть можливість уникнути суттєвих помилок при складанні фінансової і
податкової звітності підприємств, а також взаємоузгодити ведення двох видів обліку з точки зору
економності часу.
Висновки з проведеного дослідження.
1. Під час обліку експортних операцій доцільно чітко визначити, хто експортер товарів –
підприємство-виробник чи зовнішньоторгова фірма, що була створена на підприємстві для цих цілей і
не виступає юридичною особою, чи спеціалізована зовнішньоторгова фірма, яка виконує доручення
підприємства-виробника експортувати товар за комісійну винагороду (тобто, здійснює посередницьку
функцію).
2. Облік готової продукції повинен забезпечити контроль за виконанням завдань по випуску
продукції згідно договірному асортименту на всіх стадіях її руху; зберіганням готової продукції за
обсягом, асортиментом і якістю (в місцях складування і в дорозі).
3. Документальне оформлення повинно забезпечувати правильність відображення фактичних
показників здійснення експортно-імпортних операцій, і обов’язково повинно підлягати удосконаленню
первинної документації.
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Анотація
У статті розглядаються проблеми відображення експортно-імпортних операцій у
бухгалтерському обліку і побудови ефективної системи її аналізу. Визначено проблематику обліку
й контролю операцій з експорту та імпорту на підставі порівняльного аналізу тенденцій розвитку
зовнішньої торгівлі України і світової торгівлі.
Ключові слова: обік, контроль, експортно-орієнтована готова продукція, ринок.
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы отображения экспортно-импортных операций в
бухгалтерском учете и сооружения эффективной системы ее анализа. Определена проблематика
учета и контроля операций из экспорта и импорта на основании сравнительного анализа
тенденций развития внешней торговли Украины и мировой торговли.
Ключевые слова: учет, контроль, экспортно-ориентированная готовая продукция, рынок.
Аnnotation
Problems of representation of export-import transactions in accounting and construction of efficient
system of its analysis are viewed in this article. The range of problems of account and control of operations
is certain from an export and import on the basis of comparative analysis of progress of foreign trade of
Ukraine and world trade trends.
Key words: accounting, controlling, export-oriented integrated products, market.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ
Постанова проблеми. В умовах переходу до інформаційного суспільства виникла нова
індустрія переробки інформації на базі комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. Всі країни світу
тією чи іншою мірою здійснюють процес інформатизації. Досягнення у сфері комп’ютерних технологій
не завжди вдається найповніше використати на багатьох вітчизняних аграрних підприємствах.
Актуальною є проблема підготовки сучасного фахівця до ефективного сприйняття та опрацювання
великих обсягів інформації, оволодіння сучасними засобами, методами та технологією роботи. Тому
тільки фахівці, які це повною мірою усвідомлюють, можуть розраховувати на успіх в сучасному
сільськогосподарському виробництві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом проблемам автоматизації
виробництва та використання сучасних інформаційних технологій в сільськогосподарському
виробництві присвячена ціла низка праць, розробок вітчизняних і зарубіжних фахівців. Чимало
результатів таких досліджень представлено на сторінках мережі Інтернет. Зокрема, автоматизації
робіт в аграрному виробництві приділяється увага у працях В. Альта, В. Демидова, С. Семенова,; стан
і перспективи використання геоінформаційних систем в сільському господарстві України досліджено
К.С. Лисогоровим, В.В. Морозовим, Н.М. Шапоринською; особливості застосування інформаційних
систем у сучасному менеджменті проаналізовано А. Батюком, В. Бондарем, З. Двулітом,
М. Карпенком, М. Кобцем, В. Матвєєвим, В. Новаком, К. Обельовською, І. Огородником, Л. Фабрі та
багатьма іншими вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Але при цьому потребує розв’язання
проблема аналізу основних причин, які стримують масове впровадження досягнень новітніх
комп’ютерних технологій безпосередньо у вітчизняне сільськогосподарське виробництво. Актуальним
залишається питання популяризації сучасних автоматизованих систем в аграрному бізнесі України.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування необхідності інформатизації
вітчизняного аграрного виробництва, аналіз переваг, які отримує сільськогосподарське підприємство
від застосування сучасних комп’ютерних технологій.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Для
ефективного
управління
сільськогосподарським виробництвом потрібно володіти великим обсягом різноманітної оперативної
та об’єктивної інформації про структуру посівних площ, стан сільськогосподарських угідь, рослинності
та ґрунтів, а також очікувану врожайність. Крім того, внаслідок зміни клімату планетарного масштабу
виникла необхідність перегляду існуючого агрокліматичного районування сільськогосподарських
територій та стало актуальним питання корегування технологічних карт вирощування сільгоспкультур
(оптимізація їх розміщення, корегування строків сівби та режимів зрошування тощо) [4].
Загалом, для сільського господарства України характерним є недостатній рівень інформаційного
забезпечення, досить гостро постають проблеми покращення умов праці, підвищення ефективності
виробництва.
Для аграрного бізнесу основним засобом виробництва є земельні ресурси. Традиційно
вітчизняними фахівцями аграрної галузі використовуються агрохімічні карти та плани землеустрою у
паперовому вигляді, нерозв’язаними залишаються питання побудови ефективних картографічних
моделей, складання класифікацій та типологій за різними критеріями, проведення прикладного
районування тощо. Тому основною метою застосування сучасних інформаційно-аналітичних систем
має стати управління просторовими об’єктами (земельні ділянки тощо). Для вирішення цього завдання
використовують аграрні географічні інформаційні системи.
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Геоінформаційні системи надають якісно нові можливості для управління, інтеграції та
інтелектуального аналізу просторової інформації в сільському господарстві, про що свідчить їх масове
застосування в розвинутих країнах світу та на деяких аграрних вітчизняних підприємствах. Аграрна
географічна інформаційна система (АГІС) – це інтелектуальна система збору, накопичення, аналізу
просторової інформації для ведення аграрного бізнесу [5].
АГІС надає можливість сільськогосподарському товаровиробнику:
− здійснювати автоматизовану інвентаризацію земель;
− аналізувати родючість ґрунту;
− контролювати проведення сільськогосподарських робіт;
− сприяти підвищенню урожайності культур;
− впроваджувати систему «точного землеробства»;
− значно знизити транспортні витрати та управління логістикою;
− ефективно організувати заходи з мінімізації негативного природного впливу на земельні
ресурси та посіви сільськогосподарських культур [8].
До основних переваг АГІС слід віднести веб-орієнтовану архітектуру, яка дозволяє поновлювати
та одержувати інформацію у будь-якому місці, де доступний Інтернет, застосування систем
позиціювання GPS, інтеграція з іншими системами управління на підприємстві [4].
Геоінформаційна система надає можливість створення, редагування та актуалізації планів і карт
землеустрою для обліку та контролю за використанням земельних ресурсів. Електронні карти
реалізують доступ до усіх земельних ділянок, дозволяють розраховувати площу та інші геометричні
характеристики земельних ділянок, перевіряти на точність існуючу інформацію про землеустрій,
перешкоджати незаконному відчуженню землі та її нераціональному використанню. АГІС дозволяють
для кожного поля створити окремий електронний паспорт використання землі, який містить дані про
склад ґрунтів, динаміку їх використання: сівозміну, обсяги внесення добрив, урожайність культур.
Підтримка
такої
бази даних
дозволяє
значно
підвищити
ефективність
планування
сільськогосподарських робіт. Система враховує наявні технічні для ресурси аграрного виробництва,
що допомагає більш раціонально завантажити сільськогосподарську техніку.
Дедалі більшої популярності серед великих сільськогосподарських товаровиробників України
набуває так зване «точне землеробство», яке є свідченням переходу на принципово новий ступінь
технологічної культури аграрного виробництва. Точне землеробство передбачає управління
продуктивністю посівів із урахуванням варіативності факторів, які впливають на розвиток рослин [8].
Сучасна сільськогосподарська техніка (комбайн, трактор тощо) – це високоавтоматизований
комплекс, здатний не просто продуктивно працювати, а й визначати найбільш ефективний режим
роботи, що є важливим не тільки з економічної точки зору, але і з позицій екології [1].
Сучасні навігаційні системи, які використовуються в землеробстві, поділяються на дві основні
групи: системи паралельного ведення та автопілоти.
У першому випадку до складу системи входять:
- приймач сигналів системи глобального позиціювання GPS (Global Positioning System), який
встановлюється на трактор;
- контролер;
- вказівник курсу – екран, який відображає співпадання чи відхилення траєкторії руху трактора
від наперед заданої.
При системі паралельного ведення трактор спрямовується по лінії, зафіксованій при першому
проходженні агрегату.
Другий варіант навігаційної системи – автопілот, до складу якого входить електрогідравлічна
система автоматичного управління трактором, яка забезпечує авто пілотування агрегату на полі.
Тракторист приймає участь в управлінні трактором тільки на поворотах, що дозволяє йому більше
зосередити увагу на технологічному процесі [7].
Окрім того, система GPS дозволяє ефективно працювати вночі та в умовах недостатньої
видимості (дощ, туман тощо), що часто спостерігається при проведенні весняно-літніх чи осінніх
польових робіт.
Дослідження свідчать, що завдяки підвищенню точності виконання робіт, витрати робочого часу
знижуються в середньому на 7%, значно зменшуються затрати пально-мастильних матеріалів,
раціональніше використовуються мінеральні добрива та засоби захисту рослин. Для великих
підприємств і агросервісних організацій така система надає оперативну інформацію про виконання
робіт, дозволяє фіксувати координати місцезнаходження сільськогосподарської техніки [7].
Не викликає сумнівів необхідність впровадження інноваційних проектів у тваринництві.
Автоматизована система в тваринництві – це не тільки процес роздачі кормів, але і всі системи обліку
показників поголів’я, обороту стада. Процес має бути автоматизований, введений в електронну базу
системи, що надає можливість за всіма етапами здійснювати точний контроль. Досить важливим є той
фактор, що за будь-яким показником можна здійснювати пошук і навіть знайти потрібну тварину. Це
принципово новий підхід до систем обліку, проектування продуктивності стада, підбору кормової бази,
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приготування кормів і годівлі. Автоматизовані системи та комплекси надають можливість оптимізувати
процеси утримання, годівлі та доїння стада. Усі ці показники безпосередньо впливають на
ефективність сільськогосподарського виробництва [1].
Досвід упровадження сучасних інформаційних технологій на вітчизняних і зарубіжних
підприємствах свідчить, що не завжди такі нововведення є успішними та приносять підприємству
відчутну фінансову вигоду. Основними причинами цього є:
− недооцінка складності процесу впровадження нововведень керівництвом і співробітниками
підприємства;
− відсутність реальної підтримки з боку перших осіб підприємства та слабка організація
виконання проекту впровадження інформаційної системи;
− неготовність підприємства в цілому до конструктивних змін і оптимізації процесів діяльності
фірми [2].
Звичайно, повноцінна автоматизація та використання сучасних інформаційних технологій в
сільськогосподарському виробництві вимагають значних витрат на їх впровадження. Тому досить
актуальною для агарних підприємств залишається проблема розрахунку ефективності таких
нововведень. При цьому потрібно врахувати наступні показники:
− час впровадження, крім якого треба враховувати і час, який потрібно, щоб окупити
нововведення;
− час повернення інвестицій;
− загальна сума витрат підприємства на впровадження інформаційної системи, в яку входять
вартість програмного забезпечення, апаратних засобів, послуг, зарплати, витрат після
впровадження [3].
Висновки з проведеного дослідження. Роль інформаційних технологій та автоматизованих
інформаційних систем у діяльності сільськогосподарських підприємств постійно зростає. Функція
інформаційних технологій перестала бути допоміжною, перетворившись в найважливішу складову
частину виробничих потужностей. Впровадження сучасних високопродуктивних виробничих проектів
вимагає повного використання потенціалу сучасних комп’ютерних технологій за допомогою
телекомунікаційних засобів.
Розробка та впровадження рішень із застосуванням інформаційних технологій в аграрному
бізнесі – процес ітераційний, який має початок, але не має кінця [6]. Після першої реалізації проекту
потрібна постійна підтримка і модифікація працюючої системи відповідно до вимог зовнішнього та
внутрішнього середовища організації, відповідно до обраної стратегії бізнесу.
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Аннотация
Рассмотрена возможность использования географических информационных систем в
сельскохозяйственном производстве. Проанализированы причины неэффективного внедрения
компьютерных технологий в агарный бизнес. Предложены показатели для оценки
эффективности внедрения информационных технологий на сельскохозяйственных предприятиях.
Ключевые слова: компьютерные технологии, Интернет-технологии, географические
информационные системы, электронные карты, автоматизированные навигационные системы.
Annotation
Reveals the possibility of using geographic information systems in agricultural production. Analyzed
the causes of ineffective implementation of computer technology in the agricultural business. Suggested
indicators to assess the effectiveness of information technology on farms.
Key words: computer technology, Internet technology, geographic information systems, electronic
maps, automatic navigation systems.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ОПТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки формування товарного забезпечення
товарообороту підприємств оптової торгівлі здійснюється на ринку товарних ресурсів шляхом вільного
вибору постачальників необхідних товарів та укладання договорів (контрактів, угод) поставки товарів з
підприємствами роздрібної торгівлі. Для того, щоб належним чином управляти товарним
асортиментом, підприємствам оптової торгівлі слід розробляти всебічно обґрунтовану товарну
політику.
В сучасних умовах для багатьох вітчизняних оптових підприємств головним в їх діяльності є
досягнення найбільшого обсягу продажу товарів та отримання бажаної суми прибутку. Глобальна
стратегічна мета повинна полягати у всебічному задоволенні потреб споживачів на товари та послуги,
високоякісному їх обслуговуванні і отриманні довготривалого прибутку, що буде сприяти зростанню
ринкової вартості підприємства. Виконання такої стратегічної мети можливо лише тоді, коли
підприємство має значні конкурентні переваги і в першу чергу його пропозиція складається з більш
конкурентоспроможних товарів та супутніх послуг, що відповідають потребам оптових покупців.
Важливою складовою діяльності торговельного підприємства є розробка товарної політики,
спрямованої на розширення та оновлення асортименту, задоволення попиту конкретного потенційного
споживача товарами. Без чіткого визначення товарної політики на оптових підприємствах не зможуть
успішно розвиватися як підприємства роздрібної торгівлі і виробничі, так і споживчий ринок в цілому.
Причому вона повинна постійно удосконалюватись адекватно змінам, що відбуваються в країні, на її
внутрішньому і зовнішньому ринках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день фундаментальним
дослідженням питань інструментарію товарної політики здебільшого присвячені праці зарубіжних
авторів П. Доля, Д. Хекшера, Б. Оліна, М. Портера, І. Ансоффа, С. М. Лі, Ф. Котлера, Р. Монкріфа та
інших. Теоретичні і практичні аспекти досліджуваної проблеми знайшли відображення в роботах
відомих вітчизняних вчених-економістів: В.Я. Кардаша, А.А. Мазаракі, В.В. Липучка, А.П. Дудяка,
С.Я. Бугіля, Н.Б. Ткаченко та інших. Проте питання управління товарною політикою поки що
залишається не до кінця вивченим, а саме, коли йдеться про систему маркетингу.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є розробка та теоретичне обґрунтування
методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління товарною політикою на оптових
підприємствах, зокрема її формування в системі маркетингу, яка буде сприяти забезпеченню їх
ефективного функціонування.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Класичне філософське трактування терміну
“політика” означає (греч. рolitike – мистецтво управляти державою) – діяльність, яка пов’язана з
відношеннями між класами, націями та іншими соціальними групами, ядром якої є завоювання,
утримання та використання державної влади [7, с. 370]. Однак цей термін з часом набував більш
широкого значення і почав застосовуватися в різних сферах діяльності. Політика, за визначенням
відомого вченого Голубкова Є.П., – це загальні орієнтири, яких слід дотримуватися при прийнятті
маркетингових рішень щодо досягнення намічених цілей. Дотримування певній політиці полегшує
досягнення цілей, намічає певні віхи, що характеризують конкретні цінності, загальні підходи, яких
повинні дотримуватися керівники і співробітники організації [1, с. 11].
Політика, як орієнтир при прийнятті стратегічних і оперативних рішень, повинна розроблятися
для кожного елементу комплексу маркетингу. Основоположним елементом цього комплексу є товар,
тому товарна політика буде обумовлювати орієнтири для розробки цінової, збутової і комунікаційної
політики.
Ефективна товарна політика потребує перш за все вірного та чіткого розуміння її сутності.
Загальноприйнятого визначення товарної політики в економічній літературі ще досі не існує. Поняття
“товарна політика” не включено й до державного стандарту України 3294-95 “Маркетинг. Терміни та
визначення основних понять”, введений в дію наказом Держстандарту України від 28 грудня 1995р.
№444 [2]. Це було пов’язано з тим, що на той час в країні тільки розпочався процес оволодіння
маркетинговою наукою і впровадження її інструментарію на вітчизняних підприємствах.
У своїй праці “Основи маркетингу” відомий вчений Ф.Котлер трактує це поняття “як узгодження
рішень, які стосуються окремих товарних одиниць, товарного асортименту і товарної номенклатури”
[3, с. 310]. На наш погляд, таке визначення поняття “товарна політика” узагальнене і не розкриває
сутність та її ціль, яку планується досягти у процесі реалізації товарної політики. В цьому
формулюванні названо лише предмет, відносно якого визначається товарна політика.
В економічній вітчизняній та зарубіжній літературі зустрічаються й інші трактування поняття
маркетингової товарної політики.
Аналізуючи визначення, які подані, необхідно відмітити одностайність авторів у тому, що
предметом товарної політики є товари:
- які мають попит і успішно реалізуються на ринку;
- які потребують модифікування відповідно до вимог споживачів або для впровадження на
новому ринку;
- які потрібно зняти з виробництва через невідповідність вимогам покупців;
- нові вироби, виробництво яких належить освоїти.
Це пов’язано з тим, що трактування "товарної політики" різними авторами притаманне в
основному для виробничих підприємств, де вирішуються питання створення нових товарів,
модифікації існуючих товарів, виключення з експортної програми товарів, які втратили споживчий
попит, а також питання розробки упаковки, товарного знаку і найменування товару.
Товарна політика ж оптових торговельних підприємств відрізняється від товарної політики
товаровиробників, по-перше, тим, що вона повинна забезпечити збут вироблених товарів при
найбільш повному задоволенні потреб різноманітних оптових споживачів, а по-друге, забезпечити
підприємству необхідний рівень рентабельності. Крім того слід зазначити, що оптові торговельні
підприємства представлені різними типами оптових посередників, які вирішують різні цілі і які мають
різне функціональне призначення [5, с. 133].
Отже і підходи до формування товарної політики у них будуть різні. Однак, характерною
особливістю для всіх оптових торговельних підприємств при формуванні товарної політики повинно
бути застосування стратегічного підходу, тобто, не тільки з урахуванням поточних інтересів, але і з
урахуванням того, як вона буде працювати на перспективні цілі.
Як відомо, для переважної частини споживчих товарів існує нерозривна єдність з послугами, які
можуть супроводжувати і підвищувати їх цінність. Тому при розробці товарної політики необхідно
визначатись не тільки з номенклатурою та асортиментом по кожній групі товарів, а і з супутніми
послугами, які будуть повніше задовольняти потреби споживачів в товарах і сприяти успішному їх
збуту. Такий підхід існує і в практиці розвинутих країн.
Отже, товарна політика є цілком визначеною для кожного окремого підприємства і залежить від
специфіки та стану розвитку ринків збуту, попиту, фінансових та інших ресурсів, умов зовнішнього
середовища та різних внутрішніх факторів розвитку підприємства.
Враховуючи вищенаведене, на нашу думку, товарна політика оптового підприємства – це
визначений напрямок дій, який спрямований на формування оптимальної номенклатури товарів та
супутніх послуг з урахуванням потреб оптових покупців обслуговуваного сегменту ринку та
забезпечення необхідного рівня рентабельності збутової діяльності і реалізацію стратегічних цілей
підприємства.
Товарну політику підприємства та її ефективність обумовлює значна кількість факторів. Вони
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різні за своєю природою, характером, сферою, ступенем і тривалістю впливу [6, с. 286].
Перш за все на товарну політику будь-якого підприємства впливають зовнішні фактори. Вони
представляють елементи середовища, в якому функціонує оптове підприємство і здійснює свою
торговельну діяльність. Дія цих факторів не залежить від конкретного підприємства, навпаки, під їхнім
впливом створюються відповідні умови для розвитку (чи гальмування) сфери товарного обігу. Не
менш значний вплив на товарну політику здійснюють внутрішні фактори, що мають місце на самому
оптовому підприємстві.
Серед зовнішніх та внутрішніх факторів є базові (основні) та другорядні фактори. Базові
фактори визначають основні напрями товарної політики та її ефективність, а другорядні можуть
коригувати деякі елементи товарної політики та підвищувати її ефективність.
Зовнішні і внутрішні фактори можуть впливати протягом тривалого періоду часу ( постійно) або
тимчасово.
За своєю природою чи характером впливу всі фактори поділяються на три групи: економікофінансові, організаційно-правові, управлінські та соціально-психологічні. Кожна група представлена
різноманітними факторами, які в той же час є взаємозалежними і характеризуються значним впливом
один на одного (табл.1).
Таблиця 1
Визначальні фактори товарної політики оптового підприємства

Економіко-фінансові

Група
факторів

Підгрупа
факторів
Економічні

Фінансові

Управлінські та соціальнопсихолологічні

Організаційно правові

Правові

Назва фактору
Тип економіки.
Стан розвитку економіки країни
а) стан розвитку вітчизняного виробництва споживчих товарів, їх
конкурентоспроможність;
б) рівень інфляції;
в) стан грошового обігу і надійність національної грошової одиниці;
г) рівень доходів населення;
д) рівень стабільності економічної кон’юнктури і ємкість споживчого ринку;
є) рівень монополізму у виробництві та у сфері реалізації, ступінь гостроти у
конкурентній боротьбі
Система оподаткування прибутку виробничих, оптових та роздрібних
торговельних підприємств, експорту і імпорту товарів
Система фінансування, кредитування, страхування та аудиту
Фінансовий стан підприємств
Система розрахунків між партнерами та її стан
Система оплати і стимулювання праці робітників маркетингової служби
підприємства та тих, що займаються закупівлею і продажем товарів.
Правова база здійснення торговельної діяльності
Система нормативних та інструктивних документів, що регулюють експорт і
імпорт товарів, а також посередницьку діяльність, їхня однозначність та
стабільність;

Організаційно - Стан розвитку складської мережі оптових підприємств.
технічні
Особливості оптового підприємства: його організаційно-правова форма
господарювання, розміри; спеціалізація; особливості товарів, що реалізуються;
географічна локалізація і віддаленість від товаровиробників, підприємствспоживачів, наявність конкурентів, їх кількість та особливості.
Кількість, особливості та масштаби діяльності оптових покупців.
Здатність кадрів до роботи в умовах ринкової економіки.
Управлінські
Стан розвитку інформаційної системи на оптових підприємствах.
Стан розвитку служб на оптових підприємствах, що забезпечують здійснення
маркетингової діяльності.
Наявність професійних знань та досвіду щодо заняття комерційною діяльністю
на принципах маркетингу у керівників підприємства та спеціалістів.
Соціальнопсихологічні

Ставлення держави до виробничої, торговельної діяльності, в тому числі
посередницької діяльності оптових підприємств.
Громадська думка щодо посередницької діяльності.
Ставлення виробничих підприємств та роздрібної торгівлі
до оптових
посередників.

Найбільш визначальними факторами товарної політики та її ефективності є група економікофінансових факторів. Серед них базовим з найбільшим ступенем і тривалістю впливу є такий фактор
як тип економіки.
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Перехід до іншого типу економіки потребує змін в підходах до формування на підприємствах
оптової торгівлі товарної політики згідно з принципами і особливостями, які притаманні ринковій
економіці і новим умовам господарювання, що виникли з переходом України до ринкової економіки.
Але можливості впровадження нових підходів до формування товарної політики і забезпечення
її ефективності значною мірою залежить від загальної макроекономічної стабільності у державі і стану
її економіки. Аналіз соціально-економічного розвитку за період переходу до ринкової економіки
свідчить про значну нестабільність і глибоку кризу в економіці України, що негативно позначилося на
стані виробництва товарів, їх споживанні – падіння рівня доходів населення призвело до суттєвого
зменшення обсягу платоспроможного попиту.
Зрештою, підприємства оптової торгівлі не можуть сформувати стабільну товарну політику і у
зв'язку з відсутністю необхідних грошових коштів для попередньої оплати за товари, що їм
постачаються. Внаслідок цього відбулася деспеціалізація оптової торгівлі, а асортимент товарів, що
сформований у більшості підприємств торгівлі,  це, як правило, випадковий їх підбір, а не ґрунтовно
розроблена товарна політика.
У зв'язку з цим виникла потреба у нових структурах, що займались би товарною політикою чи
сприяли її покращенню, у зміні механізму пошуку партнерів і налагодженню господарських зв'язків, у
розробці нової законодавчої і нормативно-правової бази та ін.
Суттєво впливають на ефективність товарної політики підприємств оптової торгівлі і такі
економічні базові фактори, як ступінь монополізації ринку. При високому рівні монополізму майже
відсутня конкуренція і споживач не є головною фігурою на товарному ринку, тому його права
обмежені, а його інтереси не є пріоритетними. Згідно з Державною програмою демонополізації
економіки і розвитку конкуренції, затвердженою Постановою Верховної Ради України № 3757 від 21
грудня 1993 р., необхідно було здійснювати децентралізацію управління, ліквідувати державні
організаційні структури монопольного типу; збільшувати кількість господарюючих суб'єктів, що можуть
конкурувати на товарному ринку та ін. Ці завдання певною мірою реалізовані в Україні. Але через
кризу в економіці України конкуренція між вітчизняними товаровиробниками є дуже слабкою. З
українськими товаровиробниками все більше конкурують зарубіжні фірми, які імпортують в Україну
більш конкурентоспроможну продукцію і забезпечують високий рівень обслуговування споживачів.
Важливе значення має система оподаткування прибутку. Однак в Україні діюча законодавча
база є поки що нестабільною та носить в основному фіскальний характер. Орієнтація на зниження
загального рівня оподаткування узгоджується з теорією „економіки пропозиції”, згідно з якою зниження
податків у цілому і податку на прибуток, зокрема, збільшує заощадження підприємства.
Суттєвим визначальним фактором товарної політики оптового підприємства є система
фінансування, кредитування, страхування та аудиту.
Фінансові взаємовідносини оптових підприємств з підприємствами роздрібної торгівлі
побудовані переважно на умовах товарного кредиту, що негативно впливає на результати
господарської діяльності як оптових, так і роздрібних торговельних підприємств.
Прискорення обороту обігового капіталу оптового підприємства багато в чому залежить від
оптимального кредитування. Так, зміна строків кредитування в бік їх зростання чи зменшення
дозволяє цілеспрямовано розширювати коло потенційних споживачів відповідно до зростання строків
кредитування. З іншого боку, надмірна пролонгація строків викликатиме скорочення показників
активності, пов’язаних із можливостями оптового підприємства у разі необхідності швидкого
одержання грошей готівкою на рахунки. За умов високого ступеня диверсифікації пролонгація строку
кредиту буває недоцільною і навпаки: при регулярному постачанні і невеликій кількості торговельних
партнерів пролонгації строків є вигідною і дозволяє збільшити обсяги попиту. Для того щоб зменшити
ступінь можливого ризику, пов’язаного з дією партнерів, необхідно утворити спеціальний резервний
фонд з метою самострахування за рахунок частки прибутку або передати частину ризику іншим
підприємствам шляхом страхування торговельного бізнесу.
Таким чином, формування стійкої і відповідної платоспроможному попиту товарної пропозиції на
внутрішньому ринку залежить від рівня розвитку в національній економіці товарного кредиту. Цьому
повинні сприяти вдосконалення платіжної системи в країні, стійкість національної валюти,
нагромадження необхідного розміру власних обігових коштів, отримання кредитних ресурсів за
доступною вартістю.
Суттєвим фактором впливу на ефективність товарної політики підприємств оптової торгівлі є
нормативно-правова база, яка регулює її діяльність. Вона також потребує суттєвих змін. На практиці
досі користуються Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів
народного споживання, а також інструкціями щодо їх приймання за кількістю та якістю, які були
прийняті ще за часів адміністративно-командної системи. Недостатньо ще гармонізована
законодавчо-правова база України і країн, з якими вона здійснює зовнішню торгівлю, яка повинна
сприяти встановленню взаємовигідних та рівноправних стосунків між партнерами.

225

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

Отже, у нинішніх умовах в Україні існує нагальна потреба у розробленні системної національної
торговельної політики і суттєвій активізації державного регулювання торговельної діяльності. З цією
метою потрібно вирішити такі основні завдання: суттєво розширити та оновити нормативно-правову
базу розвитку торгівлі; розробити "Концепцію розвитку оптової торгівлі в Україні" та на її основі –
Державну та регіональну програми розвитку оптової торгівлі на найближчу перспективу.
Ринок диктує необхідність широкого розвитку таких важливих елементів його інфраструктури,
як: розгалужена банківська система, що в змозі забезпечити ефективне функціонування
розрахункового механізму; своєчасні розрахунки між підприємствами за товари, що були
поставлені; різноманітна посередницько-збутова система за своїми організаційно-правовими
формами господарювання і послугами, що буде надавати своїм партнерам, а також за
спеціалізацією, розмірами і масштабами діяльності.
Не менш важливим є розвиток інших складових інфраструктури ринку, бо всі вони лише в
комплексі можуть сприяти забезпеченню ефективного просування товарів на ринок і реалізації їх
споживачам. Без цього не буде сенсу займатися розробкою товарної політики.
Однак, як свідчить дослідження, стан складської мережі оптових підприємств країни щорічно
погіршується.
Суттєвим фактором товарної політики оптового підприємства є особливості кожного
підприємства. Формування товарної політики значною мірою залежить від організаційно-правової
форми оптового підприємства, його розмірів, життєвого циклу, спеціалізації, географічної
локалізації і віддаленості від товаровиробників, підприємств-споживачів, особливостей та кількості
конкурентів. Врахування цих особливостей оптового підприємства сприятиме розробці
обґрунтованої стратегії розвитку оптового підприємства, де центральне місце буде належати
товарній політиці.
Визначальним фактором формування товарної політики підприємств оптової торгівлі є
споживачі, які є господарями ринку і за якими визнано право вибору щодо купівлі товарів та послуг.
Підвищення ефективності товарної політики визначається у взаємодії оптового підприємства зі
споживачами, з одного боку, та виробниками, з іншого. По кожному постачальнику товарів потрібно
мати економічно обґрунтовані розрахунки, що базуються на показниках оцінки ефективності
комерційних зв'язків. Це дасть змогу оптимізувати асортимент товарів для більш повного задоволення
потреб споживачів та збільшення доходу підприємства.
Сучасні умови висувають підвищенні вимоги до методів управління, до персоналу
управлінців, їхньої кваліфікації та здатності працювати в нових умовах господарювання. Виникає
проблема заміни існуючої структури та методів управління на оптових підприємствах сучасною
системою менеджменту, але це потребує певного часу і коштів. Ефективність підприємств оптової
торгівлі маркетингової орієнтації залежить від того, яке інформаційне, технічне і методичне
забезпечення для виконання своїх функціональних обов'язків мають робітники, чи володіють вони
принципами маркетингу, наскільки робітники зацікавлені у результатах своєї праці, які
використовуються показники для її оцінки тощо. Служби маркетингу, які створені на деяких оптових
підприємствах, ще не є оптимальними. Вони не займаються визначенням товарної політики, а
інтуїтивно формують товарний асортимент. Важливість питання, щодо розвитку служб, які
забезпечують здійснення маркетингової діяльності, є цілком очевидною. Вирішивши його, оптові
підприємства в кінцевому результаті зможуть отримувати стабільні високі прибутки і задовольняти
потреби споживачів.
Найвпливовішим фактором серед управлінських є розвиток комп'ютерної і телекомунікаційної
техніки та технології. Їхнє впровадження, по-перше, сприяє появі новітніх та ефективних каналів
оптової торгівлі, зокрема глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, сучасних інформаційних систем.
Нові канали збуту товарів на споживчому ринку посилюють конкуренцію, отже стимулюють
підвищення ефективності роботи маркетингових служб, зокрема оптових підприємств, при формуванні
товарної політики. Завдяки створенню та використанню на оптових підприємствах глобальної
комп'ютерної мережі Інтернет з'являється можливість детального вивчення товарного ринку,
споживчого попиту, пропозицій виробничих підприємств; ознайомлення з вже діючими та новими
нормативно-відомчими документами через сервери правового і бізнесового характеру; професійного
створення веб-сайту, його маркетингової підтримки і просування; оперативного оновлення рекламного
матеріалу, насичення новими розділами та їх компонентами оцінки ефективності (кількість звернень,
обсяг продажу товарів через електронний канал за певний період); розробки маркетингових тактичних
рішень за результатами дослідження і спостереження.
Комп'ютеризація процесів управління, впровадження логістичних підходів, штрихового
кодування товарів та сканерів для зчитування штрих-кодів на складах дозволить автоматизувати облік
процесу товароруху і запровадити в товаропостачанні роздрібної торговельної мережі систему
швидкого реагування.
Одним із визначальних факторів, які впливають на товарну політику, є фактори, що пов’язані з
персоналом – безпосередніми розробниками товарної політики. В умовах ринкової економіки кадри
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повинні забезпечувати вирішення цілого ряду принципово нових для діяльності оптового підприємства
завдань, тому вони повинні мати спеціальну підготовку, вміти працювати на персональному
комп’ютері, бути компетентними, об’єктивними, чесними, принциповими та ін.
Сучасні підприємства оптової торгівлі потребують кваліфікованих працівників. Головна
проблема полягає в тому, щоб привабити здібних, талановитих молодих людей для виконання тих або
інших обов’язків на підприємства, де існують невисокі тарифні ставки та відсутні заохочувальні
преміальні системи. Підвищення кваліфікації вже працюючих кадрів повинно здійснюватися за
спеціальними навчальними програмами для окремо взятих підприємств оптової торгівлі. Підготовку та
перепідготовку кадрів повинні проводити провідні навчальні заклади країни з урахуванням вимог
підприємства-замовника, освітньо-кваліфікаційної характеристики та використання інноваційних
технологій і активних методів навчання.
Серед соціально-психологічних факторів, що впливають на формування товарної політики
оптових підприємств, є ставлення держави до виробничої, торговельної діяльності, в тому числі
посередницької діяльності оптових підприємств. Вдосконалення державного регулювання та
посилення державної підтримки виробничої та оптової діяльності сприятиме підвищенню
ефективності та ролі оптових структур в обслуговуванні вітчизняного виробника, забезпеченню
загальної економії фінансових і матеріальних ресурсів.
Одним із факторів, який відіграє велику роль у формуванні товарної політики оптового
підприємства, є громадськість. В Україні її представниками є громадські організації, фонди та спілки,
які створені з метою задоволення і захисту своїх соціальних, економічних та інших спільних інтересів.
Громадські об’єднання сприяють встановленню ділового співробітництва як між місцевими діловими
колами, так і з іноземними партнерами.
Визначальним фактором товарної політики оптового підприємства та її ефективності є
ставлення виробничих підприємств та роздрібної торгівлі до оптових посередників. За останні роки
виробничі підприємства та роздрібна торгівля зрозуміли роль і місце оптової торгівлі і на сьогоднішній
день зацікавлені в її розвитку. Для виробничих підприємств виникає можливість мати достовірну
інформацію про споживчі потреби і вчасно на основі цього переорієнтувати виробничу програму,
також сприяє зменшенню витрат на утримання власної збутової мережі і розширенню ринків збуту.
Для роздрібної торгівлі оптове підприємство займалось би формуванням торговельного асортименту,
здійснювало б централізовану доставку товарів, що позбавить необхідності утримувати власний
транспорт, а також надавали значні знижки постійним споживачам та пропонували супутні послуги.
До факторів, що обумовлюють товарну політику підприємства, на наш погляд слід віднести і такі
фактори як: позиціонування товару, конкурентоспроможність товару та надання супутніх послуг. Ці
фактори мають тісний зв’язок з товарним асортиментом оптового підприємства, тому що товар є
серцевиною усієї діяльності підприємства (табл. 2).
Таблиця 2
Внутрішні фактори впливу на товарну політику оптового підприємства
Група факторів
Позиціонування
товару

Конкурентоспроможність
товару

Супутні послуги

Назва фактору
Сегментування ринку
Особливості ринку
Особливості споживчого попиту
Стратегія конкурентів
Імідж підприємства
Споживчі показники товарів
Якість товарів
Товарна марка
Життєвий цикл товару
Ціна товару
Упаковка і маркування
Номенклатура послуг
Якість послуг
Ціна послуг

Визначальним фактором позиціонування товару є сегментування ринку, що передбачає
виявлення конкретної групи споживачів, на яких буде зорієнтована діяльність оптового підприємства.
В зв’язку з цим оптові підприємства, які працюють за концепцією маркетингу, повинні орієнтуватися не
на споживача взагалі, а на конкретні групи і на певні ринки. Виходячи з цього, виникає потреба в
дослідженні ринків. Ринкові дослідження є інформаційною основою формування товарної політики,
тому що визначається поточна кон’юнктура ринку, що сприятиме визначенню тенденції споживчого
попиту. Вивчаючи споживачів, необхідно також пам’ятати і про конкурентів. Ретельне вивчення та
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аналіз конкурентного середовища сприятиме накопиченню інформації про конкурентів, надасть
можливість з’ясувати стратегію конкурентів, зрозуміти їхню товарну, цінову, комунікаційну та збутову
політику. А це в свою чергу допоможе оновленню товарної номенклатури оптового підприємства з
урахуванням позиції кожного виду товару на ринку.
Суттєвим фактором формування товарної політики підприємств оптової торгівлі є
конкурентоспроможність товару. Основними її складовими повинні бути: споживчі показники товару,
якість та життєвий цикл товару, товарна марка, ціна, упаковка і маркування [8, с. 520].
При формуванні товарної політики оптового підприємства маркетингової орієнтації головна роль
повинна приділятися характеристиці товарів, які визначають ступінь задоволення потреб споживачів.
Чим в більшій мірі товар задовольняє споживача за своїми споживчими показниками, тим вище його
споживча здібність. Слід намагатися закупляти товари з найкращими характеристиками. Однак це не
завжди можливо, тому що:
- задоволення всіх вимог, які пред’являються до товару, можливо, але економічно невигідно,
оскільки дуже дорого обходиться його виготовлення, і покупець не признає цей товар;
- змінюється мода, смаки, і поки товар буде виготовлятися, він може не відповідати часу.
В зв’язку з цим підприємства, які працюють за концепцією маркетингу, повинні: забезпечити
споживчі властивості на економічно виправданому рівні; працювати з випередженням, тобто
прогнозувати попит, впроваджувати моду, покращувати смаки і ін.
В економічній літературі пропонується відносити до числа внутрішніх факторів формування
товарної політики і дизайн товару [4, с. 6]. На нашу думку, дизайн товару – це складова естетичних
споживчих властивостей товару і тому окремого виділення не потребує. В іншому випадку, необхідно
було б виокремлювати і такі факторах як відповідність товару моді, його декоративну виразність,
оригінальність та інше.
Також ми вважаємо, що суттєвим фактором формування товарної політики є товарна марка.
Сучасний споживач, купляючи товари, звертає увагу на товарну марку. Для товарів господарського
призначення це теж характерно і особливо для таких товарних груп, як електропобутові товари та інші
коштовні товари.
Кожний товар має певний період ринкової стійкості і наступає момент, коли він виштовхується з
ринку іншим, більш універсальним товаром. Врахування фактору стадії життєвого циклу товару також
є необхідним при розробці товарної політики, тому що умови продажу та отримання прибутку на
протязі життєвого циклу товару змінюються. Служба маркетингу оптового підприємства повинна
ретельно стежити за зміною темпу продажу і прибутку, чітко визначати межу стадій життєвого циклу,
тому що роль маркетингової діяльності на кожній стадії своя.
Визначальне місце в формуванні товарної політики набуває і цінова стратегія оптового
підприємства. Визначення раціональної ціни товару дає оптовому підприємству можливість додатково
отримати прибуток. З метою посилення ролі ціни в збільшенні прибутку підприємства необхідно
володіти інформацією, яка дозволяє виявити цінність товару для споживачів. Значить, цінова стратегія
оптового підприємства повинна формуватися на принципах оптимізації витрат, зростання попиту і
протистояння конкурентам.
В сучасних умовах важливим фактором конкурентоспроможності товару є упаковка і маркування
товару. Упаковка здійснює психологічний ефект на споживачів, що сприяє прискоренню або
уповільненню товарообороту, а маркування надає інформацію про виготовлювача і товар, інструктивні
та попереджувальні вказівки. Працівникам підприємств оптової торгівлі при закупівлі товару необхідно
звертати увагу на реквізити споживчого маркування господарських товарів, а саме: товарів побутової
хімії, синтетичних миючих засобів і ін. Складно-технічні товари супроводжуються (за ДСТУ)
інструкціями з експлуатації, а товари з гарантійним строком служби – паспортом.
В умовах насичення ринку однотипними товарами, переваги буде мати оптове підприємство,
яке надає різноманітні супутні послуги, тому що єдиний спосіб утримати партнерів – це
індивідуалізація відносин з ними. Оптовому підприємству необхідно розробити номенклатуру супутніх
послуг та ефективно запроваджувати їх на підприємстві, це в свою чергу сприятиме підвищенню
іміджу підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, зовнішні і внутрішні фактори товарної політики
підприємств оптової торгівлі в умовах ринкової економіки обумовлюють потребу в розробці і
здійсненні цілеспрямованої товарної політики щодо формування такого асортименту товарів, який
би найбільш повно задовольняв конкретні потреби споживачів.
Першочерговим завданням, що стоїть перед оптовою торгівлею, є відновлення спеціалізації її
підприємств з урахуванням ситуації, що склалася на споживчому ринку. У даному випадку їх
спеціалізація має максимально врахувати реальні можливості того чи іншого підприємства щодо
створення відповідного товарного асортименту, його широти, глибини і стабільності, а також
конкретні умови його функціонування – розміщення на території міської забудови, обсяг та
структуру попиту в районі діяльності та ін. Завдяки своїм контактам, досвіду, спеціалізації та
масштабу діяльності оптові підприємства зможуть забезпечити своїм партнерам високу
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ефективність у реалізації намічених ними завдань: товаровиробникам – у збуті товарів з
мінімальними витратами на цільових ринках, підприємствам роздрібної торгівлі – у придбанні саме
тих товарів, які їх цікавлять, користуються попитом споживачів.
Товарна політика, як складова маркетингової діяльності, визначає заходи, спрямовані на
підвищення конкурентоспроможності товару, створення нових товарів, оптимізацію асортименту і
ін. Проведення ефективної товарної політики підприємств оптової торгівлі є запорукою
ефективності усієї маркетингової діяльності підприємства.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
Постановка проблеми. За роки реформування аграрного сектору України спостерігається
значний спад виробництва продукції скотарства, що пов’язано із ліквідацією значної частини великих
тваринницьких комплексів, зокрема, з виробництва молока. Тривалий час виробництво продукції
скотарства залишається неприбутковим, що зумовлене не відшкодуванням витрат на виробництво
сільськогосподарської продукції, це призводить до скорочення багатьох підприємств з виробництва
молока [5, с. 38].
За офіційною статистикою виробництво молока в Україні протягом 2000-2010 років зменшилось
на 1403,8 тис. тонн (на 11%), в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 1450,7 тис. тонн
(40%), а у господарствах населення підвищилось на 46,9 тис. тонн (0,53%). Таке скорочення у
виробництві молока, перш за все, пов’язане із зменшення поголів’я корів на 46% як у
сільськогосподарських підприємствах (на 68%, або на 1261,6 тис. гол.), так і у господарствах
населення ( на 32%, або на 1019,7 тис. гол.). Частка виробництва молока сільськогосподарськими
підприємствами з кожним роком зменшується, тобто у 2010 році 80% виробництва молока припадає
на особисті господарства населення, що на 11% більше порівняно із 2000 роком.
Організація виробництво молока у селянських та фермерських господарствах до 150 голів не
дає реальної можливості впровадження нових високоефективних технологій утримання тварин,
годівлі, ветеринарного обслуговування тощо. Великі підприємства мають більше можливостей для
комплексної механізації виробництва, його ритмічної роботи, що знижує трудомісткість продукції. Для
вирішення проблем ефективного ведення та розвитку скотарства необхідно здійснювати пошук
ефективних напрямків виробництва продукції скотарства на спеціалізованих тваринницьких
підприємствах.
Ефективність функціонування молочного підкомплексу залежить від багатьох факторів, які
можуть впливати як на розвиток, так і на занепад молочного сектора [6, с. 42]. За відомими
економічними показниками та розрахунками не можливо об’єктивно оцінити зниження ефективності
виробництва молока без урахуванням генетичних задатків тварин та накопичення енергії кормів у
продукції скотарства.
Актуальним питанням є розробки нових методологічних обґрунтувань ефективності технології
виробництва продукції скотарства, використання генетичного потенціалу тварин за рахунок
збільшення енергії та поживності кормів, які необхідні для забезпечення виробництва тваринницької
продукції, для підтримки їх життєдіяльності і отримання продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва знайшли відображення у наукових працях та розробках
В.Г. Андрійчука, П.С. Березівського, В.І. Бойка, М.В. Зубця, О.А. Козака, В.М. Микитюка, М.Й. Маліка,
В.Я. Месель-Веселяка, В.Я. Олійника, П.С. Саблука, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та ін. Проте
залишаються невирішеними питання, пов’язані із розробкою нових методологічних обґрунтувань та
визначення ефективності технології виробництва продукції скотарства і, в тому числі молока, з
оцінкою її за енергоощадністю – накопиченням енергії кормів у продукції скотарства.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування ефективності виробництва молока
в тваринницьких підприємствах в розрізі нових методологічних підходів. В основу визначення
ефективності технології виробництва молока покладено прибутково-енергоощадний принцип, який
базується на обміні речовин в організмі тварин та технологічні операції, які забезпечують данні обмінні
процеси життєдіяльності організму із зовнішнім середовищем.
Виклад основних результатів дослідження. Вивченню ефективності сільськогосподарського
виробництва приділяється достатня кількість наукових досліджень й, в основному, трактується як
максимальний ефект при фіксованому обсягу мінімальних витрат. У сучасній економічній літературі
поняття «економічна ефективність» розглядається як результат економічної діяльності
господарюючих суб’єктів за певний проміжок часу [4, с. 20].
Для оцінки результатів господарювання, його ефективності, використовують показник
отриманого прибутку або рівня рентабельності. Рентабельність, як відносний показник інтенсивності
виробництва, характеризує рівень прибутковості (окупності) відповідних складових процесу
виробництва або сукупних затрат підприємства. Рівень економічної ефективності тваринницького
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підприємства формують різноманітні натуральні та вартісні чинники: обсяг виробництва, рівень цін,
собівартість, прибуток та інші об’єктивні і суб’єктивні фактори.
Дослідження показують про пряму залежність між розміром господарства та рівнем товарності
молока. Більші за розміром господарства є стійкими щодо зовнішніх загроз і ринкових коливань [5,
с. 39]. Після ліквідації більшості великих тваринницьких підприємств постає питання відновлення
галузі за рахунок будівництва нових комплексів або використовувати діючі тваринницькі приміщення
по виробництву продукції скотарства.
Нове будівництво тваринницьких комплексів потребує залучення великого обсягу грошових
коштів, отже вважаємо, що необхідно проводити реконструкцію діючих виробничих тваринницьких
приміщень як метод відновлення великого товарного виробництва продукції скотарства.
Розробка техніко-економічного обґрунтування при виготовлені проектно-кошторисній
документації для реконструйованих ферм досить складна, яка потребує впровадження нової техніки,
наукових досягнень, ефективності капіталовкладень, зниження матеріаломісткості та трудомісткості
продукції, підвищення продуктивності праці, раціонального використання сировини, енергетичних
ресурсів, продукції та відходів виробництва тощо [2, с. 190].
У більшості випадків техніко-економічні обґрунтування далекі від дійсності і носять стандартний
характер, який підлягає змінам при розробках конкретного проекту для підприємств з виробництва
молока. Необхідно враховувати те, що спеціалізовані підприємства з виробництва молока у декілька
разів зменшили потужність, тому це призводить до підвищення витрат на одиницю виробленої
тваринницької продукції з одночасним підвищенням рівня цін на обладнання, сировину, енергоносії,
корми тощо [9, с. 16].
Значно відстала не тільки економічна оцінка виробництва продукції скотарства, але і нормативні
законодавчі акти, в тому числі Відомчі норми технологічного проектування (скотарські підприємства)
(ВНТП-АПК-01.05) [3].
Перші норми технологічного проектування були введені в дію у 1994 році, у яких не було
представлено нормативної бази оцінки енергоощадності технології виробництва продукції скотарства.
Відсутні методичні рекомендації з даного питання і в нових нормах, які введені в дію з 1 січня 2005
року. Підтвердженням цього є те, що норми не відображають техніко-економічні показники
біоенергетичної оцінки технології виробництва продукції тваринництва.
Таким чином, в цьому контексті особливої актуальності набуває проведення дослідження
ефективності продукції скотарства за різною технологією виробництва молока і молочною
продуктивністю. Традиційно, ефективність виробництва продукції характеризується вартісними
показниками: отриманий прибуток і рівень рентабельності. Для об’єктивної оцінки ефективності
виробництва молока ми пропонуємо використовувати прибутково-енергоощадний коефіцієнт, в основу
розрахунку якого входять: одержаний прибуток від однієї корови, товарність молока, енергетична
цінність молока, енергетична цінність кормів (кормових одиниць).
Енергетична ефективність виробництва виступає категорією технологічних відносин, які
визначаються технічними властивостями засобів виробництва: потужністю і продуктивністю
енергетичних засобів, питомими витратами енергоресурсів, особливостями технологій утримання
тварин тощо [1, с. 52]. Отже, в умовах економічної нестабільності й інфляції економічна ефективність
виробництва молока повинна розраховуватись на основі енергетичної оцінки.
Нами проведена оцінка 10 варіантів технологій з виробництва молока за потужністю 200, 400,
800 корів та молочною продуктивністю за рік від корови: 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500,
6000, 6500, 7000, 7500, 8000 кг (згідно ВНТП-АПК-01.05).
Першій варіант – утримання корів безприв’язне боксове, доїння: 200 корів – «Молокопровід»;
400 корів – «Тандем»; 800 корів – «Ялинка», роздача кормів – стрічковий транспортер, видалення
гною з-під щілинної підлоги транспортером УС-15.
Другий варіант – утримання корів прив’язне, доїння: 200, 400, 800 корів – «Молокопровід»,
роздача кормів – КТУ-10, видалення гною – ТСГ-160.
Третій варіант – утримання корів безприв’язне боксове, доїння: 200 корів – «Молокопровід»; 400
та 800 корів – «Ялинка», роздача кормів – КТУ-10, видалення гною самосплав.
Четвертий варіант – утримання корів безприв’язне боксове, доїння: 200 корів – «Молокопровід»;
400 та 800 корів – «Ялинка», роздача кормів – стрічковий транспортер, видалення гною з підлогового
гноєсховища мобільним транспортом.
П’ятий варіант – утримання корів безприв’язне на глибокій підстілці, доїння: 200 та 400 корів –
«Тандем»; 800 корів – «Ялинка», роздача кормів – КТУ-10, видалення гною бульдозером.
Шостий варіант – утримання корів безприв’язне боксове, доїння: 200, 400 та 800 корів –
«Ялинка», роздача кормів – КТУ-10, видалення гною – самосплав.
Сьомий варіант – утримання корів безприв’язне боксове, доїння: 200 корів – «Молокопровід»;
400 корів – «Тандем»; 800 корів – «Ялинка», роздача кормів – КТУ-10, видалення гною – бульдозер.
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Восьмий варіант – утримання корів комбібоксове в моноблочній будівлі, доїння: 200, 400 та 800
корів – «Молокопровід», роздача кормів – стрічковий транспортер, видалення гною – транспортером
УС-15.
Дев’ятий варіант – утримання корів безприв’язне боксове в моноблочній будівлі, доїння: 200,
400 та 800 корів – «Тандем», роздача кормів – стрічковий транспортер, видалення гною самосплавом.
Десятий варіант – утримання корів комбібоксове, доїння: 200, 400 та 800 корів –
«Молокопровід», роздача кормів – КУТ-10, видалення гною – транспортером УС-15.
Дані варіанти одержані за матеріалами проектно-кошторисних документацій територіальних
інститутів «Украгропроект», за якими були побудовані спеціалізовані підприємств з виробництва
молока.
Оцінка різних технологічних рішень проведена на основі прибутково-енергоощадним
коефіцієнтом технології виробництва молока за допомогою формули:

 Е 
ПЕОК =  (П × Т ) ×  цм   ÷ 20000 ,
Е 

 цк  

де ПЕОК - прибутково-енергоощадний коефіцієнт, балів; П – прибуток від однієї корови, грн.; Т –
товарність молока, %; Ецм – енергетична цінність молока, МДж; Ецк - енергетична цінність кормів
(кормових одиниць) в МДж; 20000 емпіричне число.
Надій від однієї корови за рік перераховано в енергетичну цінність молока (МДж) з врахуванням
жирності молока. При жирності молока 3,8% – енергетична цінність 1 кг молока дорівнює 3,07 МДж
(3,4) [7, с. 4]. При іншій жирності молока враховується коефіцієнт пропорційності в МДж на кожний
процент змінення молока (0,4), тоді Ецм 1 кг молока розраховується за рівнянням у=3,07+0,4(х–3,8).
Енергетична цінність витрачених кормових одиниць на виробництво молока від однієї корови
перераховується в обмінну енергію, де в одній кормовій одиниці 10 МДж [8, с. 45].
Розрахований прибутково-енергоощадний коефіцієнт технології виробництва молока показав ,
що для підприємств на 200 корів при надоях 2500 кг молока від корови за рік у семи варіантах він був
менше нуля (від -0,1 до -0,71) і в середньому – мінус 0,22 бала (табл. 1).
Таблиця 1
Прибутково-енергоощадний коефіцієнт технології виробництва молока підприємств на
200 корів (балів)
Надій
молока, кг
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
У середньому

1
-0,53
-0,17
0,27
0,40
0,69
0,82
0,93
1,16
1,38
1,60
2,03
2,26
0,90

2
0,13
0,53
0,93
1,10
1,34
1,60
1,79
2,13
2,43
2,85
3,15
3,72
1,81

3
-0,38
-0,10
0,53
0,63
0,83
0,96
1,13
1,36
1,78
2,07
2,71
3,19

4
-0,53
-0,33
0,22
0,40
0,63
0,78
0,94
1,20
1,82
2,13
2,58
3,12

1,23

1,08

Варіанти технологій
5
6
7
-0,71
0,12
-0,21
-0,69
0,35
-0,09
-0,46
0,53
0,26
-0,26
1,87
0,34
-0,15
1,34
0,49
0,14
1,73
0,47
0,29
2,07
1,20
0,43
2,33
1,39
0,68
2,63
1,92
1,04
3,11
2,26
1,36
3,39
2,51
1,61
3,78
2,85
0,27

1,94

1,12

8
-0,10
0,18
0,53
0,81
1,31
1,76
2,02
2,34
2,69
3,06
3,40
3,94

9
-0,23
0,02
0,30
0,54
0,92
1,22
1,52
1,84
2,11
2,52
2,77
3,13

1,83

1,39

10
0,19
0,47
0,81
1,12
1,58
1,99
2,43
2,78
3,11
3,52
3,96
4,43
2,20

У середньому
-0,23
0,02
0,39
0,70
0,90
1,15
1,43
1,70
2,06
2,42
2,79
3,20
1,38

З даних таблиці 1 видно, що підвищення надою до 3000 кг молока від однієї корови за рік не
суттєво вплинуло на рівень ПЕОК (у середньому 0,02 бала) при 50% варіантів з від’ємним показником.
Тільки на рівні 4000 кг надоїв молока за рік у трьох варіантах ПЕОК був більший за одиницю, а при
надоях 5500 кг – у трьох варіантах ПЕОК підвищився до 3 балів. Всього у семи варіантах на різних
рівнях надоїв (6500-8000 кг) ПЕОК досяг 3 балів і в одному варіанті при 8000 кг молока – 4,43 бала.
Отримані результати оцінки технології за ПЕОК показали, що у розрізі варіантів недоцільно вести
галузь скотарства у сучасних умовах при потужності 200 корів з надоями нижче 4000 кг у варіантах 2 і
10; 4500 кг – 6 і 8; 5000 кг – 9; 5500 кг – 3 і 7; 6000 кг – 1 і 4; 7000кг – 5 варіант.
У більшості реформованих сільськогосподарських підприємств потужність ферм і комплексів
зменшена до 100-200 корів, що негативно вплинуло на зниження рівня не тільки продуктивності корів, але і
на економічні показники. Проведені дослідження підтверджуються результатами досліджень О.В.
Шкільова та В.М Жеревчука, які стверджують, що виробництво молока може бути рентабельним за умови
раціонального використання ресурсів і при надої молока від корови на рік не менше 3500 кг [10, с. 65].
У сучасних умовах господарювання межа збитковості виробництва молока характеризується
відповідними показниками. Збільшення потужності підприємств з виробництва молока до 400 корів
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показало, що у шести варіантах технології ПЕОК досягнуто на рівні 3500 кг молока більше 1 бала, а у
восьми варіантах при надоях 4500-5000 кг коефіцієнт більше 2 балів. При надоях 6000-6500 кг
коефіцієнт більше 3 балів, а більше 4 балів при надоях 7000-8000 кг молока (табл. 2).
Таким чином, підприємства з виробництва молока потужністю 400 корів більш ефективні і за
оцінкою ПЕОК мають суттєву перевагу над підприємствами із потужністю 200 корів. Серед варіантів
технологій перевагу можна віддати 4 варіанту, де ПЕОК в середньому становить 2,66 балів
(утримання корів безприв’язне боксове, доїння корів на установці «Ялинка», роздача кормів –
стрічковим транспортером, видалення гною через щілинну підлогу у підлогове гноєсховище).
Практично на одному рівні 4 і 10 варіант, у якому утримання корів безприв’язне комбібоксове, доїння у
«Молокопровід», роздача кормів – КТУ-10, видалення гною – транспортером УС-15. Найбільш низьку
оцінку за ПЕОК має 5 варіант, при якому утримання корів безприв’язне на глибокій підстилці, доїння
на установці «Тандем», роздача кормів – КТУ-10, видалення гною бульдозером.
Інші варіанти технології виробництва молока можливо застосовувати при умові забезпечення
генетичного рівня продуктивності та створення умов годівлі на рівні надоїв 5000 кг від однієї корови за рік.
Пошуки підвищення ефективності виробництва молока, проведені на підприємствах з поголів’ям
800 корів, показали, що ПЕОК в усіх варіантах технологій на рівні 1 бала знаходяться при надоях
3000-3500 кг. Тобто значно вищий рівень ПЕОК, ніж при потужності підприємств на 200 і 400 корів.
Наприклад, середній бал при надоях 3500 кг на підприємствах із потужність 400 корів дорівнював 0,44
бала, а на 800 корів – 0,67 бала, або більше на 77,6%. Середній бал при надоях 5000 кг (400 корів) –
2,18 балів, а на 800 корів – 2,55 балів (табл. 2, 3).
Таблиця 2
Прибутково-енергоощадний коефіцієнт технології виробництва молока підприємств на
400 корів (балів)
Надій
молока, кг
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
У середньому

1
0,21
0,68
1,17
1,48
1,87
2,15
2,43
2,82
3,19
3,64
4,16
4,72

2
0,44
0,86
1,08
1,54
1,86
2,23
2,55
2,95
3,31
3,92
4,42
4,98

3
0,16
0,54
1,09
1,38
1,67
2,14
2,45
2,90
3,41
3,59
4,30
5,02

4
0,29
0,64
1,30
1,62
2,00
2,25
2,63
3,02
3,73
4,17
4,76
5,53

2,38

2,51

2,39

2,66

Варіанти технологій
5
6
0,21
0,40
0,38
0,68
0,55
0,98
1,09
1,31
1,35
1,81
1,81
2,38
2,11
2,84
2,42
3,15
2,82
3,56
3,31
4,17
3,79
4,65
4,24
5,08
2,01

2,58

7
0,22
0,43
0,84
1,00
1,25
1,69
2,10
2,40
3,06
3,43
3,85
5,15

8
0,31
0,64
1,24
1,37
1,89
2,38
2,69
3,10
3,54
3,95
4,41
5,00

9
0,30
0,64
0,98
1,42
1,83
2,38
2,81
3,22
3,60
4,10
4,57
5,18

10
0,41
0,73
1,13
1,48
1,99
2,43
2,87
3,24
3,62
4,09
4,57
5,11

У середньому
0,30
0,62
1,04
1,37
1,75
2,18
2,55
2,92
3,38
3,84
4,35
5,00

2,12

2,54

2,59

2,64

2,44

Таблиця 3
Прибутково-енергоощадний коефіцієнт технології виробництва молока підприємств на
800 корів (балів)
Надій
молока, кг
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
У середньому

1
0,41
0,77
1,41
1,65
1,93
2,18
2,44
2,90
3,40
3,81
4,50
5,95
2,61

2
0,22
0,64
1,29
1,60
2,06
2,07
2,29
2,60
2,91
3,30
3,81
4,48
2,27

3
0,30
0,51
1,63
1,67
2,03
2,25
2,60
3,16
3,57
4,01
5,33
6,42
2,79

4
0,27
0,59
1,33
1,64
1,57
1,79
2,03
2,25
2,63
3,12
3,46
4,21
2,07

Варіанти технологій
5
6
0,25
0,49
0,57
1,19
1,07
1,95
1,36
2,18
1,67
2,49
1,90
2,86
2,18
3,24
2,46
3,61
2,82
4,00
3,22
4,50
3,80
5,18
4,84
6,09
2,18

3,15

7
0,48
0,90
1,80
2,10
2,53
2,79
3,10
3,47
3,83
4,16
4,58
5,16
2,91

8
0,58
1,01
2,27
2,62
3,01
3,43
3,85
4,35
4,92
5,40
6,03
6,95
3,70

9
0,47
0,87
1,86
2,23
2,53
3,01
3,34
3,87
4,25
4,69
5,36
6,07
3,21

10
0,97
1,16
2,04
2,42
2,84
3,19
3,67
4,17
4,74
5,54
6,10
6,83

У середньому
0,44
0,82
1,67
1,95
2,27
2,55
2,87
3,28
3,71
4,18
4,82
5,70

3,64

2,85

Серед варіантів технологій середній показник ПЕОК найвищий 3,70 балів у восьмому варіанті
при утриманні корів комбібоксах, у моноблочній будівлі, доїнні у «Молокопровід», роздачі кормів
стрічковим транспортером, видаленні гною – транспортером УС-15.
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На підприємствах із поголів’ям 400 корів 4 варіант був кращий, а на 800 корів навпаки оцінений
найвищим балом ПЕОК. Це пояснюється тим, що збільшення поголів’я на 400 корів вимагає значних
витрат на обладнання підземного гноєсховища, щілинної підлоги тощо, але не окупністю додаткових
витрат.
Практично на одному рівні із 4 варіантом є 5 варіант (2,18 балів) при утриманні корів
безприв’язно на глибокій підстілці, доїнні на установці «Ялинка», роздачі кормів – КТУ-10, видаленні
гною – бульдозером.
Можливо збільшення поголів’я корів потребувало додаткових витрат на забезпечення
комфортного утримання їх за рахунок значної кількості підстилкового матеріалу та енерговитрат при
видалені гною з приміщення бульдозером. Отримані результати по визначенню прибутковоенергоощадного коефіцієнту технології виробництва молока на різних рівнях потужності 200, 400 і 800
корів та на 12 рівнях надоїв корів за рік від 2500 до 8000 кг, та 10 різних технологій показали, що за
рахунок обмінних процесів в у організмі корів можливі нові підходи до оцінки ефективності технологій
виробництва молока. При цьому пропонується враховувати енергетичну цінність кормів, енергетичну
цінність накопиченої енергії в організмі тварин та отриманих прибутків, використання енергоощадних
технологічних рішень.
Суть в тому, що оцінка біологічних особливостей корів за обмінними процесами дозволяє
прогнозувати доцільність ведення галузі молочного скотарства. В кожній будівлі, приміщенні знаходяться
тварини і без врахування їх біологічних можливостей об’єктивність економічних розрахунків буде дуже
наближеними. Тоді інтенсивні технології не завжди дають позитивні результати.
Нами пропонується оцінювати рівень ефективності технологій за прибутково-енергоощадним
коефіцієнтом виробництва молока на основі розробленої шкали, де визначені п’ять рівнів
ефективності технології виробництва молока (табл. 4): недопустимий; умовно-допустимий;
допустимий; високий; найвищий.
Таблиця 4
Шкала рівня ефективності технології за прибутково-енергоощадним коефіцієнтом
виробництва молока
Рівень ефективності
технології
Недопустимий
Умовно-допустимий
Допустимий
Високий
Найвищий

Умовне позначення рівня
ефективності
Нд
Уд
Д
В
Н

Прибутково-енергоощадний коефіцієнт
виробництва молока, балів
до 1
1,01 – 2,00
2,01 – 3,00
3,01 – 4,00
більше 4,01

Використання запропонованої шкали оцінки рівня ефективності технології за ПЕОК виробництво
молока показали, що при потужності підприємств 200 корів при рівні ефективності (Уд, Д, В, Н)
доцільно забезпечувати умови розміщення корів за відповідним рівнем генетичних задатків та
умовами їх утримання і годівлі (табл. 5). Відносно підприємств з потужністю 400 і 800 корів допустимий
рівень (Д) продуктивності корів досягається при надоях молока відповідно 45-55 ц та 35-55 ц.
Таблиця 5
Рівень ефективності технології за мінімальним надоєм корів, потужністю підприємства та
енергоощадним коефіцієнтом виробництва молока
Потужність,
корів

200

400

800

Варіанти

Рівень
ефективності
технології

1

2

9

10

Нд
Уд
Д
В
Н
Нд
Уд
Д
В
Н
Нд
Уд
Д
В
Н

55
60
75
30
35
50
65
75
30
35
50
65
75

Мінімальний надій молока від однієї корови за рік, ц
35
50
55
65
40
50
40
45
40
55
60
70
45
55
45
50
60
70
70
55
70
55
65
75
80
80
70
70
80
30
30
30
35
35
35
30
35
35
35
35
40
40
40
35
40
50
50
45
55
50
55
50
50
65
65
60
70
60
65
60
60
75
75
70
80
70
80
75
70
30
30
30
30
25
30
25
30
35
35
35
35
30
35
30
35
45
45
55
55
40
40
35
40
70
60
70
70
55
55
45
50
80
70
80
80
65
70
60
65

35
40
55
65
80
30
35
50
60
70
25
30
35
50
60

3

4
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5

6

7

8
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Враховуючи такі обставини, вищенаведені сільськогосподарські підприємства з виробництва
молока не можуть конкурувати із господарствами потужністю 800 корів. Крім того, основним моментом
аграрного підприємства з виробництва молока є те, що діяльність не обмежується виробництвом
лише одного виду продукції, але й супутніми продуктами для рослинництва, виробництвом яловичини
від вибракуваних корів та над ремонтного молодняку, відтворенням маточного поголів’я за рахунок
ремонтного молодняку.
Отже, спеціалізовані підприємства середньої та великої потужності по виробництву продукції
скотарства мають більш сприятливі можливості щодо організації виробництва з використанням
енергоощадного устаткування і обладнання, впровадження нових енергозберігаючих технологій,
проведення племінної роботи.
Висновки з даного дослідження. Пошуки методологічних обґрунтувань технологій
виробництва молока за прибутково-енергоощадним коефіцієнтом розкривають надійний підхід до
впровадження енергоощадного обладнання, енерго- і ресурсного використання тваринами енергії
кормів при виробництві молока.
Вибір технології виробництва молока у кожному випадку потребує наукового обґрунтування
щодо використання не тільки енергетичних ресурсів, але й з врахуванням ефекту перетворення їх на
енергію продукції скотарства.
Доведено, що з використанням прибутково-енергоощадного коефіцієнту базується на
врахуванні прибутку від однієї корови, товарності молока, енергетичної цінності молока, енергетичної
цінності кормів (кормових одиниць, витрачених на виробництво молока в МДж) можливо прогнозувати
або оцінювати рівень ефективності технологій виробництва молока.
Розроблена шкала рівня ефективності технологій за ПЕОК виробництва молока в п’яти рівнях
(балів) забезпечує підвищення об’єктивної оцінки діючих технологій виробництва молока та
прогнозування їх при розробках проектно-кошторисних документацій на нове будівництво,
реконструкцію та технічне переоснащення діючих підприємств. Запропонований метод оцінки
ефективності технологій виробництва молока за ПЕОК доступний спеціалістам та науковим
працівникам для прогнозування рівня ефективності технологій з виробництва продукції тваринництва.
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Анотація
У статті наведені методологічні підходи до визначення економічної ефективності
виробництва молока з урахування обмінних процесів у корів. Проведено розрахунки рівня
ефективності технології виробництва молока за п’яти бальною шкалою. Запропоновано новий
метод оцінки ефективності виробництва молока, як один із шляхів розвитку молочного
скотарства.
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Ключові слова: скотарство, технологія, молоко, продуктивність, енергія, ефективність,
рентабельність.
Анотация
В статье приведены методологические подходы к определению экономической
эффективности производства молока из учета обменных процессов у коров. Проведены расчеты
уровня эффективности технологии производства молока за пяти балльной шкалой. Предложен
новый метод оценки эффективности производства молока, как один из путей развития
молочного скотоводства.
Ключевые слова: скотоводство, технология, молоко, продуктивность, энергия,
эффективность, рентабельность.
Аnnotation
The article presents the methodological approaches to determining the economic efficiency of milk
production from the accounts of metabolic processes in cows. Calculations of the efficiency level of
technology of milk production over the five-point scale. The new method for evaluating the effectiveness of
milk production as a way of dairy cattle.
Key words: cattle, technology, milk, productivity, energy, efficiency, cost-effectiveness.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ
ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Постановка проблеми. Формування ринкової системи в сучасних умовах безпосередньо
пов'язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. Продуктивне економічне
зростання і підвищення рівня конкурентоспроможності української економіки не можуть бути досягнуті
без створення та розвитку сприятливого середовища для малого підприємництва [4]. Мале
підприємництво є невід’ємною складовою ринкової економіки. Зростання підприємницької активності у
цій сфері сприяє наповненню ринку товарами та послугами, вирішенню проблеми зайнятості,
створенню нових робочих місць.
Значну роль у формуванні підприємницького середовища відіграє держава, а точніше
запроваджений в державі механізм підтримки суб’єктів малого підприємництва. Оскільки пріоритетні
напрями державної підтримки малого підприємництва пов’язані із пошуками ефективних методичних
підходів до формування регіональних програм розвитку малого підприємництва, то провідне місце у
цьому посідає маркетинг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми маркетингу у контексті регіональних
програм державної підтримки малого підприємництва широко розглядаються у сучасній науковій
літературі, а саме у працях зарубіжних та вітчизняних дослідників: І. Ансоффа, Д. Берча, М. Вебера,
Т. Веблена, Р. Дженика, П. Друкера, В. Зомбарт, Р. Кантильйона, Дж. Кейнса, К. Макконелла,
А. Маршала, М.Х. Мескона, В. Галушко, М. Портера, П. Самуельсона, З. Варналій, Ф. Хайєка,
А. Хоскінга, Й. Шумпетера, О. Амоші, Ю. Бажала, О. Балацького, Є. Бойка, А. Заїнчковського,
Л. Романової, В. Парсяк, О. Пєтухова, Б. Буркинського, В. Геєця, М. Данилюка, М. Долішнього,
С. Злупка, С. Ілляшенко, Ю. Канигін, М. Козоріз, І. Комарницький, О. Кужель, О. Кузьміна,
В. Максимової, А. Мельник, В. Мікловди, В. Павлова, Є. Палиги, С. Пухир, М. Чумаченка, Л. Шевчук та
інших.
Незважаючи на численні, ґрунтовні дослідження проблем державної підтримки малого
підприємництва, ще не достатньо вивчені та не знайшли належного вирішення питання ролі
маркетингу в контексті розробки регіональних програм державної підтримки малого підприємництва.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення особливостей застосування методів
маркетингових досліджень у малому підприємництві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в державі формування механізмів
управління державною підтримкою малого підприємництва відбувається динамічно. Це зумовило
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появу різноманітних форм, засобів та інститутів підтримки малого підприємництва, а отже, зробило
актуальною проблему координації їхніх дій.
Незалежно від характеру рішення, яке належить прийняти фахівцю у сфері малого
підприємництва, ступеня ризику та відповідальності через можливі помилки, масштаби об’єкта або
явища, якого це рішення стосується, потрібна певна основа. Підґрунтям цього для прийняття рішення,
безумовно, є інформація, адже «Хто володіє інформацією, той править світом». Основними каналами
надходження інформації є маркетингові дослідження.
Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні
інформацією, яка уможливлює створення ефективної маркетингової програми малого
підприємництва. Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і
можливостей малого підприємництва та інших сфер бізнесу посісти конкурентну позицію на
конкретному ринку в конкретний час, знизити міру ризику і невизначеності, збільшити ймовірність
успіху маркетингової діяльності.
Основними завданнями маркетингових досліджень є:
− аналіз та прогнозні дослідження кон’юнктури ринку;
− визначення величини і динаміки попиту та пропонування товарів, співвідношення їх величин;
− розрахунок місткості ринку в цілому та його окремих сегментів;
− прогнозні дослідження обсягів збуту;
− визначення конкурентних позицій, іміджу підприємства та його продукції;
− дослідження поведінки споживачів, конкурентів, посередників, постачальників та інших
суб’єктів ринку;
− аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства;
− оцінка ефективності маркетингових заходів;
− розробка рекомендацій стосовно поліпшення товарної, цінової, комунікаційної та розподільної
маркетингової політики підприємства;
− розробка докладної програми маркетингу [6].
Зокрема, окремі маркетингові дослідження фірма може здійснити власними зусиллями, а інші –
за допомогою консалтингових послуг, які надаються суб’єктам малого підприємництва різними
агентствами й організаціями.
Відповідний пакет послуг в умовах конкретного регіону для певної організації повинен
визначатися потребами суб’єктів малого підприємництва і наявністю відповідних ресурсів.
Дослідження діяльності на українському ринку авторитетних консалтингових фірм дозволило
визначити найдієвішою послугою – розробку стратегії малого підприємництва, яка в умовах
динамічного характеру здійснюваних в Україні реформ та нестабільності економіко-правової бази
господарювання є визначальною для успішного розвитку малого підприємництва.
Варто зазначити, що вирішення завдань формування регіональних програм державної
підтримки малого підприємництва потребує розробки моделей і методів їх оптимізації та створення на
цій основі систем підтримки прийняття рішень.
Розробка комплексу заходів, спрямованих на реалізацію державної підтримки малого
підприємництва, має бути спрямована на формування регіональних умов господарювання за
допомогою економічних і адміністративних важелів місцевої влади, кожен із яких має свої інструменти.
До інструментів організаційних важелів підтримки малого підприємництва належать суб'єкти та об'єкти
управління, а також інформаційні, фінансові, ресурсні потоки між ними. Серед інструментів
функціональних важелів підтримки малого підприємництва можна виділити низку блоків, які в
сукупності відображають всі функції управлінського процесу: аналіз, планування, організацію,
реалізацію й контроль. Інструменти правового й інформаційного важелів також мають свій комплекс,
але їх основні елементи пов’язані з елементами організаційних і функціональних важелів управління.
Формування регіональної програми державної підтримки малого підприємництва пов’язане із
необхідністю описати конкретні об'єкти управління (малі підприємства і організації регіону, фізичні
особи (підприємці), суб’єкти управління законодавчими та виконавчими органами регіону, органи
місцевого самоврядування, а також різні міжрегіональні асоціації, агенції тощо), визначити основні
(істотні) чинники, що характеризують і оцінюють соціально-економічну ситуацію в регіоні, створити
механізм розробки і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва [5].
Враховуючи визначення поняття формування регіональних програм, щоб сформувати державну
підтримку малого підприємництва, необхідно оцінити рівень його розвитку і перспективи.
Останнім часом великого поширення для побудови узагальнених оцінок суб'єктів
найрізноманітнішого типу набув підхід, що базується на використанні дерева цілей. Кожен елемент
(вершина) дерева, включаючи підсумковий, дезагрегується точно на два піделементи, тобто
використовується метод дихотомії. Агрегація кожної пари елементів в елемент наступного (верхнього)
рівня виконується за допомогою логічних матриць згортки.
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У формуванні загальних уявлень про різні проблеми та аспекти маркетингової діяльності,
поведінку суб’єктів малого підприємництва значну роль відіграють різні методи досліджень [8].
Інформація при проведенні цих досліджень отримується через цілеспрямовані експерименти,
опитування і спостереження за кон’юнктурою ринку, тенденціями його розвитку, станом конкурентного
середовища тощо. Їх результати залежать від роботи експертів, якими є працівники вищого та
середнього менеджменту підприємства, торговельні агенти, покупці, незалежні фахівці.
Методи експертних оцінок, що використовуються при розробці регіональних програм, широко
застосовують також при їхній реалізації, зокрема, при оцінюванні витрат на реалізацію тих чи інших
заходів, очікуваного ефекту, а також ризиків.
Одним з класів експертних механізмів, що підвищують достовірність оцінок експертів, є відомий
метод «Дельфі», за яким експерти ізольовані один від одного, а експертний механізм реалізується за
декілька розділених у часі ітерацій [1].
Опитування експертів здійснюється в декілька ітерацій. На першій кожен експерт дає числову
оцінку об'єкта. Після цього підраховується і повідомляється всім експертам середня оцінка і показник
амплітуди оцінювання. Експертів, які дали крайні оцінки, просять дати письмове обґрунтування своєї
думки, і з ним ознайомлюють всіх інших експертів, передаючи його по мережі, після чого проводиться
друга ітерація опитування. Ітерації закінчуються тоді, коли буде достатнє узгодження між оцінками
експертів. Цей початковий варіант процедури спричинив багато різновидів і модифікацій. Пропонована
нижче модифікація включає механізм стимулювання експертів за наближення їх оцінок до середньої
думки (точніше кажучи, механізм покарання за відхилення їх оцінки від середньої).
Таким чином, крім зацікавленості експерта в наближенні підсумкової оцінки до його істинної,
з'являється друга складова його інтересу. Вона полягає в прагненні мінімізувати покарання, тобто
штрафи за відхилення його оцінки від середньої.
Отже, аналізуючи тенденції розвитку і побудови моделей регіональних програм підтримки
малого підприємництва, доцільно сформувати універсальні методичні рекомендації щодо розробки
програм і побудови моделей регіональної політики підтримки малого підприємництва в Україні.
Успішна універсальна програма підтримки малого підприємництва має бути орієнтована на те, щоб
змінити умови (зовнішнього середовища) розвитку малого підприємництва і завдяки цьому ініціювати
процеси змін в його структурі, потенціалі, а в кінцевому підсумку – результативності завдяки
проведенню маркетингових досліджень.
Мале підприємництво є порівняно новою сферою економіки України і багато в чому більш гнучке
і прогресивне. Застосування нових засобів регіонального управління дасть найбільш відчутні і реальні
результати, коли центральну роль у політиці регіональної влади у сфері малого підприємництва
відіграватимуть комплексні програми розвитку малого підприємництва в регіоні, про що свідчать
результати маркетингових досліджень.
Особливе значення регіональних програм полягає в динамічному характері методики їх
розробки, яка зводиться до такого:
- безперервності, на основі маркетингових досліджень стану малого бізнесу в регіоні, внесення
корективів до програм з урахуванням ситуації, яка змінюється;
- конкретності розроблених заходів для реалізації програми.
Система оцінювання ефективності програм розвитку малого підприємництва – це одна з
ключових умов її успішного впровадження, яка має бути розроблена так, щоб відповісти на низку
запитань:
1.Яким чином реалізація програми вплине на підприємницький клімат у регіоні?
2.Який вплив окремих заходів програми на розвиток малого підприємництва?
Суттєвими елементами здійснення маркетингових досліджень й основою оцінювання реалізації
програми є:
- узагальнені результати «гарячих ліній» та громадської приймальні;
- звіти про стан і вдосконалення реалізації програми, що готуються раз на квартал;
- рекомендації і матеріали конференцій, присвячених обговоренню тенденцій у сфері розвитку
малого підприємництва;
- дослідження ефективності роботи єдиних реєстраційних і дозвільних центрів;
- опитування підприємців, що проводяться асоціаціями підприємців [2].
Система оцінювання стану реалізації програми повинна мати гнучкий характер, може
систематично вдосконалюватися, а її засади, організаційні, правові і фінансові межі визначає обласна
державна адміністрація, в тому числі щодо формування заходів реалізації програми.
Аналіз останніх досліджень свідчить, що забезпечення сприятливого середовища для
функціонування малого підприємництва є одним із пріоритетних напрямів державної підтримки у
багатьох країнах Заходу.
Результати дослідження світового досвіду підтримки малого підприємництва окреслюють його
основні прикметні риси, а саме: наявність спеціальних організацій, які генерують, систематизують,
координують та контролюють процес підтримки малого бізнесу; спеціальні комплексні програми
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підтримки малого підприємництва; акцент на фінансовій допомозі невеликим підприємствам як у
формі надання коштів на засадах грантів і кредитів, так і завдяки не вилученню частини прибутку
шляхом пільг при оподаткуванні; підтримка малого підприємництва протягом усіх етапів їх «життя»:
реєстрації, становлення, зростання; заохочення різноманітних форм інтеграції малого підприємництва
із великими підприємствами, серед яких технологічна, фінансова, маркетингова тощо; першочергова
увага – стимулюванню розвитку малого підприємництва в інноваційній сфері та заохочення венчурних
систем фінансування діяльності суб’єктів малого підприємництва; концентрація функцій державної
підтримки суб’єктів малого підприємництва на рівні місцевих і регіональних органів влади;
гармонізація національних параметрів системи підтримки малого бізнесу окремої країни з
міжнародними стандартами після вступу країни до певного політико-економічного блоку, наприклад,
до ЄС.
Мале підприємництво є однією з найбільш ефективних форм підприємництва, що сприяє
успішному розвитку економіки. Воно є гарантом гнучкості і динамічності економіки, потужним засобом
постійного коректування і збереження структури виробництва, що задовольняє потреби населення в
роботі, заробітній платні, соціальних послугах, а також є тією сферою, яка дає можливість державі
вирішувати соціальні проблеми [3]. Проте на шляху розвитку малого підприємництва виникає низка
гострих проблем економічного, політичного і соціального характеру. Таким чином, проведення
маркетингових досліджень дасть змогу розширити можливості малого підприємництва та посісти
позицію лідера на ринку.
Висновки з проведеного дослідження. Програмування державної підтримки малого
підприємництва повинно спиратися на програмно-цільовий підхід, який визначатиме головну мету,
завдання, напрями, заходи і засоби для їх реалізації. Однак для цього необхідне проведення
комплексного маркетингового дослідження для забезпечення формування регіональних програм.
Державна підтримка малого підприємництва в контексті ефективного використання державних коштів
пов’язана із пошуками ефективних методичних підходів до формування регіональних програм
розвитку малого підприємництва та побудовою на їхній основі комплексного оцінювання досягнення
цілей вибраних пріоритетних напрямів. Сьогодні в регіонах робота з формування регіональних
програм і комплексу заходів щодо їх реалізації відбувається без аналізу попереднього досвіду і
відповідної теоретико-методологічної основи [7]. Маркетингові дослідження є підґрунтям для
досягнення мети підвищення ефективності регіональних програм державної підтримки та розвитку
малого підприємництва. Тому саме сьогодні постала гостра потреба вирішення цих завдань.
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Анотація
У статті досліджено особливості маркетингових досліджень у малому підприємництві.
Розкрито роль маркетингу в контексті розробки регіональних програм. Висвітлено комплекс
заходів, спрямованих на реалізацію державної підтримки малого підприємництва.
Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, мале підприємництво, державна
підтримка, програмне забезпечення, регіональні програми.
Аннотация
В
статье
исследованы
особенности
маркетинговых
исследований
в
малом
предпринимательстве. Раскрыты вопросы роли маркетинга в контексте разработки
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региональных программ. Описан комплекс мероприятий, направленных на реализацию
государственной поддержки малого предпринимательства.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, малое предпринимательство,
государственная поддержка, программное обеспечение, региональные программы.
Annotation
The role of marketing issues in the context of development of regional programs was revealed. The
complex of measures directed on the realization of government support of small entrepreneurship was
described in this article too.
Key words: marketing, marketing research, small entrepreneurship, government support, software,
regional programs.

УДК 330.322.21

Несторишен І.В.
, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства,
Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і
підприємництва»

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО
АСОРТИМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Подальший розвиток ринкових відносин корінним чином змінив для
підприємств економічні умови функціонування. Ці умови характеризуються підвищеною
нестабільністю та невизначеністю зовнішнього середовища, посиленням конкуренції на внутрішньому
і зовнішньому ринках. В зв'язку з цим для вітчизняних підприємств особливо актуальним є проблеми
забезпечення їх життєздатності і пошуку джерел підтримки економічної стабільності та подальшого
розвитку. Аналіз умов господарювання вказує на те, що важливим напрямом адаптації промислових
підприємств до ринкового середовища, що змінюється, є формування і реалізація раціональної
асортиментної політики, що передбачає пошук відповідей на ряд ключових питань економіки: що, для
кого і в якій кількості виробляти. У сучасних умовах вибір ефективної асортиментної політики є
важливою проблемою, від рішення якої залежить рівень ефективності як самих підприємств, так і
забезпечення економічної безпеки країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і методичні питання формування
асортиментної політики розглядалися в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених: І. Ансоффа,
До. Боумена, А. Вайсмана, Е. Голубкова, А. Градова, П. Завьялова, Е. Короткова, Ф. Котлера,
В. Маркової, Н. Моїсєєвой, Г. Немченко, І. Омельченко, О. Орлова, А. Романова, Є. Рясних,
О. Стоянової та ін.
Разом з тим вивчення літературних джерел, а також практичного досвіду функціонування
вітчизняних промислових підприємств показує, що проблеми формування оптимального асортименту
виробничої програми досліджені недостатньо повно, особливо стосовно нових умов господарювання,
що вимагають розробки сучасних принципів, методів та інструментів управління асортиментною
політикою.
Варто відмітити, що сьогодні не вироблено єдиного загальноприйнятого погляду на зміст
поняття “асортиментна політика” промислового підприємства. Також відсутня цілісна концепція
формування асортиментної політики у вітчизняних умовах, що враховує необхідність підтримки
подальшого економічного розвитку вітчизняних виробників. Недостатня розробленість теоретичних,
методичних і практичних аспектів вказаної проблеми, її значна практична значущість для економіки
вітчизняних підприємств зумовили актуальність дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних положень та наукових
досліджень в галузі асортиментної політики промислових підприємств та систематизування чинників,
що впливають на її формування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найважливіших проблем, яка стоїть
перед підприємствами, є визначення такого асортименту продукції, який одночасно задовольнятиме
попит покупців і приноситиме максимальний обсяг прибутку за наявних матеріальних, людських та
фінансових ресурсів. Ефективність управління асортиментом продукції впливає як на фінансове
становище підприємства, так і на його маркетингові позиції. Тому завданням цього напрямку
дослідження є пошук необхідного інструментарію, здатного врахувати фактори впливу на формування
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асортиментної політики та оптимізувати програму випуску продукції за асортиментом. В табл. 1
наведено основні підходи до трактування категорії “асортиментна політика”.
Таблиця 1
Основні підходи до розуміння категорії “асортиментна політика”
Автор

Визначення

Экономический
словарь [1, с. 24]

Політика, що передбачає вирішення проблеми вибору номенклатури товарної і
реалізованої продукції та пошук шляхів її оптимізації
Система поглядів і комплекс заходів з управління торговим асортиментом, яка включає
загальні напрями формування асортименту торгової мережі організації, що відповідає
вимогам покращення рівня і культури народного споживання, інтересам народного
господарства

Полонская Л.
[2, с. 33]
Опельбаум Ш.
[3, с. 13]
Твилдиани Ю.
[4, с. 12]
Ноздрева Р.
[5, с. 58]
Ковалев А.
[6, с. 89–94 ]
Герчикова І.
[7, с. 156]
Николаева М.
[8, с. 105]
Котлер Ф.
[9, с. 315]

Система поглядів і комплекс заходів з управління товарним асортиментом
Система заходів, направлена на визначення оперативних та стратегічних цілей розвитку
асортименту товарів, а також розробку принципів, відповідно до яких вона буде
вироблятись
Система поглядів на розвиток (концепція розвитку) асортименту та адекватна система
заходів щодо її реалізації у сфері виробництва, обміну і споживання
Система заходів щодо визначення товарних груп для успішної роботи на ринку і
забезпечуючих економічну ефективність діяльності підприємства в цілому
Полягає у виробленні (відповідно до цілей, які переслідує підприємство) і реалізації
рішень щодо номенклатури (найменувань) товарної продукції, різноманітності
асортименту одного найменування, необхідності розширення асортименту, що
випускається
Припускає рішення проблеми вибору номенклатури товарної продукції та її оптимізацію
Процеси формування оптимальної структури асортименту організацій різних форм
власності і галузевої приналежності

Таким чином, управління асортиментом − діяльність відповідних служб підприємства з
аналізу, контролю та ухвалення управлінських рішень в області маркетингу, збуту і виробництва
продукції з метою адаптації асортименту до потреб покупців.
Можна виділити основні цілі асортиментної політики:
− збільшення обсягів реалізації за рахунок оптимізації структури асортименту;
− збільшення оборотності товарних запасів;
− досягнення конкурентної переваги за рахунок більш привабливого асортименту;
− вихід на нові ринки;
− зниження витрат, пов'язаних із структурою асортименту;
− оптимальне завантаження виробничих потужностей;
− підвищення економічної стійкості промислового підприємства шляхом формування
раціональної асортиментної політики.
Проте можна виділити такі проблеми управління асортиментом:
− потреби покупців швидко змінюються, тому підприємство вимушене постійно оновлювати свій
асортимент, що підвищує вимоги до техніко-технологічної бази;
− на підприємствах не налагоджена система управління асортиментом через складність
прогнозування зміни попиту споживачів і відсутність методик оптимізації асортименту;
− відсутні чіткі критерії та інструменти формування оптимального асортименту промислових
підприємств;
− жорстка конкуренція призводить до того, що нова продукція не встигає окупити інвестиції в її
виробництво та просування.
Варто відмітити, що завдання управління асортиментом лежить на перетині технікоекономічного (виробничого) та маркетингового (ринкового) аналізу. В свою чергу, сукупність технікоекономічних та маркетингових методів аналізу відповідно визначають внутрішні та зовнішні фактори
формування асортименту промислового підприємства (рис. 1).
Результатом техніко-економічного аналізу є оцінювання рівня матеріально-технічної,
технологічної, організаційної та фінансово-економічної можливості та доцільності виробництва
продукції за певний період часу. Маркетинговий аналіз (зовнішні фактори) дозволяє зрозуміти,
наскільки та або інша позиція перспективна з погляду ринку, який попит на неї очікується, його
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динаміка. При зіставленні даних двох аналізів ми і одержуємо оптимальний асортимент, сутність якого
буде розглянута нижче. Варто відмітити, що за радянських часів проблеми формування оптимального
асортименту промислового підприємства зводились до розробки оптимального плану виробництва,
яке вирішувалась за допомогою економіко-математичного моделювання – лінійного програмування, а
обмеженнями були виробничі потужності, матеріальні та трудові ресурси.
АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Критерії та інструменти формування
оптимального асортименту

Внутрішні фактори

Ціноутворення

Технологічні
можливості

Зовнішні фактори

Якість та ціна продукції

Технічні
можливості

Дизайн та рекламні
заходи

Матеріально-технічне
забезпечення

Форми просування та
обслуговування
споживачів

Трудові ресурси

Ширина та глибина
асортименту

Інвестиційні
можливості

Зміна потреб
споживачів

Організація
бізнес-процесів

Дії конкурентів

модуль планування потреби у виробничій потужності
модуль формування конкурентоспроможності продукції

Рис. 1. Процес формування асортименту промислового підприємства
Фундатором лінійного програмування є радянський вчений, академік, лауреат Нобелівської
премій Л. Канторович. У 1939 р. він вирішив математично декілька завдань: щодо найкращого
завантаження машин, розкрою матеріалів з найменшими витратами, розподілу вантажів за декількома
видами транспорту.
Запропонувавши універсальний метод вирішення цих завдань, а також різні алгоритми, що
реалізовують його, Л. Канторович вперше точно сформулював такі важливі і тепер широко
розповсюджені економіко-математичні поняття, як оптимальність плану, оптимальний розподіл
ресурсів, об’єктивно обумовлені (оптимальні) оцінки, вказавши багаточисельні області економіки,
де можуть бути застосовані економіко-математичні методи ухвалення оптимальних рішень. Л.
Канторович запропонував вирішення проблеми вибору оптимального плану з метою максимізації
прибутку, а саме [10, с. 96]:

де хі – кількість і-ї продукції, шт.;

m
F ( x) = ∑ cі × xi 
→ max ,
i =1
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сі – прибуток від реалізації і-ї продукції, грн.
В цю модель вводяться обмеження щодо ресурсів, фондів часу роботи устаткування, за
обсягами виробництва окремих виробів. Однак в сучасних умовах вона має певні недоліки.
По-перше, в цій моделі є певні некоректності з позиції показників у системи “обсяг – прибуток –
витрати” [11, с. 27]. Розрахунок за цією моделлю не викликав би ніяких сумнівів, якби прибуток із
зростанням обсягів виробництва збільшився точно в такій же пропорції. Однак відомо, що прибуток із
зростанням масштабів виробництва збільшується в набагато більш високій пропорції. Величина цього
приросту тим більша, чим більша питома вага постійних витрат у собівартості продукції. У цьому
випадку варто очікувати, що розрахунок оптимального асортименту по цій моделі призведе, по-перше,
до досить істотного заниження маси прибутку, і по-друге, вибору неоптимального варіанта, оскільки з
неоднаковим збільшенням обсягів виробництва за видами продукції відбудеться перерозподіл
постійних витрат і зміна характеристик рентабельності. Для усунення цього недоліку, О. Орлов
пропонує вдосконалити модель вибору оптимального асортименту за допомогою маржинального
прибутку:
m

F ( x) = ∑ М і × xi − Впост 
→ max
i =1

(2)

По-друге, запропонована модель не враховує вплив зовнішнього середовища, а саме: дії
конкурентів, зміна вимог споживачів, способи просування продукції. Цей аспект обов’язково необхідно
враховувати при формуванні асортименту промислового підприємства, що буде розглянуто в
наступних дослідженнях.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, питання формування оптимального
асортименту підприємства в умовах ринку набуває все більшої актуальності. Сьогодні необхідно
враховувати не лише внутрішні обмеження (матеріальні, трудові, фінансові, ресурси), але й фактори
зовнішнього середовища (дії конкурентів, споживачів, постачальників). В таких умовах необхідно
розробити відповідні критерії та інструменти формування оптимального асортименту, які б дозволили
приймати оперативні та вірні рішення стосовно структури та масштабу випуску продукції.
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Анотація
В статті узагальнено теоретичні положення та наукові дослідження в галузі
асортиментної політики промислових підприємств та систематизовано чинники, що впливають
на її формування. Запропоновано процес формування асортименту промислового підприємства.
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Аннотация
В статье обобщены теоретические положения и научные исследования в отрасли
ассортиментной политики промышленных предприятий и систематизированы факторы,
которые влияют на ее формирование. Предложен процесс формирования ассортимента
промышленного предприятия.
Ключевые слова: ассортиментная политика, оптимальный план, маркетинговый анализ,
промышленные предприятия.
Annotation
In the article theoretical positions and scientific researches are generalized in industry of assortment
policy of industrial enterprises and factors which influence on her forming are systematized. The process of
forming of assortment of industrial enterprise is offered
Key words: assortment policy, optimal plan, marketing analysis, industrial enterprises.
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ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ
ГОСПОДАРСТВ
Постановка проблеми. Маркетинг як стратегічна функція підприємства, що функціонує в
умовах розвинених ринкових відносин і конкуренції, пріоритетності потреб споживача, також може
бути реалізована тільки за допомогою власної комунікаційної системи. Маркетингові комунікації
готельних господарств пов’язані з проблемою організації ефективної комунікаційної взаємодії із
зовнішнім оточенням, вирішення якої потребувало проведення власного теоретичного дослідження
природи цього явища, визначення сутності його базових категорій.
Підприємствам дедалі важче стає визначати, який набір маркетингових комунікаційних
інструментів для створення тривалих відносин на ринку та досягнення оптимального впливу на
споживача є ефективним. Сучасний стан ринку показує, що найкращі результати дає комплексне
застосування одразу кількох засобів - інтегрованих маркетингових комунікацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розуміння сутності комунікацій залежить від того, як
ті чи інші автори тлумачать такі категорії, як комунікаційний процес та модель комунікаційного
процесу. Поняття комунікації перебуває у безпосередній залежності від того, з яких елементів
будується авторами та чи інша модель процесу інтегрованих маркетингових комунікацій.
Інтегровані маркетингові комунікації спрямовані на забезпечення послідовності повідомлень і
використання додаткових засобів масової інформації. Інтегрованим маркетинговим комунікаціям
присвятили свої дослідження ряд вітчизняних вчених: І.В. Бойчук, А.В. Вовчак, С.С. Гаркавенко,
В.Г. Герасимчук, Л.К. Гліненко, Ю.А. Дайковський, Н.Ю. Кочкіна, А.Ю. Павленко, Т.О. Примак,
Є.В. Ромат, Н.С. Ситнік, О.О. Стельмах, та зарубіжних: Дж. Домінік., Г. Лассуелл., Р. Якобсон,
О. Шрам, Д. Келлі, П. Сміт П., Ф. Котлер, Г. Дж. Болт, Х. Маккей, Дж.Р. Еванс, І.В. Алешина,
Г.Л. Багієв, Є.П. Голубков, О.М. Голубкова, І.В. Крилов, Н.Д. Еріашвіллі.
Дослідженню проблем готельного господарства і зокрема організації їх роботи присвячені
наукові праці таких економістів як: Ю.Ф. Волкова, В.Г. Герасименко, Н.І. Кабушкіна, В.І. Карсекіна,
Г.Б. Муніна, Л.І. Нечаюк, П.Р. Пуцентейло, Х.Й. Роглєва, А.Е. Саак, С.С. Скобкіна, Т.І. Ткаченко,
Н.О.Телеш, М.В. Якименко та ін. При цьому визначення деяких понять стосовно готельного
господарства, класифікації готелів, сутності та структури готельного продукту розглянуті недостатньо
повно.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей розвитку готельного
господарства як найважливішого сегмента ринку послуг і обґрунтування напрямку дій процесу
впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій у практику діяльності підприємств.
З метою удосконалення маркетингових комунікацій готельних господарств ставиться завдання
побудувати модель функціонування системи інтегрованих маркетингових комунікацій
Виклад основного матеріалу дослідження. Готельне господарство в сучасних умовах дуже
швидко розвивається та є високоприбутковою галуззю, залишаючись при цьому найважливішим
сегментом ринку послуг.
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Головна риса готельного господарства − підвищення попиту на готельні послуги через
створення взаємовигідних відносин між клієнтом (відвідувачем) і підприємством готельного
господарства, в яких визначальними стають функціональні якості гостинності.
Сьогодні готельне господарство як провідну галузь можна розглядати в двох ракурсах
діяльності, а саме – в широкому та вузькому його розумінні. У першому випадку готельне
господарство включає послуги розміщення, харчування та інші види додаткових і супутніх послуг, а в
другому – лише розміщення або розміщення та сніданок чи напівпансіон (згідно з ГОСТ 28681.4-95
готель – це підприємство, призначене для тимчасового проживання) [1, с. 14].
Прискорений розвиток індустрії гостинності, прагнення підприємств отримати більший прибуток
та зростаюча платоспроможність клієнтів у багатьох країнах світу сприяли розширенню та
урізноманітненню готельного господарства. До основних послуг додаються все нові додаткові послуги
для обслуговування ділових зустрічей, оздоровлення, організації розваг клієнтів тощо. Це призводить
до збагачення змісту поняття «готельне господарство», що поряд з основними послугами включає
широкий асортимент додаткових та супутніх послуг (спортивні, медичні, посередницькі, комунальнопобутові та ін.). При цьому готельне господарство вже надає послуги не лише власного виробництва,
але й інших галузей господарства. При всій різноманітності послуг усі вони мають чотири спільні
характеристики, які відрізняють дані послуги від товару, а саме:
– невловимість, невідчутність або нематеріальний характер послуг;
– невід’ємність процесів виробництва та споживання послуг;
– неоднорідність (непостійність, мінливість) якості послуг;
– нездатність послуг до зберігання.
Процес впровадження концепції інтегровані маркетингові комунікації у практику діяльності
підприємства спрямовується наступними чинниками:
– нерозумінням значення застосування інтегровані маркетингові комунікації у процесі росту
ефективності маркетингових комунікацій;
– суперечностями між різними функціональними підрозділами служб комунікатора;
– нечисленністю рекламних та інших агентств, які в змозі розробити – ефективні інтегровані
маркетингові комунікації в силу відсутності кадрів відповідної компетентності, переслідування своїх
меркантильних інтересів [2, с. 28].
В готельному господарстві великої уваги надається сервісу. Сервіс – це система мір, що
забезпечує високий рівень комфорту та задоволення самих різноманітних побутових, господарських
та культурних потреб гостей за умови професійного обслуговування. Розміщення, забезпечення
продуктами харчування та напоями є самим головним у діяльності готелів, від цього отримується весь
або велика частина доходів і за це несуть відповідальність всі або більша частина співробітників
підприємства. Розміщення та харчування – головні продукти, що пропонуються основними службами
готелю. Проте сьогодні гості прагнуть отримати також й інші послуги та види обслуговування. 3 метою
підвищення якості та культури обслуговувань клієнтів, а також конкурентноздатності на світовому
ринку готельних послуг, підприємства повинні мати не тільки високий рівень комфорту, але й широкий
набір додаткових послуг. Оскільки, окрім зручного готельного номеру, харчування та прохолоджуючих
напоїв у ресторанах, барах або безпосередньо у номері, гість може забажати користуватися
послугами пральні, перукарні, сауни, басейну, фітнес-клубу, бізнес-центру, конференсалу, бібліотеки,
кіосків преси, обміну валют, не кажучи вже про можливість користування телефоном чи
відеообладнанням. Різноманітність і асортимент додаткових послуг постійно розширюється. На основі
вивчення попиту гостей працівники готельних підприємств знаходять все нові та нові шляхи та форми
обслуговування своїх клієнтів.
Застосування інтегрованих маркетингових комунікацій змінює тенденцію використання
маркетингових комунікацій: замість одного напряму надання інформації цільовій аудиторії про
підприємство та його послуги в системі інтегрованих маркетингових комунікацій застосовують усі
елементи, які можуть сприяти виконанню цілей комунікації [3]. На основі аналізу отриманої інформації
готельні господарства формують мету і завдання своєї діяльності. Вивчення ринку припускає наступні
напрямки досліджень:
− географічне положення;
− місткість ринку і можлива частка готельного господарства при самому сприятливому і самому
несприятливому збігу обставин;
− гострота конкуренції;
− наявність розвитий інфраструктури.
Для цього отриману інформацію систематизують по ряду ознак, що дозволяють вибрати
пріоритетні зовнішні ринки і їхні сегменти. Зокрема, увесь світ підрозділяють на окремі, відносно
однорідні групи національних ринків [4, с. 65]. Використовуючи таку систематизацію, готельне
господарство одержує сегменти, у яких країни поєднуються більш ніж по одній ознаці.
Сегментація проводиться з метою вибору й обслуговування більш вузького цільового ринку,
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вона дозволяє пропонувати послуги відповідно до запитів потенційних споживачів, більш точно
визначати місткість ринку, проводити націлену адресну рекламу, надає можливість розвитку
конкурентних переваг і створенню гарної репутації на ринку [5, с. 72].
Висновки з проведеного дослідження. Для будь якого готельного господарства важливим є
створення систем інтегрованих маркетингових комунікацій, де серед інших елементів центральне
місце буде займати розробка та реалізація комунікаційної стратегії. Однак ефективне планування
маркетингових комунікацій ще не гарантує готельному господарству ефективної рекламної кампанії та
досягнення маркетингових цілей. Підхід до маркетингових комунікацій як до об’єкта управління
передбачає необхідність приділення значної уваги організації комунікаційної діяльності, активізації
рекламно-інформаційної роботи як на самому підприємстві, так і з іншими суб’єктами готельного
ринку [6, с. 86].
Основним методологічним підґрунтям організаційної структури маркетингових комунікацій
готельних господарств також повинна стати концепція інтегрованих маркетингових комунікацій,
побудована за вертикальним принципом. При цьому синергічний ефект досягається не тільки за
рахунок органічного поєднання різних елементів системи маркетингових комунікацій, але й завдяки
формуванню на декількох рівнях комунікаційної взаємодії суб’єктів готельної діяльності з
потенційними споживачами [7, с. 92].
Проведені дослідження свідчать, що для успішного планування та реалізації стратегії
інтегрованих маркетингових комунікацій існує необхідність оцінки ефективності комунікаційної стратегії
в цілому, важливе значення також має визначення впливу окремих його складових на ефективність
діяльності готельних господарств, тобто прогнозування оптимальної структури системи маркетингових
комунікацій [8].
Отже, найбільш перспективною є практичне застосування концепції інтегрованих маркетингових
комунікацій.
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Анотація
В статті обґрунтовано сутність інтегрованих маркетингових комунікацій, особливості
готельного господарства як найважливішого сегмента ринку послуг, напрямок дій процесу
впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікації у практику діяльності
підприємств.
Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, канали комунікації, синергічний ефект,
готельне господарство, сервіс.
Аннотация
В статье обоснована сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций,
особенности гостиничного хозяйства как важнейшего сегмента рынка услуг, направление
действий процесса внедрения концепции интегрированные маркетинговые коммуникации в
практику деятельности предприятия.
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, каналы коммуникации,
синергический эффект, гостиничное хозяйство, сервис.
Annotation
In the article substantiated essence of integrated marketing communications, especially the hotel
industry as the most important segment of the market, trend following the implementation of the concept of
integrated marketing communications practice in the enterprise.
Key words: іntegrated marketing communication, channels of communication, synergy, hotel, service.
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ОЦІНКА СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання однією з умов досягнення високих
фінансових результатів діяльності підприємства і підвищення її ефективності є формування та
управління товарними запасами. Адже від формування товарних запасів залежать організація та
безперервність процесу реалізації, рівень задоволення попиту споживачів, ефективність використання
матеріальних ресурсів, розмір прибутку підприємства. За відсутності науково обґрунтованого підходу
щодо розрахунків величини товарних запасів та неефективних рішень щодо управління ними, на
торговельних підприємствах спостерігається тенденція до економічно необґрунтованого зростання
запасів, що в свою чергу призводить до збільшення витрат на зберігання запасів, зниження
рентабельності діяльності, та як наслідок – зниження прибутку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження стану товарних запасів неодноразово
висвітлювалось в роботах як вітчизняних, так і закордонних вчених. Серед них можна виділити наукові
праці А. А. Мазаракі, І. О. Бланка, Л. О. Лігоненко, Л. П. Наговіциної, Ф. Г. Панкратова, Т. В. Сєрьогіна,
С. Емметта та ін. Та, незважаючи на значну кількість наукових розробок, питання регіональних
особливостей управління товарними запасами, на нашу думку, недостатньо висвітлені та потребують
подальших поглиблених досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення тенденцій стану та динаміки товарних
запасів роздрібних торговельних підприємств Чернівецької області, а також факторів, що впливають
на розмір товарних запасів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для забезпечення ритмічної роботи, широкого
вибору товарів і задоволення попиту споживачів в роздрібній торговельній мережі доцільно
проаналізувати основні показники стану та динаміки товарних запасів Чернівецької області [7]
(табл.1).
Таблиця 1
Показники стану та динаміки товарних запасів роздрібної торговельної мережі
Чернівецької області за 2005-2009 роки
Показники
Товарооборот, млн.грн.
абсолютне відхилення, млн. грн.
темп зміни, %
Товарні запаси, млн.грн.
у % до товарообороту
абсолютне відхилення, млн. грн.
темп зміни, %
Продовольчі товари, млн. грн.
питома вага, %
абсолютне відхилення, млн..грн.
темп зміни, %
Непродовольчі товари, млн. грн.
питома вага, %
абсолютне відхилення, млн. грн.
темп зміни, %

2005 рік
1435,5

1389,6
96,80

501,7
36,10

887,9
63,90

2006 рік
1806,6
371,1
125,85
1755,9
97,19
366,3
126,36
642,3
36,58
140,6
128,02
1113,6
63,42
225,7
125,42

2007 рік
2679,6
873,0
148,32
2625,3
97,97
869,4
149,51
832,7
31,72
190,4
129,64
1792,6
68,28
679,0
160,97

2008 рік
3663,8
984,2
136,73
3598,9
98,23
973,6
137,09
1060,8
29,48
228,1
127,39
2538,1
70,52
745,5
141,59

2009 рік
3593,5
-70,3
-101,92
3520,1
97,96
-78,8
-102,19
1218,3
34,61
157,5
114,85
2301,8
65,39
-236,3
-119,31

Темпи зростання запасів непродовольчих товарів у 2007-2009 рр. перевищували темпи
зростання запасів продовольчих товарів. Рівень товарних запасів у % до товарообігу у 2009 р. склав
97,96 %, що порівняно з 2008 р. менше на 0,27 %, а порівняно з 2005 р. – більше на 1,16 %. Найбільш
високі темпи зростання в динаміці товарних запасів спостерігається у 2007 р. – 149,51 % та у 2008 р. –
137,09 %.
Протягом 2005-2009 рр. товарні запаси продовольчих товарів збільшилися з 501,7 млн. грн. у
2005 р. до 1218,3 млн. грн. у 2009 р. Запаси непродовольчих товарів збільшилися з 887,9 млн. грн. у
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млн. грн.

2005 р. до 2301,8 млн. грн. у 2009 р. Дана тенденція змінилась у 2009 р., про що свідчить зниження
даного показника на 236,3 млн. грн. порівняно з 2008 р.

4000
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1500
1000
500
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3598,9

3520,1

2625,3
1755,9
1389,6

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Товарні запаси
Рис. 1. Динаміка товарних запасів роздрібної торговельної мережі Чернівецької області за
2005-2009 роки
Значну питому вагу у роздрібному товарообороті займають непродовольчі товари, що в свою
чергу свідчить про збільшення доходів населення, оскільки споживачі мають змогу витрачати свої
доходи не лише на продукти харчування, а й на придбання непродовольчих товарів. У 2009 р. питома
вага продовольчих товарів склала 34,61 %, що на 1,49 % менше, ніж у 2005 р. та на 5,13 % більше, ніж
у 2008 р. При цьому питома вага непродовольчих товарів у 2009 р. склала 65,39 %, що на 1,49 %
більше, ніж у 2005 р. та на 5,13 % менше, ніж у 2008 р. (рис. 2).
На нашу думку, таке співвідношення питомої ваги запасів продовольчих та непродовольчих
товарів є нормальним для торговельних підприємств, оскільки тривале зберігання великої кількості
продовольчих товарів може призвести до псування товару, до втрати своїх якісних характеристик, а
отже до падіння попиту на товари та до значних витрат підприємства.
Основним показником, який характеризує ефективність використання товарних запасів, є
показник обігу товарних запасів, оскільки він найдостовірніше характеризує стан товарних запасів [2].
80
63,9

68,28

63,42

70,52

65,39

60
% 40

36,1

36,58

2005 рік

2006 рік

31,72

29,48

2007 рік

2008 рік

34,61

20
0

Продовольчі товари

2009 рік

Непродовольчі товари

Рис. 2. Структура роздрібного товарообороту Чернівецької області у 2005-2009 рр.
Товарообіг є одним з найважливіших якісних показників торгівлі, він вимірюється в днях обороту
(час обороту товарів) і в кількості оборотів (швидкістю обороту товарів) [3].
Для розрахунку товарообігу в днях використовується формула 1 [1, с. 52]:
___

Т дн

ТЗ * 360
=
Т

(1)

Розрахунок товарообігу в кількості оборотів здійснюється за формулою 2 [1, с. 53]:
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Т
Т об = ___
ТЗ

(2)
___

де Тдн – товарообіг у днях; Тоб – товарообіг у кількості оборотів; ТЗ - середні товарні запаси; 360
– кількість днів у періоді; Т – обсяг товарообороту.
Проаналізуємо товарообіг товарних запасів підприємств роздрібної торговельної мережі
Чернівецької області (табл. 2). Протягом 2005-2006 рр. товарооборот товарних запасів підприємств
роздрібної мережі Чернівецької області становив 1,03 обороти, проте у 2007 р. товарооборот
товарних запасів уповільнився в кількості обертів на 0,01 оберти та залишився незмінним у 2008 та
2009 рр. і склав 1,02 обороти.
Таблиця 2
Оцінка товарообігу запасів підприємств роздрібної торговельної мережі Чернівецької
області за 2005-2009 рр.
Показники
Товарні запаси
Відхилення
Продовольчі
товари
Відхилення
Непродовольчі
товари
Відхилення

2005 рік
Дні
Обороти
349
1,03

2006 рік
Дні
Обороти
350
1,03
1,0
0,00

2007 рік
Дні
Обороти
353
1,02
3,0
-0,01

2008 рік
Дні
Обороти
353
1,02
0,0
0,00

2009 рік
Дні
Обороти
353
1,02
0,0
0,00

126

128

2,81

112

3,22

104

3,45

122

2,95

2,0

-0,05

-16,0

0,41

-8,0

0,23

18,0

-0,50

222

1,62

241

1,49

249

1,44

231

1,56

-1,0

0,00

19,0

-0,13

8,0

-0,05

-18,0

0,12

223

2,86

1,62

Як наслідок, змінився товарооборот у днях. Так, у 2006 р. порівняно з 2005 р. він прискорився на
1 день, у 2007 р. порівняно з 2006 р. – прискорився на 3 дні та залишився незмінним у 2008 та 2009
рр. і становив 353 дні. Це є негативним явищем і може призвести до додаткового залучення кредитів і
позик, збільшення витрат обігу, а також до погіршення фінансового стану та зменшення прибутку
роздрібних торговельних підприємств Чернівецької області (рис. 3).

354
353
352
351
Дні
350
349
348
347

353

353

353

350
349

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Товарообіг товарних запасів
Рис. 3. Товарообіг товарних запасів у 2005-2009 рр., дні
Товарооборот продовольчих товарів у 2009 році порівняно з 2008 р. прискорився на 18 днів, а в
кількості обертів уповільнився на 0,50 оборотів. Прискорення товарообороту продовольчих товарів
свідчить про те, що у структурі товарообороту збільшилась частка товарів, що не мають попиту у
споживачів. Товарооборот непродовольчих товарів у 2009 р. порівняно з 2008 р. сповільнився на 18
днів, а в кількості оборотів – прискорився на 0,12 обороти. Уповільнення товарообороту пов’язано з
тим, що у структурі товарообороту роздрібних торговельних підприємств значну частку займають
товари з великим періодом обороту.
За останній час спостерігається загальна тенденція до зниження ефективності використання
запасів підприємств торгівлі. Такий висновок можна зробити на підставі статистичних даних з
урахуванням того, що результатами господарської діяльності підприємств торгівлі є збитки [8].
Одночасно відбувається зростання вартості запасів (крім 2009 р.) (табл. 3).
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Таблиця 3
Динаміка вартості запасів і результатів діяльності підприємств роздрібної торгівельної
мережі Чернівецької області за 2005 – 2009 рр.
Роки
2005
2006
2007
2008
2009

Вартість запасів, млн. грн.
1389,6
1755,9
2625,3
3598,9
3520,1

Чистий прибуток / Непокритий збиток, тис. грн.
-1149,3
-25841,8
3249,4
-55635,5
-167398,7

Підкреслимо, що зростання вартості залишків запасів може бути викликане зміною цін,
асортименту тощо, але, враховуючи тенденції збитковості, можна зробити висновки про неефективне
управління запасами, що не сприяє отриманню прибутку.
Для поглибленої оцінки динаміки товарних запасів використовують такий додатковий показник,
як середньорічний темп росту товарних запасів та товарообороту (що відображають зміни в
середньому за рік) цих показників. Середньорічний темп росту (Т) розраховується по середній
геометричній [4, с. 12]:

Т = h −1

Yn
Y0

(3)

де Yn – кінцеве значення товарних запасів (товарообороту); Y0 – початкове значення товарних
запасів (товарообороту); (n – 1) – кількість років (періодів) без 1.
Провівши відповідні розрахунки, виявлено, що темп росту роздрібного товарообороту становить
1,258, темп росту товарних запасів становить1,262. З проведених розрахунків, можна зробити
висновок, що зростання товарообороту відстає від зростання товарних запасів на 0,004, що вказує на
факт незначного затоварення підприємств.
Вивчаючи динаміку товарних запасів можна розрахувати прогноз їх в сумовому вираженні на
ряд майбутніх періодів, а потім спрогнозувати товарні запаси в днях обороту [6, с. 112]. Прогнозування
товарних запасів можна зробити за методом вирівнювання за допомогою ковзної середньої. Суть
цього методу полягає в побудові динамічного ряду товарних запасів та проведення його згладжування
з використанням ковзних середніх простих. Застосуємо цей метод для визначення нормативу
товарних запасів по питомій вазі в загальному об’ємі товарообороту (табл. 4).
Таблиця 4
Розрахунок нормативу товарних запасів
Роки

Умовне позначення

Питома вага товарних запасів в об'ємі товарообороту, %

Ковзне
середнє

2005

К1

96,80

-

2006

К2

97,19

97,97

2007

К3

99,97

98,46

2008

К4

98,23

98,72

2009

К5

97,96

-

Отриманий вирівняний ряд ковзних середніх простих дає можливість визначити середньорічне
значення [1, с. 180]:
=

Кn − K1
n −1

(4)

де Кn – завершальний показник ряду вирівняних середніх; К1 – перший показник ряду
вирівняних середніх; n - кількість показників вирівняного ряду.
Провівши відповідні розрахунки визначено, що середньорічне значення становить 0,19 дня.
Питому вагу товарних запасів (К6) на 2010 рік знаходимо продовжуючи ряд, що вирівнюється
на два кроки вперед: К6 = 98,72 + 2 * 0,19 = 99,1 %.
Виходячи із питомої ваги товарних запасів в загальному об’ємі товарообороту визначимо
пр
норматив товарних запасів в сумі (N З ) [1, с.181]:
пр

NЗ =

N рпр * К 6
100
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пр

де N р – прогнозований товарооборот.
Середньорічний темп росту товарообороту складає 1,258,
тоді прогнозне
значення
товарообороту на 2010 рік становитиме 4520,62 млн. грн. Використовуючи питому вагу товарних
запасів в загальному об’ємі товарообороту (99,1 %) та прогнозовану величину
товарообороту
пр
визначимо норматив товарних запасів N З = 4479,93 млн. грн.
) визначимо за формулою [1, с. 181]:
Прогнозовані товарні запаси у днях обороту (З пр
Д

З

пр
Д

N Зпр * Д
=
N рпр

(6)

Таким чином, прогнозовані товарні запаси в днях обороту становитимуть приблизно 357 днів.
Розраховані нормативи передбачають найбільш оптимальні розміри товарних запасів, при яких на
підприємствах роздрібної мережі Чернівецької області буде забезпечуватись безперебійність процесу
обігу та задоволення попиту населення на товари. Крім того нормування товарних запасів скоротить
сукупні витрати, пов’язані з доставкою та зберіганням товарів.
Динаміка товарних запасів та час обертання товарів формуються під впливом великої кількості
факторів, які можна об’єднати у внутрішні та зовнішні (рис. 4).

Фактори, що визначають розмір товарних запасів
Внутрішні

Зовнішні

Місце розташування підприємства

Кон’юнктура ринку

Обсяг та структура товарообороту

Конкуренція на ринку

Організація та частота завезення товарів

Відносини із постачальниками та наявність
поставок

Площа торговельної зали

Ритмічність виробництва товарів

Стан складського господарства

Інфляція

Фінансовий стан підприємства

Попит споживачів на товари
Доходи населення

Рис. 4. Фактори, що визначають розмір товарних запасів
Одні з цих факторів (місце розташування підприємства, обсяг товарообороту) прискорюють
товарооборотність і тим самим об’єктивно зменшують необхідну величину запасів, інші
(співвідношення між попитом і пропозицією, структура товарообороту), навпаки уповільнюють
швидкість товарного обертання і тим самим збільшують розмір запасів. Знаючи це, можна виявити
резерви прискорення оборотності запасів підприємства, покращити процес постачання, а також
зменшити витрати на формування та утримання товарних запасів. Вивчення характеру факторів та
механізму їхнього впливу є необхідною передумовою для обґрунтованої оцінки стану запасів,
планування їх розміру та прийняття конкретних рішень щодо їх регулювання [5, с. 183].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, сучасний стан товарних запасів на
підприємствах роздрібної торгівлі Чернівецької області за 2005-2009 рр. характеризується такими
основними тенденціями: сталим зростанням обсягу товарних запасів (крім 2009 р.) в цілому, зокрема
продовольчих та непродовольчих товарів та незначним прискоренням їх обігу.
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Використання запасів підприємствами торгівлі є неефективним (протягом останніх років
спостерігається збиткова діяльність підприємств торгівлі з постійним зростанням залишків запасів), що
спричинює об’єктивну необхідність пошуку резервів оптимізації результатів господарської діяльності.
Наведене свідчить про недосконалість системи управління запасами підприємств торгівлі під впливом
як внутрішніх (контрольованих підприємством), так і зовнішніх (непідконтрольних підприємству)
чинників. На нашу думку, основними причинами даного явища є необґрунтований рівень формування
та управління товарними запасами, відсутність логістичного підходу до управління товарними
запасами, а також відсутність контролю за станом та рухом товарних запасів на підприємствах
торгівлі.
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Анотація
У статті досліджено стан та динаміку товарних запасів роздрібних торговельних
підприємств Чернівецької області за 2005-2009 рр. Розраховано показники ефективності
використання товарних запасів та визначено фактори, які впливають на розмір товарних запасів.
Ключові слова: товарні запаси, товарооборот, динаміка товарних запасів, формування
товарних запасів, управління.
Аннотация
В статье исследовано состояние и динамику товарных запасов розничных торговых
предприятий Черновицкой области за 2005-2009 гг. Рассчитаны показатели эффективности
использования товарных запасов и определено факторы, влияющие на размер товарных запасов.
Ключевые слова: товарные запасы, товарооборот, динамика товарных запасов,
формирование товарных запасов, управление.
Annotation
In the article investigational the state and dynamics of commodity supplies of retail point-of-sale
enterprises of the Сhernivtsi area for 2005-2009 The indexes of efficiency of the use of commodity supplies
and certainly factors which influence on the size of commodity supplies are expected.
Key words: commodity supplies, commodity turnover, dynamics of commodity supplies, forming of
commodity supplies, management.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ
Постановка проблеми. В сучасних умовах ринку одним із найбільш ефективних заходів
утримання реальних та залучення потенційних споживачів є впровадження програм лояльності, які все
більше набувають популярності у практичній діяльності українських підприємств. Але незначна частка цих
підприємств проводить оцінку лояльності споживачів до та після впровадження програм лояльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам формування лояльності споживачів та
її оцінки значна увага приділяється західними науковцями (Д. Аакер, Дж. Брайерлі, С. Бутчер,
І. Бюшкен, Р. Мак-Дуголл, Н. Хілл, Р. Честнут, Дж. Шет, Дж Шлессінгер, Дж. Якоб та інші) та
практиками, які виступають експертами великих підприємств. Актуальною проблемою наукових
досліджень даної галузі залишається визначення методичних підходів до оцінювання її
результативності.
Постановка завдання. Основною метою даного дослідження є визначення параметрів оцінки
лояльності споживачів, формування методичних підходів до їх оцінки, висвітлення сутності цих
методів та можливості їх застосування при прийнятті управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основною метою впровадження програм
лояльності підприємствами є формування лояльності споживачів, тобто їх позитивного ставлення до
підприємства та усього, що стосується його діяльності, яке виникає на емоційному рівні, викликане
задоволенням вагомих для споживача параметрів вибору та проявляється у певному ступені
нечутливості до дій конкурентів.
З метою визначення загального рівня лояльності споживачів оцінюється два її типи:
перцепційна (емоційна) та трансакційна (поведінкова) лояльність.
Досліджуючи перцепційну (емоційну) лояльність, оцінюється відношення споживача до
підприємства або до програми лояльності (табл. 1). Інформаційною основою для оцінки даного
параметру є результати проведення фокус-груп, або опитування споживачів, які необхідно проводити
не менше двох разів на рік, як показує досвід вітчизняних та закордонних підприємств.
Таблиця 1
Методи оцінки перцепційної (емоційної) лояльності споживачів
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Параметри оцінки

Метод оцінки

Динаміка відношення до підприємства
Відомість/ популярність підприємства
Скандинавська «карта ринку»
Модель «Me map»
Оцінка відношення до бренду, брендів підприємства
«Оцінка відносин» (автори методу: Хоукс,
Шарп)
Намір здійснення повторної покупки
«Традиційний підхід»
Намір користуватися іншими послугами підприємства
«Еластичність попиту» (трактування автора)
«Вартість переходу»
(автор методу: Пессемир)
Нечутливість до дій конкурентів
«Відносна лояльність»
(автори методу: Джонсон і Шарп)
«Вербальна вірогідність» (автори методу:
Даненберг, Якобі)
Вірогідність рекомендації підприємства, товару або
Метод однієї цифри (автор методу: Фред
послуги іншим споживачам
Райхельд)
Динаміка відношення до програми лояльності підприємства
«Коефіцієнт поінформованості» («Contact
Відомість/популярність програми лояльності
rate»)
Привабливість пропозиції
«Коефіцієнт залучення»
(«Take rate»)
Намір прийняти участь у програмі лояльності

Оцінка відомості або популярності підприємства здійснюється методом побудови
Скандинавської «карти ринку». Метод передбачає постановку лише одного питання споживачам:
«Які з наступних товарів (послуг) певного бренду (підприємства) Ви знаєте або споживали коли-
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небудь?». Споживачу пропонується обрати один варіант відповіді для товару (послуги) кожного
бренду (підприємства):
1. «Не знаю» (так звані ‘Non-knowers’).
2. «Знаю, але не споживав» (‘Non-triers’).
3. «Споживав, але більше не споживаю» (‘Rejectors’).
4. «Споживаю так само, як і товари (послуги) інших брендів (підприємств)» (‘Indifferents’).
5. «Споживаю товар (послугу) цього бренду (підприємства)» (‘Preferrers’).
У таблиці 2 усі респонденти об’єднуються в групи, які знають (‘Knowers’) або не знають (‘Nonknowers’) товар (послугу) певного бренду (підприємства), які знають, але не споживають товар
(послугу) цього бренду (підприємства) (‘Non-triers’) та, які його (її) споживають (‘Triers’).
Таблиця 2
Референтні групи респондентів
№
п/п
1.

«Споживаючі»
(‘Triers’)

2.

«Не споживаючі»
(‘Non-triers’)

«Знаючі»
(‘Knowers’)
«Прихильники» (‘Preferrers’)
«Нейтральні» (‘Indifferents’)
«Відмовники» (‘Rejectors’)
Мають позитивне відношення
Мають нейтральне відношення
Мають негативне відношення

«Не знаючі»
(‘Non-knowers’)

Згідно цього методу вимірюється рівень лояльності споживачів як до товарів (послуг) певних
брендів (підприємств), які вже є відомими на ринку, так і до тих, які тільки виходять на ринок.
Для оцінки відношення споживачів до товарів (послуг) певних брендів (підприємств), які тільки
виходять на ринок, розраховується частка споживачів, які знають цей товар або послугу, та частка
споживачів, які вже споживали цей товар або послугу (розраховується як співвідношення частки
«споживаючих» до частки «знаючих»).
Для оцінки рівня лояльності до товарів (послуг) певних брендів (підприємств), які вже є відомими
на ринку, розраховується частка споживачів, які надають перевагу товарам або послугам цих брендів
(розраховується як співвідношення частки «прихильників» до частки «споживаючих»), та частка
споживачів, які відмовляються від подальшого споживання товарів або послуг цього бренду
(розраховується як співвідношення частки «відмовників» до частки «споживаючих»).
Показником лояльності споживачів є більш висока частка споживачів, які надають перевагу
товарам або послугам даного бренду, та більш низька частка споживачів, які відмовляються від
подальшого споживання товарів або послуг цього бренду [4].
Такий параметр оцінки лояльності споживачів, як оцінка їх відношення до бренду або брендів
підприємства здійснюється за допомогою моделі «Me map» та методу «Оцінка відносин».
Модель «Me map» візуалізує місце різноманітних брендів по відношенню до споживачів.
Споживачу пропонується згідно сформованого переліку бренду або брендів підприємства розмістити
їх по відношенню до свого «Я» (рис. 1).

Рис. 1. Модель «Me map»
До тих брендів, які знаходяться ближче до «Я», респондент має вищий ступінь лояльності, а
бренди за третім колом респондента або не цікавлять, або не подобаються йому [3].
Метою використання методу «Оцінка відносин» є з’ясування позиції споживачів щодо трьох
тверджень, які найкращим чином описують їх відношення до товару:
1. «Є багато причин, щоб використовувати, та ніяких причин, щоб відмовитися».
2. «Є багато причин, щоб використовувати, але також багато причин, щоб відмовитися».
3. «Є декілька причин, щоб використовувати, але багато причин, щоб відмовитися». Оцінка
відношення споживачів до товару формується із використанням рейтингової системи оцінювання [2].
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Згідно традиційного підходу до оцінки лояльності споживачів, лояльним вважається той
споживач, який має високий рівень наміру здійснення повторної покупки.
Існує декілька методів оцінки нечутливості споживачів до дій конкурентів:
• Метод «Еластичність попиту» передбачає визначення ступеня готовності споживача
залишатися з підприємством при зниженні цін конкурентів на «Х»%. Якщо споживач при зниженні цін
конкурентів на 20-25% залишається із підприємством, то такий споживач вважається лояльним. Але
цей відсоток може змінюватися залежно від сфери діяльності підприємства.
• Метод «Вартість переходу» передбачає визначення максимальної ціни на товар (послугу)
певного бренду (підприємства), при якій споживач відмовляється від його споживання на користь
іншого бренду (підприємства).
• Метод «Відносна лояльність» передбачає визначення бажання споживача товару віддавати
перевагу іншому бренду за 100-бальною шкалою.
• Метод «Вербальна вірогідність» передбачає визначення вірогідності відмови від
споживання товару, який використовується споживачем в теперішній час, при наявності потреби в
ньому, за 10-бальною шкалою (10 – висока вірогідність зміни бренду, який використовується
споживачем; 1 – низька вірогідність зміни бренду, який використовується споживачем) [2].
Іншим параметром оцінки лояльності споживачів є вірогідність рекомендації підприємства,
товару або послуги іншим споживачам за методом однієї цифри. Цей метод передбачає постановку
лише одного питання респонденту: «Ви порекомендуєте нас друзям?». Відповіддю є ранг від 1 (min)
до 10 (max). Мінімальна кількість опитаних – 60%. Ті респонденти, які відповіли «9-10», відносяться до
так званих «промоутерів» (‘Pr’), «7-8» – до «нейтралів» (‘N’), «1-6» – до «критиків» (‘Cr’).
Розраховується чистий коефіцієнт лояльності (‘NPS’):
NPS
= % Pr − % N
Прийнятним значенням чистого коефіцієнта лояльності (‘NPS’) вважається 40% та більше [1].
Оцінка відношення споживачів до підприємства сприяє кращому розумінню потреб споживачів,
стимулюванню їх до здійснення повторних купівель, рекомендаціям підприємства іншим споживачам
та побудові довгострокових відносин між підприємством та споживачами.
Для оцінки динаміки відношення споживачів до програми лояльності використовуються
коефіцієнт поінформованості («Contact rate») та коефіцієнт залучення («Take rate»). Коефіцієнт
поінформованості дозволяє визначити кількість споживачів, яку вдалося проінформувати про умови
програми лояльності, а коефіцієнт залучення – кількість споживачів, яка погодилася прийняти участь у
програмі лояльності. Ці показники впливають на формування складових комунікацій та кошторису
витрат підприємства.
Аналіз відношення споживачів до програми лояльності допомагає визначити її переваги та
недоліки, вдосконалити її відповідно до потреб та бажань цільової аудиторії.
Основою для оцінювання трансакційної (поведінкової) лояльності є результат акту купівлі
споживачем товарів або послуг (табл. 3).
Одним з параметрів оцінки трансакційної (поведінкової) лояльності є динаміка продаж, яка
оцінюється за допомогою таких методів:
1. ‘Retention Rate’, основується на розрахунку коефіцієнта утримання (R):
R = Y X × 100 ,
де Y – кількість споживачів, які все ще купують в цьому році;
X – кількість споживачів, які купували в минулому році.
За допомогою цього коефіцієнту визначається кількість споживачів, які продовжують купувати
товари або послуги підприємства. Чим більшим є коефіцієнт, тим ефективнішим є впровадження
підприємством програми лояльності.
2. Метод «Час споживання» дозволяє визначити час, протягом якого споживач купує товари
або послуги підприємства. Лояльним вважається споживач із максимальним часом споживання товару
або послуги.
3. ‘Customer lifetime’. Визначається період взаємовідносин споживача з підприємством:

С = 100 100 − R
де С – період взаємовідносин споживача з підприємством в роках.
4. На практиці, оцінюючи лояльність споживачів підприємств, найбільш поширеним методом
оцінки динаміки продаж є RFM-аналіз, основу якого складають параметри, за якими формують
референтні групи:
• Recency (новизна) – час з моменту останньої купівлі товару або послуги споживачем.
• Frequency (частота або кількість) – кількість купівель, здійснених споживачем протягом
певного проміжку часу (тиждень, місяць, квартал, рік і т.д.).
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• Monetary (кошти) – сума коштів, яка була витрачена споживачем протягом певного проміжку
часу. На практиці параметр «Monetary» зазвичай не використовують, оскільки він сильно корелює з
параметром «Frequency». Тому RFM сегментацію часто називають RF сегментацією.
Таблиця 3
Методи оцінки трансакційної (поведінкової) лояльності споживачів
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Параметри оцінки

Методи оцінки

Динаміка продаж
Рентабельність маркетингових інвестицій
«Індекс повернення маркетингових інвестицій» (‘ROI’)
Розрахунок на основі бази даних споживачів
Прибуток від залучення нових споживачів
підприємства
«Коефіцієнт утримання»
Кількість збережених споживачів
(‘Retention Rate’)
«Час споживання»
Тривалість ділових відносин зі
(автор методу: Хаммонд)
споживачами
«Період взаємовідносин споживача з підприємством»
(‘Customer lifetime’)
Дата, час та місце здійснення покупок
RFM-аналіз
Середня сума покупки на учасника
програми
Метод «розподілу потреб» (автори методу: Хофмайєр,
Частка повторних покупок
Райс)
Динаміка структури споживачів
Частка постійних споживачів
Відносна частка постійних споживачів
Метод маркетингового шкалювання
Частка задоволених та незадоволених
«Індекс
задоволеності споживачів» (‘Customer
споживачів
Satisfaction Index’) Стокгольмської школи економіки
Частка неактивних споживачів
Відносна частка неактивних споживачів
Споживачі із мінімальною та максимальною кількістю позицій в разовій покупці
АВС-аналіз
Рейтинг споживачів за кількістю покупок,
чеків, інше

Отримані дані по кожному параметру поділяються на 5 груп. Кожний споживач отримує
ідентифікатор від 1 до 5 в залежності від його активності.
За параметром ‘Recency’ тим споживачам, які нещодавно здійснювали купівлю, буде наданий
код R=5. Тим, хто довше за всіх не купували нічого, буде наданий код R=1.
За параметром ‘Frequency’ тим споживачам, які здійснили найбільшу кількість купівель, буде
наданий код F=5, найменш активні споживачі отримають код F=1.
За параметром ‘Monetary’ тим споживачам, які витратили найбільшу суму коштів, буде
наданий код М=5, найменшу – код М=1.
Поєднавши отримані результати, кожний споживач отримає код RFМ, який буде складатися з
трьох цифр (555 – сегмент «кращих» споживачів, 111 – «найгірших» споживачів). Для постійних
споживачів, які частіше за все є джерелом основної частини прибутку підприємства, можна розробити
спеціальні пропозиції. Споживачі з кодом RF=15 є новими, і якщо серед них є ті, чий показник
Monetary дорівнює 5, то на них підприємству слід звернути особливу увагу [9; 10].
5. За методом «Розподілу потреб» ступінь лояльності споживачів визначається в чисельному
вираженні – частота та співвідношення покупок одного товару до іншого. Якщо частка повторних
покупок споживача становить 67%, то такий споживач вважається лояльним.
Також в рамках дослідження трансакційної (поведінкової) лояльності споживачів оцінюється
динаміка структури споживачів підприємства.
Одним з методів оцінки структури споживачів підприємства є метод маркетингового
шкалювання, який передбачає проведення вибіркового польового маркетингового дослідження та
визначення профілю задоволеності певних груп споживачів:

А=

f ( xi )
5

∑x
i =1

=

1x1 + 2 x 2 + 3 x3 + 4 x 4 + 5 x5
5

∑x

i

i =1

,

i

де Х1 – частка повністю незадоволених споживачів; Х2 – частка незадоволених споживачів; Х3
– частка нейтральних споживачів; Х4 – частка задоволених споживачів; Х5 – частка повністю
задоволених споживачів; Хі – сума часток усіх споживачів (100%).
Шкала оцінки ступеня задоволеності: від «1» – цілком не задоволені до «5» – повністю
задоволені [6].
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«Індекс задоволеності споживачів» (‘Customer Satisfaction Index’) Стокгольмської школи
економіки дозволяє виявити значення та співвідношення ціни, якості, доступності та інших факторів,
що впливають на лояльність споживача. Для опитування відбираються, як правило, 250 досвідчених
споживачів товарів (послуг) досліджуваного підприємства та стільки ж споживачів товарів (послуг)
його конкурентів. З кожною групою споживачів проводиться по чотири-п'ять глибинних інтерв'ю.
Кожен фактор має свій рівень задоволеності, який оцінюється покупцем за 10-бальною шкалою
(з подальшим переведенням у 100-бальну) при проведенні опитування.
Після переліку основних питань по факторах лояльності задаються ще три питання:
• «Наскільки Ви задоволені в цілому якістю товарів (послуг) цього підприємства?» (1 – не
задоволений, 10 – дуже задоволений);
• «Наскільки це підприємство відповідає всім Вашим вимогам та очікуванням?» (1 – очікував
більшого, 10 – очікував меншого);
• «Наскільки якість товару (послуги) близько до ідеального?» (1 – нижче ідеалу, 10 – вище
ідеалу) [7].
Потім розраховується індекс задоволеності споживачів, де коефіцієнт вагомості розраховується
методом експертних оцінок:

Customer Satisfaction Index = ((Задоволеність − 1) × 0,3885 +
+ (Очікуваність − 1) × 0,3190 + (Продуктивність − 1) × 0,2925) / 9 × 100

У практичній діяльності підприємств одним із найбільш поширених методів оцінки структури
споживачів є АВС-аналіз. На першому етапі АВС-аналізу складається рейтинговий список споживачів
за зниженням значення параметра (наприклад, обсягів продажу). До споживачів категорії А
потрапляють ті споживачі, які забезпечують підприємству 80% від загального обсягу продажу, до
категорії В – 16%, до категорії С – 4%. Наприкінці визначається, який відсоток споживачів входить в
категорію А, В і С.
Нормальною є ситуацією, коли 80% доходу підприємству приносить 15-30% споживачів. Якщо
основний прибуток підприємство отримує від 5-10% споживачів, це означає, що підприємство сильно
залежить від прийнятих управлінських рішень. У разі припинення співробітництва з постійним
споживачем підприємство втрачає основну частку доходів. В цьому випадку підприємству необхідно
зосередити зусилля на задоволенні потреб реальних споживачів категорії А та залучати потенційних.
Якщо 80% прибутку підприємство отримує від 50-60 % споживачів, це означає, що підприємство
витрачає багато ресурсів та зусиль на задоволення потреб споживачів. Найчастіше такі споживачі є
випадковими, і підприємству необхідно сформувати лояльність частини цих споживачів.
Якщо споживач відноситься до категорії С, то підприємству не слід витрачати на нього зусилля
та ресурси, які можна використати на споживачів категорії А.
Усі ресурси підприємства можна розподіляти між категоріями споживачів в тому ж співвідношенні:
80% ресурсів підприємства витрачати на споживачів категорії А, 16% – категорії В, 4% – категорії С.
Дослідження лояльності споживачів передбачає порівняння параметрів, визначених в таблицях
1 та 3, між учасниками програми лояльності та випадковою контрольною групою споживачів, які не
брали участі у програмі, та дозволяє визначати і прогнозувати втрати серед споживачів.
На основі проведеної оцінки динаміки відношення споживачів до підприємства та програми
лояльності, динаміки продаж та структури споживачів можна підвести підсумок щодо зміни рівня
лояльності як всієї бази споживачів, так і кожного споживача окремо. На основі даних про лояльність
споживачів формується план роботи з ними на майбутній період.
В залежності від сфери діяльності підприємства у разі зниження рівня лояльності споживачів, в
першу чергу, необхідно проконтролювати рівень задоволеності споживача, зателефонувавши йому.
На основі виокремлених причин зниження його лояльності формується відповідна пропозиція по
товарах та послугах, які можуть компенсувати незадоволеність споживача та підвищити рівень його
лояльності, посилити на нього інформаційний тиск.
У разі підвищення рівня лояльності споживача також необхідно, в першу чергу, зателефонувати
споживачу з метою контролю його задоволеності та отримання інформації про причини, які стали
визначальними у підвищенні його лояльності. Така інформація потрібна підприємству для можливості
використання ефективних інструментів в роботі й з іншими споживачами, а також для зміщення
акценту у пропозиції послуг та товарів даному споживачу.
Якщо рівень лояльності споживача залишається стабільним, але не максимальним, то необхідно
проконтролювати задоволеність споживача, маючи на меті дізнатися причини, які стримують розвиток
рівня лояльності даного споживача. На основі отриманої інформації необхідно сформувати пропозицію
споживачу, яка може задовольнити його потреби та підвищити рівень його лояльності.
Якщо рівень лояльності споживача залишається стабільно максимальним, то необхідно
проконтролювати задоволеність споживача, маючи на меті виокремити ті потреби, які ще не
задоволені товарами та послугами, які пропонуються підприємством. У разі якщо підприємство такі
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послуги не надає, то така інформація отримується з метою розгляду можливості надання цьому
споживачу цих послуг [5].
Висновки з проведеного дослідження. Можливість застосування запропонованих методів
оцінки лояльності споживачів залежить від напряму діяльності підприємства, від часу, бюджету
дослідження та від наявних ресурсів. Отримані результати за різними методичними підходами до оцінки
лояльності споживачів можуть відрізнятися у зв’язку з тим, що в деяких методах відрізняються
досліджувані параметри та критерії, але вони є взаємодоповнюючими, що підвищує ефективність
діяльності підприємства. Тому для виміру рівня лояльності споживачів необхідно підібрати оптимальну
методику в залежності від цілей програми лояльності та підприємства в цілому, від цільової аудиторії,
товару або послуги, які пропонуються. В результаті застосування методики оцінки лояльності споживачів
підприємство буде мати можливість розробити максимально ефективну стратегію свого розвитку.
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Анотація
У статті висвітлено практичну значущість проведення оцінки лояльності споживачів для
підприємства. Розглянуто можливі інформаційно-комунікаційні технології при зміні лояльності
споживачів підприємства. Запропоновано методичні підходи щодо формування параметрів та
методів оцінки лояльності споживачів.
Ключові слова: параметри оцінки лояльності споживачів, методи оцінки лояльності
споживачів, критерії оцінки лояльності споживачів.
Аннотация
В статье освещено практическое значение проведения оценки лояльности потребителей
для предприятия. Рассмотрено возможные информационно-коммуникационные технологии при
изменении лояльности потребителей предприятия. Предложены методические подходы по
формированию параметров и методов оценки лояльности потребителей.
Ключевые слова: параметры оценки лояльности потребителей, методы оценки
лояльности потребителей, критерии оценки лояльности потребителей.
Annotation
The practical value of customer loyalty evaluation is defined. The article contains the
recommendations of possible actions by the enterprise in the case of customer loyalty changes. Special
attention is paid to parameters and methods of customer loyalty evaluation.
Key words: parameters of customer loyalty evaluation, methods of customer loyalty evaluation,
criteria of customer loyalty evaluation.
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ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Постановка проблеми. На успіх банківської діяльності впливають безліч чинників. Це і
наявність фінансових, організаційних, інформаційних, матеріально-технологічних ресурсів, і
особливості економіко-правового поля, в якому функціонують банки, і продуктовий ряд банків та вибір
каналів збуту банківських продуктів і послуг, інтенсивне використання новітніх технологій тощо.
Банкрутство низки великих банків (“Інко”, “Україна”, “Відродження”, „Градобанк” тощо), які у свій час
займали передові позиції у банківській системі, свідчить, що фінансові та інформаційні ресурси
забезпечують лише короткострокові переваги. Без ефективного управління ними та мобілізації зусиль
і можливостей працівників на досягнення загальної мети діяльності фінансової установи неможливо
досягти довгострокових конкурентних переваг та підвищити ефективність діяльності банківської
установи, одержати максимально можливий результат за мінімальних витрат. Аксіомою стає
твердження, що рівень розвитку банківської установи значною мірою залежить від її персоналу, який є
вирішальним чинником у конкурентній боротьбі. Саме тому в умовах динамічного розвитку банківської
сфери, загострення конкуренції за переділ ринку банківського капіталу особливої актуальності набуває
проблема забезпечення умов для постійного підвищення ефективності праці банківського персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність – це ключова проблема економіки, а
правильне розуміння цієї категорії, уміння точно її визначати і прораховувати, знаходити нові резерви
її підвищення – основне професійне призначення економістів [1, c. 355]. Питаннями підвищення
ефективності та продуктивності праці персоналу комерційного банку, які тісно пов’язані з нагальною
проблемою сьогодення – забезпечення сталого економічного розвитку України, займаються такі
дослідники як: П. Буряк, М. Григор’єва, О. Грішнова, А. Калина, С. Калініна, Б. Карпінський,
Н. Лук’янченко, Н. Єсінова та ін.
На відміну від ступеня розробки проблеми підвищення ефективності та продуктивності праці в
промисловості, в банківській сфері висвітлені лише окремі аспекти цієї багатогранної проблеми. Так,
А. Герасимович, М. Алексеєнко, І. Парасій-Вергненко у процесі висвітлення теоретичних основ
комплексного аналізу банківської діяльності до показників, на базі яких здійснюється розрахунок рівня
ефективності управління банком, відносять і показник продуктивності праці.
О. Васюренко, розкриваючи основні компоненти менеджменту банківської діяльності, акцентує
увагу на оцінці прибутковості банку. Для визначення ефективності одного з основних ресурсів банку –
кадрів він використовує показник продуктивність праці [7, с. 35].
А. Шеремет, Г. Щербакова, досліджуючи проблеми фінансового аналізу в банках з метою
визначення рентабельності банку, серед інших фінансових показників використовують і показники
ефективності роботи банківського персоналу [10, с. 147].
У роботах М. Паладія досліджено взаємозв’язок між досягненням бажаної продуктивності та
результативності праці банківського персоналу і мотивацією праці в комерційних банках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що у роботах науковців розглядається питання
підвищення ефективності діяльності банківських установ у цілому, тоді як його важлива і надзвичайно
актуальна складова – проблема підвищення ефективності праці банківського персоналу залишається
малодослідженою. Перехід України до нової форми економічних відносин на ринкових засадах та
практична потреба підвищення ефективності праці в банку зумовлює необхідність активізації
досліджень порушених у статті проблем.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблеми ефективності праці в банківській
сфері та розробка нових підходів до її визначення.
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Відповідно до поставленої мети виділено наступні завдання дослідження: розробка нового
концептуального підходу до визначення ефективності праці у банківській сфері, розрахунок на його
основі ефективності праці персоналу провідних банків України та розробка моделі стимулювання
працівників з метою підвищення ефективності їх праці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність праці – співвідношення між
результативністю праці та величиною витрат (у тому числі ступенем раціонального використання
ресурсів), що виражається у досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат. Ефективність
праці є багато аспектною економічною категорією, кожен з аспектів якої розкриває окремі її сутнісні
сторони і виражається у менш місткій категорії. Такими категоріями є продуктивність, якість,
результативність праці тощо [2, с. 512]. Продуктивність праці – це найважливіший із показників
ефективності трудового процесу, що виражається відношенням виробленої продукції (послуг) до
відповідних витрат безпосередньої, живої праці [1, c. 358].
Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) продуктивність праці – це ступінь
ефективності використання конкретної праці, і в її визначенні закладено поняття праці, здатність
людини виробляти за одиницю робочого часу певний обсяг продукції [3, c. 11]. Залежно від того, чим
виражені економічні результати у розрахунку ефективності праці (людського капіталу) обсягом
продукції (послуг) чи розміром отриманого прибутку, розрізняють показники продуктивність праці та
прибутковість (рентабельність) праці відповідно [4, c. 241-242]. Загалом, продуктивність праці є
найважливішим економічним показником, що служить для визначення плодотворності трудової
діяльності працівників - головної продуктивної сили суспільства. Його застосування дає змогу оцінити
ефективність праці як окремого працівника, так і колективу підприємства [5, c. 70].
До ключових показників ефективності праці відносять її продуктивність. Класик сучасного
менеджменту П. Друкер вважає, що метою управління персоналом у ХХІ ст. повинно стати
забезпечення максимальної продуктивності специфічних навичок і знань кожного окремого
працівника. Менеджмент повинен бути орієнтованим на результат і ефективність діяльності
організації. Тому першочергове завдання менеджменту полягає в тому, щоб визначити, яких
результатів і продуктивності дана організація вже досягла. Поставлене завдання саме по собі є
досить складним – це може засвідчити будь-хто, хто хоча б раз ставив перед собою таке завдання. Це
одне з найтяжчих завдань, але при цьому і одне з найважливіших [6, c. 40, 63-64].
Оскільки як для кожної банківської установи, зокрема, так і для всієї банківської системи
вивчення проблеми підвищення продуктивності праці має надзвичайно важливе значення, то питання
правильного вибору показників продуктивності праці в банківській сфері є необхідною передумовою
успішності її вимірювання та оцінки. Адже не можна керувати економічною діяльністю, не маючи
показників продуктивності праці, і не можна контролювати її, не маючи критеріїв для її вимірювання.
Враховуючи той факт, що на ефективність та продуктивність праці в банку впливає безліч
факторів, існують різні підходи до її вимірювання. Так, ефективність та продуктивність праці в
банківській сфері визначають: як величину активів на одного працівника, обсяг прибутку [7, с. 297-299;
8, c. 330; 9, c. 576, 580; 10, c. 159] чи доходу [11, c. 151-152] одного працівника, узагальнюючий
показник продуктивності праці в банківській сфері, який включає: навантаження працівників, показники
прибутку і обсягу активів на одного працівника [12].
Необхідно зазначити, що досі не існує єдиного загальноприйнятого методу оцінки
продуктивності праці в банківській сфері. Це пов’язано з тим, що комерційний банк є
багатофункціональним фінансовим інститутом, діяльність якого передбачає висококваліфіковану
інтелектуальну працю, пов’язану з динамізмом та складністю банківських процесів, високим рівень
внутрішньобанківської спеціалізації. Специфіка банківської діяльності диктує нові вимоги до оцінки
результативності трудової діяльності і зумовлює використання більш загальної, ніж продуктивність
праці, категорії. Такою категорією може бути ефективність праці. При цьому продуктивність праці
розглядається як один із локальних показників глобальної системи показників ефективності праці.
Банківська сфера потребує такого стилю роботи, в основі якого лежать постійний пошук нових
можливостей, уміння залучати й використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з
найрізноманітніших джерел, домагаючись підвищення ефективності й одержання максимально
можливого результату за мінімальних витрат [13, c. 61]. Тому автор з метою отримання більш
об’єктивних даних щодо ефективності праці пропонує визначати її на базі набору взаємопов’язаних і
взаємодоповнюючих показників, які адекватно описують результативність та якість праці, витрати,
пов’язані з їх досягненням, тощо. До таких показників він відносить: прибутковість активів,
рентабельність витрат, продуктивність праці, рентабельність витрат на персонал, обсяг активів на
одного працівника та ефективність використання ресурсної бази. Для проведення комплексної оцінки
ефективності праці персоналу десяти найбільших банків України використовуються вищенаведені
показники. Вони розраховуються на підставі доступної офіційної інформації Національного банку
України – даних річних балансів за 2005 р. [14], а також даних Державної установи “Агентство з
розвитку інфраструктури фондового ринку України” при Державній комісії з цінних паперів та
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фондового ринку. По кожному з показників задається нормативне (граничне) значення. В даному
випадку як граничне виступає середнє значення по групі банків (табл. 1).
Таблиця 1
Показники та їх нормативні значення
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Умовне
позначення
П1
П2
П3
П4
П5
П6

Показник
Прибутковість активів
Рентабельність витрат
Продуктивність праці
Рентабельність витрат на персонал
Активи на одного працівника
Ефективність використання ресурсної бази

Нормативне значення
≥ 0,94%
≥ 16,76%
≥ 18 589 грн.
≥ 71,7 грн.
≥ 1 802 024,4 грн.
≥ 94,49%

Прибутковість активів – співвідношення прибутку до активів банку. Характеризує здатність банку
забезпечити найбільшу віддачу активів, їх прибутковість. Він показує, скільки прибутку принесла одна
грошова одиниця власних та залучених коштів банку, розміщених в активні операції. На основі цього
показника дається оцінка роботі менеджерів з ефективності управління кредитно-інвестиційною
діяльністю, вмінню створити умови для динамічного зростання ефективності праці персоналу, організувати
працівників банку для досягнення поставленої мети - найвищої прибутковості діяльності банку.
Вважається, що банк ефективно використовує свої ресурси, якщо значення показника перевищує 1%.
Рентабельність витрат характеризує рівень віддачі витрат банку й оцінює суму прибутку, що
припадає на одиницю витрат – тобто відображає рівень результативності і економічності витрат банку.
Визначається як співвідношення прибутку до витрат.
Продуктивність праці – співвідношення прибутку до кількості працюючих. Показник найповніше
відображає ефективність роботи банку в цілому та продуктивність праці банківського персоналу.
Рентабельність витрат на персонал характеризує окупність витрат банку на утримання
персоналу та показує чистий ефект від рішень щодо мотивації праці працівників. Визначається як
співвідношення прибутку до витрат на утримання персоналу.
Обсяг активів на одного працівника – співвідношення активів до кількості працюючих. Характеризує
завантаження працівників і відповідно їх продуктивність праці. Ефективність використання ресурсної
бази розраховується як співвідношення доходних активів до зобов’язань банку. Відображає ступінь
використання банком у господарському обороті зобов’язань банку. Вважається, що банк ефективно
використовує сукупні зобов’язання, якщо показник становить не менше 75-80%.
Слід зазначити, що обсяги активів та зобов’язань банку, як і більшість показників його
діяльності, протягом року мають значні коливання. З огляду на це при розрахунках доцільно
використовувати їх середні значення за період.
Аналіз окремих показників дає можливість отримати оцінку діяльності з позиції конкретного
показника, чого не достатньо для комплексної оцінки ефективності праці. Для узагальнення результату
аналізу ефективності праці, оптимального використання ресурсів у процесі досягнення відповідного рівня
ефективності праці, отримання комплексної оцінки та проведення порівняльної характеристики з іншими
банками доцільно визначити інтегральний показник ефективності праці персоналу банківських установ.
Для розрахунку інтегрального показника автор пропонує таку формулу:
(1)
де Е - інтегральний показник ефективності праці (де n - кількість показників); Пі - фактичне
значення і-го показника; Nі - нормативне значення i-го показника.
Для розрахунку інтегрального показника всі показники мають бути невід’ємними і
однонаправленими, тобто їх зростання означає покращання ефективності праці.
До основних факторів, що впливають на ефективність праці в банківській сфері, можна віднести:
мотиваційні механізми і передусім ефективну систему оплати праці; оптимальне використання наявних
людських і матеріальних ресурсів (плинність персоналу; втрати робочого часу; повне використання
кредитних ресурсів та ін.); удосконалення рівня надання і якості банківських послуг та їх наближення до
споживача; організаційну структуру; інноваційний тип управління працею (безперервна інноваційна
діяльність, розробка та застосування більш ефективних засобів і технологій для проведення банківських
операцій); освоєння нових сегментів ринку; удосконалення бізнес-планування у взаємозв’язку з
завантаженням працівників; удосконалення організації праці і підготовки кадрів тощо [12, c. 211].
Стрижневим напрямом стратегії управління банківським персоналом є забезпечення ефективності
мотивації праці – досягнення такої сили трудової мотивації та результативності праці, яка відповідає
реалізації економічних і соціальних цілей комерційного банку та особистих цілей працівників. Ефективність
трудової мотивації має досягатися завдяки регулюючим функціям мотиваційного механізму, який повинен
бути невід’ємною складовою системи управління комерційним банком .
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Ключовим фактором підвищення ефективності праці є дієва система мотивації персоналу банку.
На сучасному етапі розвитку банківської системи в конкурентній боротьбі виграє той, хто створить
ефективно діючу систему мотивації та стимулювання банківського персоналу. Впровадження дієвої
системи оплати праці дає змогу докорінно змінити організацію – підвищити її ефективність,
конкурентоспроможність та прибутковість діяльності.
Питання розробки системи мотивації банківського персоналу розглядаються у статті Матвієнко
П.В. “Мотивація як фактор підвищення ефективності банківської діяльності” [15]. У цій статті для
багатофілійного банку пропонується система оплати праці, в основу якої покладенні дві складові,
опосередковано залежні від фінансового результату діяльності банку: основна заробітна плата
(фіксована оплата) – залежить від результатів діяльності за звітний рік (прибуток на 1 працівника) та
додаткова заробітна плата (змінна оплата) – залежить від результатів діяльності в поточному році
(виконання норми прибутку). На думку автора, ще більш потужним інструментом підвищення
ефективності праці стане система оплати праці, яка базуватиметься на змішаній – опосередкованій та
прямій залежності від прибутку банку. З цією метою розроблена динамічна модель заробітної плати,
яка об’єднує основну та додаткову заробітну плату, зорієнтовані на пряму та опосередковану
залежність від результату роботи банку.
Модель повинна відповідати наступним вимогам:
– конкурентоспроможність основної заробітної плати банківських спеціалістів на ринку праці;
– опосередкована залежність розміру основної заробітної плати від результатів діяльності
банку;
– пряма залежність розміру додаткової заробітної плати від результатів діяльності банку;
– додаткова заробітна плата не виплачується у разі низької якості активів – наявності
простроченої заборгованості як за кредитами, так і за відсотками;
– стимулювання як колективної, так і індивідуальної праці;
– обсяг премії повинен залежати від результатів роботи у періоді, за який вона виплачується.
Основна заробітна плата визначається аналогічно механізму, описаному у вищеназваній статті
– за групами оплати праці, які сформовані залежно від прибутку на одного працівника. Залежно від
конкретної ситуації кількість груп за оплатою праці може коливатися від двох і більше.
Додаткова заробітна плата встановлюється у вигляді щомісячної та щоквартальної додаткової
зарплати (премії).
Щомісячна премія – формується у вигляді відсотка від прибутку філії.
Щоквартальна премія – формується у вигляді відсотка від приросту прибутку порівняно з
минулим роком.
Індивідуальна премія за особливі заслуги. Встановлюється у вигляді відсотка від додаткового
доходу, отриманого банком в результаті дій працівника – залучення нового пріоритетного клієнта,
стягнення простроченої заборгованості тощо.
Відсоток від обсягу прибутку визначається щомісячно, відсоток від приросту прибутку порівняно з
минулим роком – щоквартально і затверджуються рішенням Правління банку. Відсоток по окремих філіях
може відрізнятися від загальноприйнятого залежно від: якості активів, виконання бізнес-плану, рівня
забезпеченості власними ресурсами, частки банку в регіоні тощо. Філії, які допустили прострочену
заборгованість як за кредитами, так і за відсотками, додаткову заробітну плату не отримують.
Розподіл додаткової заробітної плати на рівні філії здійснюється з урахуванням коефіцієнтів
участі працівників у формуванні прибутку банку. Коефіцієнти участі розраховуються за категоріями
працюючих (кредитні працівники, операціоністи, бухгалтери, працівники комп’ютерних підрозділів
тощо) і враховують вклад працівника у формування прибутку банку, ефективність праці тощо.
Економіко-математична модель системи оплати праці може бути подана у наступному вигляді:
(2)

,

де Зij - заробітна плата j-тої філії за i-й місяць поточного року (де m - кількість філій); Оij - основна
заробітна плата j-тої філії за i-й місяць поточного року; Дij- додаткова заробітна плата (колективна
премія) j-тої філії за i-й місяць поточного року. Вона визначається наступним чином:


0 , якщоi ≠ 3, 6 ,9 ,12
,
Д ij = М ij − 
 К kj , якщоi = 3, k = 1; i = 6 , k = 2 ; i = 9 , k = 3; i = 12 , k = 4

(3)

де Мij - щомісячна додаткова заробітна плата j-тої філії за i-й місяць поточного року, яка
визначається наступним чином:

М ij =

П ij * Рij
100

,
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де Пij – обсяг прибутку j-тої філії за i-й місяць поточного року; Рij – процент, який береться від
обсягу прибутку j-тої філії в i-му місяці з метою розрахунку додаткової заробітної плати; Kkj –
щоквартальна додаткова заробітна плата j-тої філії в k-му кварталі, яка визначається наступним
чином (k - номер кварталу, k = 1, 2, 3, 4):

К kj =

∆ kj + Z kj
100

,

(5)

де Zkj – процент, який береться від обсягу прибутку j-тої філії в k-му кварталі з метою розрахунку
додаткової заробітної плати; Dkj – приріст прибутку j-тої філії за k-й квартал поточного року порівняно з
аналогічним періодом минулого року.
Таким чином, розроблена автором статті “Мотивація як фактор підвищення ефективності
банківської діяльності” Матвієнком П.В. модель заробітної плати не обмежує її величину
максимальними межами та залежить від обсягу прибутку тієї чи іншої філії. Важливо те, що критерій,
за яким здійснюється нарахування заробітної плати, має кількісний вимір, є чітким, зрозумілим і
прозорим – обсяг прибутку і обсяг приросту прибутку порівняно з минулим роком. У такому вигляді він
націлює всі філії банку та їх структурні підрозділи на досягнення найвищих фінансових результатів.
Висновки з проведеного дослідження. В банківській сфері не існує єдиного
загальноприйнятого підходу до визначення ефективності праці. Враховуючи те, що банківська праця
пов’язана з динамізмом та складністю банківських процесів, інтелектуальністю та високим рівнем
внутрішньобанківської спеціалізації, то існує багато різноманітних факторів, які впливають на її
ефективність. Специфіка банківської діяльності вимагає нових, нетрадиційних підходів до оцінки
ефективності праці в банку. З цією метою Матвієнко П.В. запропонував новий підхід до розрахунку
ефективності праці у банківській сфері, який ґрунтується на побудові інтегральної оцінки з
використанням набору показників.
Виходячи з того, що на сучасному етапі розвитку банківської системи України вплив людського
фактора на ефективність банківської установи є визначальним, то базовою філософією керівництва
має стати принцип: головний капітал банку – це люди і тому їх праця має оцінюватися належним
чином. Матеріальне стимулювання в усі часи було вагомим фактором підвищення ефективності праці.
Для забезпечення успішної діяльності та процвітання банківської установи не достатньо мати
висококваліфікованих працівників, необхідно організувати їх працю таким чином, щоб кожен з них
прикладав максимум зусиль для досягнення найвищої ефективності праці. Запропонована Матвієнком
П.В. динамічна модель оплати праці банківських працівників у багатофілійному банку є потужним
інструментом підвищення ефективності праці. Вона поєднує опосередковану залежність розміру
основної заробітної плати та пряму залежність розміру додаткової заробітної плати від результатів
діяльності філій банку. Такий підхід забезпечує концентрацію зусиль філій банку на досягнення
найвищих фінансових результатів та стимулювання як колективної, так і індивідуальної праці
банківського персоналу.
Недостатня дослідженість проблеми підвищення ефективності праці в банківській сфері
обумовлює необхідність більш глибокого вивчення та подальшого удосконалення механізмів
підвищення ефективності праці та методів її оцінки.
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Анотація
У статті розглядаються питання забезпечення успішного функціонування банківських
установ шляхом підвищення ефективності праці в банківській сфері. Запропоновано новий підхід до
розрахунку ефективності праці у банківській сфері. Розроблена стимулююча динамічна модель
заробітної плати.
Ключові слова: банк, банківський персонал, конкурентні переваги, ефективність праці,
ресурси, заробітна плата, премія, продуктивність праці.
Аннотация
В статье расмотрены вопросы обеспечения успешного функционирования банковских
учреждений через повышение эфективности труда в банковской сфере. Предложен новый подход к
расчету эфективности труда в банковской сфере. Разработана стимулирующая динамическая
модель зароботной платы.
Ключові слова: банк, банковский персонал, конкурентные преимущества, эфективность
труда, ресурсы, зароботная плата, премия, продуктивность труда.
Annotation
We have considered the issues of ensuring the successful operation of banking institutions by
improving efficiency in bank. We have proposed a new approach to calculating the efficiency of labor in the
banking sector. We have developed a dynamic model of wages .
Key words: bank, bank personnel, competitive advantages, efficiency, resources, salary, bonus,
productivity.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНИХ
ВІДНОСИН НА РІВНІ БЮДЖЕТІВ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ
Постановка проблеми. Необхідність виходу України з фінансової кризи зумовлює потребу
скорочення бюджетних видатків, в тому числі і асигнувань на фінансування закладів освіти, науки,
культури, медицини та інших осередків соцкультпобуту. Поряд з цим, як показали події 2011 року,
скорочення розмірів бюджетних витрат на потреби отримувачів бюджетних коштів може призвести не
лише до закриття окремих бюджетних установ і закладів, але й до зростання соціальної напруги в
суспільстві. Перелічене вимагає підвищення уваги як науковців, так і політиків до механізму
формування доходів та фінансування витрат бюджетів місцевих громад.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто відмітити, що проблеми виконання місцевих
бюджетів не могли залишитись поза увагою науковців. Зокрема, саме цій проблематиці присвячені
дослідження С. Юрія [1], Й. Бескида [2], О. Василика [3], І. Распутенка [4]. Віддаючи належну шану
напрацюванням перелічених вчених та публікаціям з цієї проблематики безлічі інших науковців, слід,
проте, зазначити, що недоліки формування власної доходної бази бюджетів місцевих громад та
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проблеми фінансування витрат бюджетів місцевого рівня не лише до цього часу не вирішені, але й
наразі суттєво загострились. Саме це й зумовило проведення даного дослідження, визначило його
мету і завдання.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка напрямів вдосконалення формування
доходів та фінансування витрат місцевих бюджетів, а також розробка напрямів мінімізації бюджетних
витрат.
Для виконання поставленої мети в ході проведення даної розвідки використано економікостатистичні методи досліджень, зокрема монографічний метод та метод порівняння.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан формування доходів місцевих
бюджетів не задовольняє ні державу, ні місцеві громади, адже, з одного боку, доходи бюджетів
місцевого самоврядування переважним чином формуються не за рахунок власних джерел
надходжень, основою яких, згідно з вимогами Бюджетного Кодексу України повинні бути місцеві
податки, збори та платежі [5], а за рахунок міжбюджетних трансфертів.
Причиною цього є низький фіскальний потенціал місцевих податкових форм, які до 2011 року
включали комунальний податок, податок з реклами, збір за паркування автотранспорту, ринковий збір,
збір за видачу ордера на квартиру, курортний збір, збір за участь у бігах на іподромі, збір за виграш на
бігах на іподромі, збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збір за право
використання місцевої символіки, збір за право проведення кіно- і телезйомок, збір за проведення
місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів
торгівлі та сфери послуг а також збір з власників собак [6].
Слід відмітити, що в 2011 році після прийняття Податкового Кодексу України до місцевих
податків та зборів відносять виключно податок на нерухомість, єдиний податок з суб’єктів малого
підприємництва, збір за паркування транспорту, збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності, та туристичний збір [7]. Таким чином, в ході реформування системи оподаткування Україна
позбулась багатьох малоефективних місцевих податків та платежів, на справляння яких держава
часто витрачала кошти в розмірах, що значно перевищували величину надходжень зазначених
платежів до бюджетів.
Не зважаючи на це, сучасна система місцевого оподаткування не може забезпечити
муніципалітети власними джерелами доходів у розмірах, достатніх для їх належного функціонування
та виконання завдань і функцій, покладених на місцеві органи влади Бюджетним Кодексом. Однією з
причин цього є те, що в більшості населених пунктів України просто відсутні об’єкти нерухомості, які б
відповідно до вимог Податкового Кодексу України, оподатковувались податком на нерухомість.
Крім того, реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності для суб’єктів
малого підприємництва, в результаті чого вони, з одного боку, стали сплачувати єдиний соціальний
внесок [8], а з іншого - перестали працювати з крупними контрагентами на загальній системі
оподаткування, спричинило поступове скорочення кількості зазначених суб’єктів підприємницької
діяльності [9], що далеко не сприяє стабілізації доходної бази бюджетів місцевих громад.
Що ж до решти місцевих платежів слід зазначити, що платні парковки є далеко не у всіх
населених пунктах, та що не всі місцеві бюджети зможуть мобілізовувати туристичний збір просто з
причини відсутності на їх територіях туристичних об’єктів.
Як відомо, регульовані доходи муніципальних бюджетів переважним чином повинні формуватись за
рахунок дотацій вирівнювання, які не надаються на конкретну мету, а тому не обмежують права місцевих
громад розпоряджатись власними бюджетними ресурсами на свій розсуд. Не зважаючи на це, в нашій
країні основою міжбюджетних трансфертів, що їх отримують муніципалітети, є субвенції, які
використовуються місцевими громадами на цілі та в порядку, визначеному тими бюджетами, які їх надали.
Такий стан речей суперечить вимогам Європейської Хартії місцевого самоврядування, яка, як відомо, була
ратифікована Україною ще в липні 1997 року [10].
Крім того, практика бюджетного менеджменту свідчить, що досить часто в органів місцевого
самоврядування, не дивлячись на те, що їх бюджети були затверджені в порядку, визначеному
Бюджетним Кодексом [5], не вистачає коштів на фінансування поточних потреб муніципалітетів, тобто
виникає так-званий поточний дефіцит бюджету.
При цьому, причинами такої ситуації може бути як неналежний рівень адміністрування податків,
зборів та платежів місцевого рівня, так і затримки бюджетного фінансування з вини управлінь та
відділень державного казначейства України. Слід зазначити, що порушення порядку виконання
муніципальних бюджетів по причині неналежного виконання роботи підрозділами казначейства
протягом останніх років спостерігається все частіше [11; 12].
В зв’язку з цим, варто згадати, що організацію виконання бюджетів покладено Бюджетним
Кодексом на міністерство фінансів та систему місцевих фінансових органів. Саме органи системи
мінфіну повинні займатись складанням проектів бюджетів та забезпечувати виконання бюджетів всіх
рівнів.
Що ж стосується створеного в Україні державного казначейства, то воно повинно займатись
касовим виконанням бюджетів, тобто бути банком держави, місцевих органів влади та бюджетних
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установ. Також, завдяки тому, що фізичні і юридичні особи сплачують податки і платежі на користь
держави та муніципалітетів, які, як планувалось, казначейство повинно приймати безпосередньо в
операційних підрозділах відділень державного казначейства на місцях, воно завдяки отриманню плати
за послуги повинно було б заробляти кошти, за рахунок яких мало не лише функціонувати саме
казначейство, але й фінансувалися б окремі потреби держави.
Натомість в Україні державне казначейство не лише не виконує функції державного банку, але й
з часом перебрало на себе повноваження міністерства фінансів стосовно розпорядження
бюджетними ресурсами та вирішення питань щодо фінансування потреб окремих бюджетних установ.
Варто відмітити, що такий стан речей відповідає практиці діяльності державного казначейства США,
проте в цій країні відсутнє міністерство фінансів і державне казначейство фактично його замінило [13].
Крім того, на стадії його створення передбачалось, що представники казначейства повинні
будуть перевіряти відділення банків стосовно використання ними бюджетних коштів. Натомість,
відсутність казначейського контролю за використання бюджетних асигнувань, що надходили фізичним
і юридичним особам через комерційні банки зумовило виникнення касових розривів, насамперед – по
заробітній платі працівникам бюджетних установ [14].
Перелічені проблеми формування доходів місцевих бюджетів та фінансування їх витрат
потребують негайного вирішення.
На наше переконання, одним із шляхів вирішення проблем формування доходів бюджетів
вітчизняних муніципалітетів є реформування місцевого оподаткування. Насамперед, до місцевих
податків в Україні слід віднести податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), який нині і так, переважним
чином сплачується до бюджетів місцевого рівня. В той же час, механізм справляння цього податку, на
нашу думку, необхідно трансформувати таким чином, щоб частина ПДФО сплачувалась до бюджетів
місцевих громад за місцем проживання громадян, за рахунок яких податок сплачується, а не до
бюджетів тих населених пунктів, де розміщені підприємства та проживають підприємці, що є
податковими агентами.
Крім того, на нашу думку, місцевими податками та платежами в Україні повинні бути фіксований
сільськогосподарський податок, земельний податок, плата за оренду землі державної і комунальної
власності, збір за першу реєстрацію транспортних засобів та екологічний податок. Перелічені податки,
які наразі є загальнодержавними, повинні в розмірі 100 % від їх розмірів, мобілізованих підрозділами
ДПА, зараховуватись на рахунки муніципальних бюджетів за місцем реєстрації платників зазначених
платежів.
Таке реформування місцевого оподаткування в Україні зумовить посилення доходної бази
бюджетів муніципалітетів та, поряд з тим, скорочення частки державної казни в структурі доходів
зведеного бюджету України.
Зменшення питомої ваги доходів держбюджету в структурі доходної бази консолідованого
бюджету України, на перший погляд, явище негативне, проте, сучасний стан формування доходів
вітчизняних бюджетів місцевих громад переважно за рахунок трансфертів від держави, повністю
виправдовує такий крок.
Також, на наше переконання, реформуванню підлягає і сучасний стан фінансового
вирівнювання доходної бази бюджетів місцевих громад. На нашу думку, в найближчому майбутньому
єдиною формою фінансової допомоги, що має надаватись муніципалітетам з державної казни,
повинна бути дотація, яка не призначається для фінансування конкретних проектів і не обмежує
свободи місцевої влади. Зважаючи на викладене, в Україні слід взагалі заборонити субвенції, які нині
є найбільш популярним видом міжбюджетних трансфертів.
Щодо вдосконалення роботи державного казначейства України, слід зазначити, що ця установа
та її підрозділи повинні по-перше, мати операційні відділи та обслуговувати клієнтів, які сплачують
податки і платежі до бюджетів та державних цільових фондів, по друге, здійснювати контроль за
використанням банківськими установами бюджетних ресурсів, перерахованих підрозділами
казначейства на рахунки фізичних і юридичних осіб. Крім того, проблеми виконання місцевих
бюджетів, викликані недоліками в роботі державного казначейства [11; 12; 14; 15], зумовлюють
необхідність підвищення рівня відповідальності працівників зазначеної служби за порушення ними
вимог Бюджетного Кодексу та порядку зарахування коштів на бюджетні рахунки і перерахування їх на
потреби бюджетів і бюджетних установ.
З іншого боку, враховуючи необхідність жорсткої економії бюджетних ресурсів, зважаючи на те,
що вітчизняне державне казначейство часто дублює функції органів системи мінфіну, на нашу думку,
Україні доцільно було б повернутись до банківської системи касового виконання бюджетів, яка
передбачає відкриття бюджетних рахунків безпосередньо в установах банків та ліквідацію державного
казначейства.
Варто згадати, що в Україні державне казначейство було створене на вимогу Міжнародного
Валютного Фонду (МВФ), як одна із передумов отримання нашою державою чергового траншу
кредитів від МВФ [15]. Тому його ліквідація може викликати заперечення лише у цього кредитора
нашої держави. В той же час кризова ситуація в економіці та державних фінансах цілком виправдовує
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цей крок, який дозволить суттєво скоротити видатки державного бюджету та, за рахунок цього,
погасити значну частину зовнішніх боргів нашої держави.
Висновки з проведеного дослідження. Недоліки сучасного механізму формування доходів та
фінансування витрат бюджетів вітчизняних муніципалітетів зумовлюють необхідність посилення
доходної бази місцевих бюджетів за рахунок переведення частини загальнодержавних податків і
зборів до місцевих платежів, заборони на використання в Україні субвенцій, а також переходу до
банківської системи касового виконання бюджетів та ліквідації державного казначейства.
Подальші наукові пошуки в зазначеному напрямі досліджень, на наше переконання, слід
присвятити формуванню банківської системи касового виконання бюджетів та підвищенню ролі
державного фінансового контролю за їх виконанням, що є першочерговим завданням для держави за
умов банківської системи касового виконання бюджетів.
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Анотація
В статті на прикладі бюджетів місцевих громад проаналізовано проблеми розвитку
бюджетних відносин в Україні. Висвітлено недоліки сучасного стану формування доходної бази
місцевих бюджетів та фінансування їх витрат. Викладено недоречності казначейської системи
касового виконання бюджету та запропоновано напрями їх вирішення.
Ключові слова: виконання бюджетів, касове виконання бюджетів, місцеві бюджети, бюджети
місцевого самоврядування, місцеві податки і збори.
Аннотация
В статье на примере местных бюджетов проанализированы проблемы развития
бюджетных отношений в Украине. Освещены недостатки современного порядка формирования
доходной базы местных бюджетов и финансирования их расходов. Изложены недостатки
казначейской системы кассового выполнения бюджетов и предложены направления их решения.
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ПРОЦЕС БАНКІВСЬКОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ:
ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Постановка проблеми. Ризик-менеджмент за кордоном давно визнаний дієвим інструментом
сучасного управління. При цьому на сучасному етапі ризик-менеджмент варто визначати як один із
основних напрямів сучасного банківського менеджменту, який вивчає проблеми управління банком з
урахуванням різноманітних ризиків, у завдання якого входить створення ефективної системи
управління ризиками, опираючись на певні концепції, закони, принципи і методи.
Саме тому, на сучасному етапі в умовах фінансової кризи дослідження процесу ризикменеджменту в банківській діяльності набуває особливої актуальності та є необхідними в діяльності
банківських установ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми формування системи
ризик-менеджменту в банках висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема
А.О. Старостіної [1], П. Роуза [2], Л.О. Примостки [3], В.Т. Севрук [4] та ін. Згадані вчені внесли
великий вклад у розробку теоретичних та практичних аспектів аналізу банківських ризиків.
Однак дослідження методологічних підходів до необхідності та ролі ризик-менеджменту в
банківських установах не знайшли достатнього відбиття у вітчизняній літературі. Саме тому, на
сучасному етапі виникає необхідність у дослідженні процесу ризик-менеджменту в забезпеченні
фінансової стійкості комерційних банків.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності процесу банківського ризикменеджменту, його етапів та ефективного управління банківськими установами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Окрім завдань, мети об’єктів та суб’єктів
банківського ризик-менеджменту існує сам процес ризик-менеджменту в банківських установах. Так,
процес банківського ризик-менеджменту – це використання методів, способів і прийомів менеджерами
банківських установ по управлінню ризиками для вирішення завдань банківського ризик-менеджменту.
Саме тому в даному процесі необхідно виділяти певні етапи. Але у літературних та нормативних
джерелах виокремлені етапи процесу управління ризиками, але не виділено етапи банківського ризикменеджменту.
Так, у Методичних вказівках НБУ з інспектування банків «Система оцінки ризиків» виокремлено
наступні етапи: 1) виявлення ризику; 2) вимірювання ризику; 3) контроль ризику; 4) моніторинг
ризику [5, с. 3]
У працях [1; 6; 7] авторами виділені такі етапи управління ризиками: 1) виявлення ризику; 2)
оцінка ризику; 3) вибір методів управління ризиком; 4) застосування обраних методів; оцінка
результатів та прийняття управлінських рішень. Бачимо, що у працях даних авторів збільшена
кількість етапів управління банківськими ризиками, зокрема з’явився такий етап, як вибір методів
управління ризиком, що на нашу думку є досить доречним, але не можемо погодитися з тим, що не
включеним є такий етап, як моніторинг ризиків, адже це є досить важливим моментом для будь-якого
банку. Те ж стосується і контролю.
Так, на нашу думку, необхідним для банківських установ є виділення наступних етапів
банківського ризик-менеджменту задля чіткого розуміння сутності саме банківського ризикменеджменту та відповідно ефективного управління банківськими установами: 1) з’ясування сутності
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ризиків; 2) виявлення та ідентифікація ризиків; 3) квантифікація ризиків; 4) вибір та застосування
методів та прийомів для впливу на ризики; 5) моніторинг ризиків; 6) контроль; 7) оцінка результатів.
На першому етапі необхідно відповідальними працівниками банку визначити сутність та
класифікацію ризиків, які можуть виникнути в процесі діяльності банку, а також стратегічні та тактичні
цілі банку, щодо управління банківською установою з урахуванням ризиків.
На другому етапі менеджери банку отримують інформацію для виявлення та ідентифікації
ризиків. Виявлення необхідно розуміти, як визнання та розуміння наявних ризиків та ризиків, які
можуть виникнути в майбутньому. Виявлення ризиків по своїй суті є безперервним процесом і
здійснюється на рівні структурних підрозділів банку. Після виявлення ризику, його необхідно
ідентифікувати, тобто віднести до якоїсь з визначених раніше класифікаційних груп. Складність
реалізації даного етапу процесу банківського ризик-менеджменту залежить від джерела виникнення та
величини ризику.
З’ясування сутності ризиків

2

Оцінка (квантифікація) ризиків

3

Вибір та застосування методів та
прийомів для впливу на ризики

4

Етапи процесу
ризикменеджменту

Моніторинг ризиків

5

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виявлення та ідентифікація
ризиків середовища

ІНТЕГРАЦІЯ

1

Контроль

6

Оцінка результатів
7

Рис. 1. Процес банківського ризик-менеджменту
Механізм прийняття управлінських рішень у банківській установі покликаний не лише
ідентифікувати виявлений ризик, а дати змогу оцінювати які ризики і якою мірою може взяти на себе
банк. Ідентифікація ризику є необхідною, але не достатньою процедурою.
На третьому етапі проводиться оцінка ризиків, тобто їх кількісне вимірювання (квантифікація),
під час якого визначають такі характеристики, як ймовірність та розмір можливих наслідків.
При цьому також розробляють систему лімітів з ризиків, які можливо кількісно оцінити. Таке
оцінювання повинне також визначати допустимі межі для кожного виду ризику. Квантифікація ризиків
здійснюється на рівні структурних підрозділів та банку в цілому. Також на цьому етапі варто порівняти
реальний та допустимий рівні ризиків, що дасть змогу визначити які ризики і якою мірою може взяти на
себе банк, а також з’ясувати, чи виправдає очікувана дохідність відповідний ризик.
На четвертому етапі здійснюється вибір та застосування методів та прийомів для впливу на
ризики задля мінімізації або уникнення можливих несприятливих наслідків. Якщо рівень реального
ризику перевищує допустимі межі, необхідно його знизити, застосувавши відповідні методи управління
ризиками. Якщо фактичний ризик не перевищує межі допустимого, то керівництво може обмежитися
лише контролем, таким чином перейти до шостого етапу процесу банківського ризик-менеджменту.
Також в певних випадках банки можуть використовувати методи уникнення ризиків. Детально методи
управління банківськими ризиками будемо розглядати нижче.
На п’ятому етапі здійснюється моніторинг ризиків, який означає незалежну систему оцінки та
контролю за ризиками, який реалізується через внутрішній та зовнішній аудит та аналітику. Моніторинг
спрямований на своєчасне відстеження рівнів ризиків. Моніторинг здійснюється завдяки
інформаційним звітам структурних підрозділів та окремих посадових осіб, а також внутрішньому та
зовнішньому аудиті, спеціалізованих служб банку. Звітність, застосовувана в рамках моніторингу,
забезпечує менеджерам зворотній зв'язок, а також надає зведену інформацію. Звіти повинні
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надаватися відповідним посадовим особам для вжиття необхідних заходів.
При формуванні моніторингу ризиків банківських установ варто врахувати систему контролінгу
банківських ризиків. У літературі контролінг визначають як «синтез елементів обліку, аналізу
контролю, реалізація яких забезпечує вироблення альтернативних методів при здійсненні
оперативного і стратегічного управління задля досягнення бажаних результатів діяльності» [8, с. 8].
Так, система моніторингу ризиків допомагає коригувати поточну діяльність згідно із сигналами
попередження, які вона створює з використанням механізму зворотного зв’язку. Результативність
системи банківського ризик – менеджменту значною мірою залежить від ефективності системи
моніторингу [3, с. 45]. За такого підходу до організації процесу управління менеджери середньої ланки
відповідатимуть як за надійність локальної системи, так і за втілення в життя стратегічних цілей,
сформульованих на рівні вищого керівництва банку.
На шостому етапі одним з ефективних елементів управління є контроль за діяльністю
підрозділів, що забезпечить ефективність системи ризик-менеджменту та точність і достовірність
інформації. Контроль передбачає встановлення обмежень та доведення їх до виконавців за
допомогою положень, стандартів, процедур. Ці контрольні обмеження є дійовими інструментами
управління. Банківські ризики контролюють, спираючись на різні методики та щоденну діяльність
конкретних підрозділів банку. Оперативний контроль за рівнем ризиків належить до обов’язків
менеджерів, тоді як стратегічний контроль за діяльністю банку може бути реалізований лише
керівниками та власниками банку. У процесі оперативного контролю керівництво банку має вірно
розставити кадри на місцях та організувати ефективне управління банківською установою. Однією з
важливих складових системи контролю за банківськими ризиками є внутрішній управлінський
контроль. Завдання його зводяться до чіткого визначення та розмежування посадових повноважень,
забезпечення подвійного контролю за окремими операціями. Для координації цілей банку та контролю
за ризиками необхідно підготувати меморандум про політику ризик-менеджменту та вдосконалити
організаційну систему ризик-менеджменту.
На сьомому етапі менеджерами банку робляться висновки та пропозиції на перспективу.
Негативні та позитивні наслідки управлінських рішень формують досвід, який варто використовувати в
подальшій діяльності. Таким чином, успішна реалізація процесу управління ризиками вимагає
висококваліфікованої підготовки управлінського персоналу, знання ним закономірностей управлінської
діяльності, нових напрямів удосконалення системи управління банком, їх особливостей.
Висновки з проведеного дослідження. Діяльність банківських установ повсякденно
наражається на різноманітні ризики, які можуть призвести або до фінансових втрат, або до отримання
додаткових прибутків. Практика показує, що банківські ризики при їх багаточисельності відображають
специфіку діяльності кредитної установи, вони виникають від дії чи бездіяльності керівництва та
працівників, затримки або помилковості прийнятих рішень. В будь-якому випадку, їх наявність
потребує від банку ціленаправленої діяльності, а не набору окремих рішень та дій, а також
визначених, чітких етапів процесу ризик-менеджменту.
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Анотація
У статті досліджено сутність процесу банківського ризик-менеджменту, виділено його
етапи задля чіткого розуміння та відповідно ефективного управління банківськими установами.
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Анотация
В статье исследованы сущность процесса банковского риск-менеджмента, выделены его
этапы для четкого понимания и соответственно эффективного управления банковскими
учреждениями.
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РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін
фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Об'єктивною підставою
функціонування фінансового ринку є неспівпадання потреби в фінансових ресурсах з наявністю
джерел задоволення цієї потреби. Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення
конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку
відбувається на конкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш
привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню.
Саме тому формування фінансового ринку здатного до ефективної мобілізації внутрішніх
фінансових ресурсів та спроможного утримувати конкурентні позиції на глобальному ринку капіталів є
надзвичайно важливим для будь-якої держави.
Розглянемо, хто є на сьогодні учасниками ринку фінансових послуг в Україні, та наскільки
ефективно вони виконують поставлене перед ними завдання.
До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг,
страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що
забезпечують обіг фінансових активів. Треба зазначити, що функціонування цих ринків є
взаємопов'язаним, недостатній рівень розвитку одного з них позначається на розвитку усіх інших.
Особливо це стосується фондового ринку.
Фондовий ринок, що є стратегічно важливою галуззю економіки України, сьогодні не повною
мірою виконує головне призначення - створення фінансового механізму для запуску інвестицій у
промисловість, мобілізацію інвестицій і забезпечення трансформації нагромаджень у доступні для
виробництва фінансові ресурси. Фондовий ринок України є слабким. Його нерозвиненість ускладнює
міжгалузевий перетік капіталу.
У той же час, фондові ринки розвинених країн є надзвичайно ефективними структурами з
розвиненою інфраструктурою, що дозволяє їм привертати значні потоки капіталу в економіку країни.
В сьогоднішній ситуації, коли темп зростання світової економіки, а зокрема, економіки
розвинених країн уповільнюється, інвестиції в країни з перехідною економікою, зважаючи на значний
потенціал росту такої економіки, є досить привабливими.
Східноєвропейські країни та країни СНД прагнуть розвивати свої фондові ринки, оскільки це є
запорукою залучення інвестицій в економіку. Таке ж завдання стоїть і перед Україною, ефективність
фондового ринку якої досить низька. Створивши красиву і правильну форму-оболонку, український
фондовий ринок втратив сутність і прагматичний зміст, і сьогодні виконує лише роль своєрідного
індикатора політичних і економічних подій в країні.
Таким чином, необхідною передумовою подальшого розвитку економіки України є становлення
незалежного від втручання держави фондового ринку, здатного до саморегулювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблема, в першу чергу, є
загальнодержавного значення, тому даній тематиці в теперішній час приділяється багато уваги, як зі
сторони науковців, так і практиків, також не залишаються осторонь і урядові структури. Значний
внесок у розробку питань функціонування фінансового ринку та діяльності комерційних банків на
ньому зробили економісти Марковіц Г., Мертен Р., Мишкін Ф., Петерс Е., Андрущенко В., Білорус О.,
Боринець С., Будкін В., Гаврилюк О., Гальчинський А. Серед російських вчених слід виділити роботи
А.І. Басова, В.І. Колеснікова, Ю.І. Львова, Я.М.Міркіна, В.С. Торкановского та інших. Однак не всі
аспекти окресленої проблеми знайшли відображення в їхніх публікаціях.
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Постановка завдання. Метою даної роботи є обґрунтування факторів, які є визначальними
для підвищення конкурентоспроможності України на ринку фінансових послуг в глобальному та
регіональному масштабі.
Під конкурентоспроможністю ми розуміємо здатність усіх установ, що працюють на ринку
фінансових послуг та є резидентами України, ефективно проводити свою діяльність за умов
конкуренції з нерезидентами [3]. Глобальна конкурентоспроможність розглядається по відношенню до
всіх нерезидентів, у той час як регіональна - відносно нерезидентів, які є резидентами сусідніх держав
(можна розглядати в розрізі двох регіонів: СНГ та Східна Європа).
Оскільки фінансовий ринок є ринком, де відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання
кредиту та мобілізація капіталу, то конкуренція на цьому ринку в глобальному та регіональному
масштабі полягає в конкуренції щодо залучення світового фінансового капіталу [2].
Залучення інвестицій вимагає існування спеціальних інфраструктур, таких як фондовий ринок,
банківська система, які б виконували роль нагромадження та перерозподілу фінансових ресурсів. Те,
наскільки ефективно організована діяльність цих інфраструктур у певній країні, в кінцевому випадку і
визначає її конкурентоспроможність на ринку фінансових послуг.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема українського ринку фінансових послуг
полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку
реального сектору економіки. Відповідно вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б
дозволили додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, зокрема, заощадження населення та
"тіньовий капітал", до інвестиційної діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних
інвесторів. Отже, основною проблемою є проблема мобілізації ресурсів.
Хто може здійснювати мобілізацію фінансових ресурсів, і що цьому перешкоджає?
По-перше, це банки. Однак банків в Україні занадто багато, тому фінансові ресурси є досить
розпорошеними. Крім того значна частина коштів сьогодні перебуває в безготівковій формі,
обслуговуючи "тіньовий" капітал та у формі заощаджень населення поза банками.
По-друге, акумулюванням та інвестуванням фінансового капіталу займаються різноманітні
учасники фондового ринку: інвестиційні компанії та фонди, трастові компанії (довірчі товариства).
Вагомими учасниками фондового ринку можуть бути пенсійні фонди. В розвинутих країнах ці заклади
останнім часом відіграють все більшу і більшу роль в інвестиційній діяльності, акумулюючи значні
кошти та інвестуючи їх в основному в акції приватних компаній. Банки також є потенційними гравцями
на ринку цінних паперів, оскільки цінні папери є привабливим джерелом забезпечення ліквідності [4].
Однак усе це є справедливим за умов розвиненого фондового ринку, якого ми в Україні, на
жаль, поки що не маємо. Слабкість фондового ринку України виражається в таких основних моментах:
1. Недостатня ліквідність фондового ринку.
2. Переважання державних цінних паперів
3. Недостатня прозорість діяльності емітентів та професійних учасників ринку
4. Нерозвиненість правової бази, неадекватність її сучасним вимогам діяльності на ринку
фінансових послуг
5. Низький технологічний рівень функціонування ринкової інфраструктури
6. Низький рівень корпоративної культури
7. Недостатня обізнаність більшої частини населення з питань фондового ринку [5]
Недостатня ліквідність українського фондового ринку пояснюється малими обсягами фінансових
потоків, які обертаються на ньому. Ліквідність фондового ринку визначається тим, наскільки він може
забезпечити достатній попит на певні цінні папери. На сьогоднішній день ліквідність фондового ринку
досить низька.
Рівень ліквідності значно впливає на розвиток такої сфери діяльності як венчурне інвестування.
Питання розвитку венчурного інвестування є досить цікавим для України, адже особливістю
венчурного інвестування є те, що воно передбачає надання підприємствам, в які було здійснено
інвестиції, додаткових послуг, які в загальному підсумку підвищують вартість компанії.
Одним з пояснень того, що український фондовий ринок працює неефективно є переважання на
ньому державних цінних паперів. Однак операції з цими цінними паперами не сприяють притоку
капіталу в реальний сектор і є за своїм характером спекулятивними. Крім того, оскільки держава як
емітент виступає в даному випадку потужною силою впливу на процеси, що відбуваються на
фондовому ринку, тим самим зменшуючи його незалежність та ліберальний характер [7].
Одною з найбільших проблем залишається прозорість фондового ринку. Адже на сьогоднішній
день більшість операцій з купівлі - продажу цінних паперів (більше 90%) відбуваються поза біржами.
За таких умов неможливо забезпечити потенційних учасників ринку цінних паперів необхідною
інформацією, порушуються умови чесної конкуренції. Фактично, емітенти цінних паперів втрачають
можливості підвищення вартості своїх акцій. Адже за умов, коли торгівля буде відбуватися в межах
організованого ринку цінних паперів, попит, пред'явлений на ті чи інші цінні папери, може зрости за
рахунок більшої кількості учасників, що матиме результатом зростання ціни акцій.
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Нерозвиненість законодавчої бази, зокрема з питань захисту прав інвесторів та емітентів,
ускладнює залучення інвестицій. Перешкодою на цьому шляху є також нерозвиненість страхової
справи. Адже страхові установи відіграють вагому роль в інвестиційному процесі, забезпечуючи
інвесторам страховий захист від різного виду ризиків.
Актуальним є питання лібералізації ринку страхових послуг, оскільки на сьогодні відповідно до
закону України "Про страхування" національний страховий ринок захищається від іноземної
конкуренції протекціоністськими нормами. Існування протекціонізму в страхуванні викликано, знову ж
таки, слабкістю цього ринку. Іноземні конкуренти мають як більші фінансові можливості, так і
сформований за багато років досвід роботи як на вітчизняному страховому ринку, так і на іноземному.
Вихід їх на український страховий ринок означатиме знищення національних страховиків [9].
Фондові біржі розвинутих країн являють собою інформаційних гігантів, які застосовують у своїй
роботі найсучасніші технології , що забезпечують їх ефективність функціонування. В Україні ж
функціонування фондової інфраструктури відбувається на низькому технологічному рівні.
В Україні ще не сформувалася корпоративна культура, яка б була внутрішнім поштовхом
активного виходу підприємств на фондовий ринок. Менеджери підприємств ще не навчилися
працювати заради підвищення доходів акціонерів, а не своїх власних.
Аналогічні провали в розумінні сутності фондового ринку існують і серед усього населення, яке
довіряє вкладенню коштів в акції інвестиційних компаній ще менше ніж розміщенням своїх
заощаджень у банківському секторі.
На нашу думку, ринок фінансових послуг є інфраструктурою, яка вимагає комплексного підходу
до вирішення своїх проблем. Необхідно поставити перед собою стратегічне завдання та розробити
конкретні заходи по його виконанню.
Особливо це стосується вирішення законодавчих питань. Законодавство з питань
функціонування ринку фінансових послуг повинно мати вигляд узгоджених між собою пакетів
документів, які регламентують максимально прості правила поведінки на ринку цінних паперів.
Фондовий ринок на сьогодні ще не має достатніх механізмів саморегулювання, тому необхідною
передумовою його розвитку є зміцнювання системи державного регулювання. Для цього необхідно
щоб функція контролю за ринком цінних паперів здійснювалася інституцією, незалежною від
політичних, урядових, а тим більше – лобістських, тіньових та корумпованих сил.
Основним напрямами розвитку фондового ринку є:
1. Удосконалення базового спеціального законодавства.
2. Забезпечення виконання вимог законодавства усіма учасниками фондового ринку.
Інвестор та інші учасники фондового ринку повинні відчувати як захищеність своїх прав, так і
реальність своїх обов’язків. Норми законів не повинні бути мертвими, вони повинні постійно
підкріплюватися гарантіями їх виконання на практиці.
3. Створення дієвої системи розкриття інформації емітентами цінних паперів.
4. Упорядкування і підвищення ефективності інфраструктури фондового ринку.
5. Вжиття заходів для залучення емітентів та інвесторів до взаємодії на організованих
фондових ринках
6. Розвиток інститутів колективного інвестування [1]
Розглянемо детальніше, які саме заходи необхідно здійснити для виконання поставлених
завдань, та яку участь в їх виконанні відводиться урядовим та неурядовим організаціям.
По-перше, завдання удосконалення законодавства. У першу чергу це є справою законодавчих
органів влади. Для активізації роботи законодавчого органу в цій сфері необхідно сприяти участі в
розробці нових законів і самих учасників ринку, влаштовуючи відкриті обговорення в засобах масової
інформації. Такий підхід буде, по-перше, найбільш демократичним, а, по-друге, забезпечить більш повне
врахування усіх потреб ринку фінансових послуг. Крім того, це справить позитивний вплив на імідж України
в світі і, зокрема, її привабливість для іноземних інвесторів, які також зможуть взяти участь в дискусії,
висловлюючи свої побажання. Це сприятиме також і обміном досвідом з питань організації діяльності
фінансових ринків, зокрема фондового. Паралельно, такий медіа-проект виконуватиме завдання
просвітництва населення України, що сприятиме підвищенню його інвестиційної активності.
Сприяння розвитку фондового ринку в законодавчому порядку можна забезпечити також
шляхом оптимізації податкового законодавства.
Забезпечення виконання вимог законодавства з питань функціонування ринку цінних паперів
здійснюється Комісією з цінних паперів та фондового ринку. Для попередження правопорушень на
ринку цінних паперів, забезпечення захисту прав акціонерів Комісією проводиться постійна робота з
розробки та прийняття ряду законодавчих та нормативних актів.
Комісія також бере активну участь у створенні дієвої системи розкриття інформації емітентами
цінних паперів. Тут завдання полягає у поширенні в середовищі емітентів культури розкриття
інформації інвестору. Розкриття інформації не повинно бути лише обов’язковою формальністю.
Емітент повинен усвідомити, що публікування проспекту емісії чи надання регулярної звітності, має
практичну користь для залучення інвестора.
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Упорядкування і підвищення ефективності інфраструктури фондового ринку також є одним з
пріоритетних завдань Комісії. Орієнтиром тут повинно стати створення такої системи інфраструктури
ринку, за якою операційні ризики було б зменшено до мінімуму.
У цьому напряму слід здійснити такі заходи як:
- оптимізація структури Національної депозитарної системи та функцій її прямих учасників;
- створення ефективної системи організованих ринків.
Однак для досягнення цієї мети адміністративних заходів недостатньо. Потрібно знайти ті
важелі, які б зацікавили емітента та професійного учасника прийти на організаційно-оформлений
ринок, запровадити для цього певні стимулюючі заходи.
Зокрема, слід усунути чинники, які заважають, ускладнюють або затягують процедуру укладання
та виконання угод на організаторах торгівлі.
Слід також визначити шляхи стимулювання переходу на випуск цінних паперів у
бездокументарній формі.
Важливим завданням є підвищення ролі СРО (саморегулюючих організацій) в регулюванні
діяльності відповідних професійних учасників. Більша самостійність цих організацій сприятиме
налагодженню відповідної інфраструктури та заохочуватиме професійних учасників до діяльності на
професійно організованому ринку. Ці організації можуть перебрати на себе частину повноважень
Комісії щодо регулювання ринку цінних паперів. Однак для цього необхідно підвищити рівень
ресурсного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення цих організацій, що дозволить їм
ефективно виконувати делеговані функції.
В першу чергу, це стосується професійної підготовки фахівців для фондового ринку,
встановлення стандартів професійної діяльності та контролю за дотриманням цих стандартів
учасниками СРО.
Щодо вирішення проблеми мобілізації заощаджень населення і спрямування їх на задоволення
інвестиційних потреб економіки існує декілька шляхів. Залучати кошти населення можна через банківські
установи, через створення пенсійних фондів та шляхом розвитку системи спільного інвестування.
Одним з найбільш ефективних способів залучення в економічний обіг грошових нагромаджень
населення, на нашу думку, є використання схем колективного інвестування, що дозволить: суттєво
знизити витрати інвесторів без шкоди для надійності інвестицій; створити на базі діючих
інфраструктурних організацій простий і прозорий механізм функціонування колективних інвестицій,
доступний дійсно широким верствам українських інвесторів; істотно знизити ризики приватних
інвесторів; вивести на фондовий ринок нові фінансові інструменти і надати потужний імпульс для
прискореного відновлення і розвитку системи приватних заощаджень.
Становлення відносин спільного інвестування в Україні базувалося на проведенні приватизації
державного майна з використанням приватизаційних майнових сертифікатів. З загального числа
інвестиційних фондів, створених за час функціонування інститутів спільного інвестування (ІСІ) в
Україні, на частку закритих приходиться близько 96 %. З завершенням обігу приватизаційних паперів
питання полягає в трансформації старих інвестиційних фондів в структури відкритого типу. І одним з
основних завдань при цьому є відновлення підірваної довіри населення до інвестиційних фондів і
компаній. Для рішення даного завдання необхідні підтримка і, разом з тим, твердий контроль з боку
держави, проведення рекламних і просвітницьких заходів, оскільки фізичні особи мало знають про
можливості і механізм функціонування ІСІ.
Висновки з проведеного дослідження. За умов глобальної інтеграції ринків фінансових
послуг надзвичайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення функціонування
конкурентоспроможного ринку фінансових послуг, і, зокрема, фондового ринку.
Фінансування інвестицій в реальний сектор через канали ринку цінних паперів і залучення на ці
цілі неспекулятивних вітчизняних і іноземних капіталів повинно стати найважливішим джерелом
нового етапу промислового підйому. Замість ринку з величезною перевагою державних цінних паперів
повинен з'явитися фондовий ринок економічного зростання.
Подолання антиінвестиційного синдрому, характерного для взаємин потенційних інвесторів і
виробничої сфери, передусім залежить від розвитку законодавчої бази фінансового ринку і
формування на цій основі ефективних інвестиційних інститутів.
Розвиток ринку фінансових послуг передбачає стратегічної постановки завдань та підтримки їх
виконання як з боку урядових, так і неурядових організацій.
Розвиток інфраструктури фінансових ринків вимагає об'єднання зусиль держави та професійних
учасників цих ринків з метою забезпечення необхідного ресурсного потенціалу перетворень.
Лібералізація функціонування ринків фінансових послуг передбачає створення умов для більшої
самостійності та незалежності від держави їх учасників.
Особливу увагу необхідно приділити просвітницькій діяльності серед населення України, яка б
забезпечила підтримку впроваджуваних заходів населенням, підвищення його інвестиційної активності тощо.
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Анотація
У статті розглянуті та визначені фактори, що є визначальними для підвищення
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СИСТЕМИ
Постановка проблеми. З кожним новим економічним циклом все частіше піднімаються
питання щодо необхідності забезпечення стійкості, стабільності, надійності банківської системи,
причому на практиці їх часто розглядають якщо не як тотожні, то як синонімічні категорії. Однак ці
поняття, хоч і взаємопов’язані та взаємообумовлені, мають певні змістовні відмінності. Поняття
«рівновага», «стійкість», «стабільність», «ефективність» досить тісно пов’язані, а межа між ними
досить незначна, тому в економічній літературі часто з’являються приклади ототожнення всіх або
декількох із цих понять при дослідженні проблеми функціонування банківської системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш ґрунтовно питання фінансової безпеки
банківської системи представлені в роботах О.І. Барановського, І.М Васьковича, В.І.Грушка,
М.М. Єрмошенка, В.К.Сенчагова. Разом з тим, поняття «фінансова безпека» є досить широким
поняттям, а тому в літературі виділяють ряд більш вузьких понять, що характеризують лише певний
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напрямок функціонування банківської системи. Одним із таких понять є «фінансова стабільність
банківської системи». Варто зазначити, що в економічній літературі та практиці управління
банківського діяльністю часто відбувається ототожнення понять «стійкість банківської системи» та
«стабільність банківської системи», що значно ускладнює розуміння цих понять. Найбільш ґрунтовно
питання фінансової стабільності та стійкості банківської системи представлені в роботах Живалова
В.Н., Коваленко В.В., Козюка В., Ларіонової І.В., Фетисова Г.Г., Юданова А. та ін.
Забезпечення фінансової стабільності банківської системи є основою стабільності фінансової
системи держави, яка створює підґрунтя для ефективної діяльності держави, виконання її функцій та
зобов’язань. Зважаючи на те, що одним із критеріїв ефективності функціонування банківської системи
є її стабільність, то можна сказати, що для банківської системи економічну ефективність можна
тлумачити як співвідношення прибутків та ризиків банківської діяльності, що несуть у собі певні
витрати. Цій проблематиці присвятили свої праці Н. А. Волинська, А. А. Одінцов, Л.О. Примостка та ін.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування відмінностей у етимології та змістовному
навантаженні понять «фінансова безпека банківської системи», «фінансова стійкість банківської
системи», «фінансова стабільність банківської системи», «надійність банківської системи».
«ефективність банківської системи».
Виклад основного матеріалу дослідження. Під економічною безпекою банківської системи
прийнято розуміти її відповідний стан, що передбачає неможливість погіршення її репутації та порушення
фінансової стабільності в результаті цілеспрямованих дій особи чи групи осіб, відомств, організацій та під
впливом несприятливої фінансової ситуації, що склалася як в середині системи, так і за її межами.
На сьогоднішній день не існує єдиного підходу до визначення поняття «фінансова безпека
банківської системи», а існуючі підходи вказують лише на певні аспекти цієї проблеми. Так,
М.М.Єрмошенко фінансову безпеку банківської системи розуміє як захищеність фінансових інтересів
банківської системи на усіх рівнях фінансових відносин; її забезпеченість фінансовими ресурсами,
достатніми для задоволення її потреб і виконання нею відповідних зобов'язань [6]. І.М.Васькович
вважає, що фінансова безпека банківської системи – це такий її стан, який характеризується
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю попередити
зовнішню фінансову експансію, забезпечити ефективне функціонування національної економічної
системи і власне економічне зростання [3]. В.І.Грушко вважає, що фінансова безпека банківської
системи передбачає створення таких умов її функціонування, за яких, по-перше, фактично відсутня
можливість спрямовувати фінансові потоки в незакріплені законодавчими нормативними актами
сфери їх використання і, по-друге, до мінімуму знижена можливість зловживання фінансовими
ресурсами банківської системи [1]. Таким чином, об’єднуючи вказані підходи, узагальнену фінансову
безпеку банківської системи слід розуміти як певний ступінь захищеності фінансових інтересів
банківської системи на усіх рівнях фінансових відносин, що базується на відповідному рівні фінансової
стійкості, стабільності та незалежності в умовах впливу екзогенних і ендогенних дестабілізуючих
факторів, що можуть становити загрозу порушенню ефективності фінансової діяльності системи.
Важливою проблемою при вивченні фінансової безпеки банківської системи є проблема її
виміру, тобто пошуку інструментів відображення нормального рівня фінансової безпеки або її
порушення. Такими інструментами в літературі прийнято вважати систему відповідних фінансових
індикаторів. Так, наприклад, О.І. Барановський [2] пропонує наступну систему індикаторів фінансової
безпеки банківської системи: 1) відношення активів банківської системи до ВВП (свідчить про рівень
значущості банківської системи для країни); 2) частка активів нефункціонуючих банків у загальному
обсязі активів банків (свідчить про можливість виникнення як системної, так і регіональної банківської
кризи); 3) обсяг чистих внутрішніх активів НБУ (розмір емісій, розмір грошової маси) та обсяг чистих
зовнішніх резервів Національного банку (характеризує різницю між зовнішніми кредитами держави та
розміщенням активів НБУ за межами країни); 4) частка іноземного капіталу в загальному капіталі
банківської системи; 5) стан та характер сектора банківських депозитів країни; 6) стан формування та
обсяг фонду страхування ризиків; 7) обсяги прибутку комерційних банків; 8) якість та масштаби
банківських зливань; 9) рівень прибутковості чистих активів банків та їх статутних фондів.
Одним із головних елементів стабільності банківської системи є її фінансова стабільність.
Поширеною сьогодні є думка, що якщо мова йде про комерційні банки, то справедливим є
застосування терміну «стійкість», якщо ж об’єктом дослідження є банківська система, то доцільним є
використання поняття «стабільність». Проте, на нашу думку, такий підхід є досить дискусійним та
вимагає більш обґрунтованих наукових доводів. Фінансову стабільність банківської системи у
загальному значенні розуміють як відсутність перешкод у її фінансовій діяльності або як існування
тривалої і динамічної рівноваги на взаємопов’язаних фінансових ринках. В.В. Коваленко розуміє її як
міру повноти та якості розв'язання завдання, поставленого перед банківською системою, виконання
нею своєї місії, що забезпечує досягнення позитивного фінансового результату [7]. На наш погляд,
фінансову стабільність банківської системи слід розуміти як здатність банківської системи
підтримувати необхідний рівень основних фінансових індикаторів, зберігати стійку рівновагу,
покривати за рахунок власних коштів можливі банківські ризики та витрати, що пов’язані із ними в

276

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

Основний акцент на
забезпеченні
належної якості
надання банківських
послуг приватним та
корпоративним
клієнтам

Основний акцент на
забезпеченні
ефективності
функціонування
самої банківської
системи

Основний
акцент на
забезпеченні
інтересів
держави в
цілому

умовах несприятливого зовнішнього середовища. Перевагою такого підходу є його комплексність, що
означає охоплення основних напрямків діяльності системи, проте такий підхід передбачає суттєві
обмеження щодо її кількісного визначення.
Із поняттям «фінансова стійкість банківської системи тісно пов’язане інше економічне поняття, а
саме «ефективність банківської системи». Найчастіше в літературі розглядають поняття
«ефективність» з точки зору отриманого результату від співвідношення прибутку до витрат [4].
Безумовно, банківська система виконує досить широкий спектр різноманітних функцій у державі,
проте з точки зору ефективності основною функцією банківської системи є ефективне зниження
ризиків та забезпечення необхідного рівня прибутковості, що, в свою чергу, забезпечує комерційним
банкам конкурентоздатність на мінливому фінансовому ринку країни. А тому з високою мірою
вірогідності можна сказати, що ефективність банківської системи і полягає у досягненні цієї мети.
У більш формалізованому вигляді ми пропонуємо «ефективність банківської системи» розуміти як
стійке, динамічне та додатне співвідношення між прибутком по всій банківській системі та понесеними
витратами на його отримання, що забезпечує нормальний розвиток системи та зумовлює належне
виконання системою своїх функцій [5]. Такий підхід є універсальним, оскільки він враховує структурний
характер банківської системи та одночасно відображає той результат, на який спрямовано її функціонування.
Проте, в банківській практиці виділяють інше поняття, що характеризує стан банківської системи, а
саме «надійність банківської системи» [8]. Однак, аналогічно із іншими базовими категоріями, якими
характеризується стан розвитку банківської системи, на сьогоднішній день не існує єдиного підходу до її
визначення. Однак, ряд авторів зазначає, що поняття «надійність» може застосовуватись лише по
відношенню до комерційних банків. На нашу думку, підхід до розуміння поняття «надійність» лише з точки
зору комерційних банків є дещо одностороннім. Виконуючи свої основні функції, банківська система
безперервно функціонує у співпраці як із внутрішніми партнерами (надаючи кредити, приймаючи депозити
та заощадження, забезпечуючи обслуговування поточних рахунків клієнтів, регулюючи діяльність банків,
впливаючи на грошовий оборот тощо), так із зовнішніми (міжнародними фінансово-кредитними
установами, ТНК, банківськими системами інших країн та ін.). А тому поняття надійності, в контексті
можливості виконувати взяті на себе зобов’язання, має в повній мірі відноситися і до банківської системи в
цілому. Тому, ми пропонуємо розуміти надійність банківської системи як її здатність підтримувати
необхідний рівень ліквідності, платоспроможності та кредитоспроможності і у повному обсязі виконувати
свої зобов’язання в умовах мінливості впливу фінансової системи та банків країни.
Таким чином, поняття «фінансова безпека», «фінансова стійкість», «фінансова стабільність»,
«ефективність» та «надійність» банківської системи, хоча і мають спільні риси та в теорії і практиці
банківського управління вживаються не тільки як синонімічні, а і як тотожні, проте характеризують різні
напрямки єдиного фінансового механізму. Саме тому мова має йти про побудову ієрархії
досліджуваних дефініцій, що можна представити наступним чином (рис. 1).

Фінансова безпека банківської системи

I рівень

Фінансова стійкість банківської системи
II рівень

Фінансова стабільність банківської системи

Ефективність
банківської системи

Надійність
банківської системи

III рівень

Рис. 1. Ієрархія понять «фінансова безпека», «фінансова стійкість», «фінансова стабільність»,
«ефективність» та «надійність» банківської системи
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Незважаючи на значну кількість наукових досліджень в галузі банківської діяльності, детальна
характеристика основних економічних категорій, що були наведені вище, не знаходять значного
відображення в економічній літературі в силу того, що банківську систему розуміють лише як
сукупність банків, а тому проблеми фінансової безпеки та її складових розглядаються саме для банків.
Однак, на нашу думку, чітке розмежування та формалізація цих понять саме для банківської системи з
позиції структурного утворення в рамках фінансового сектору економіки країни є науковим підґрунтям
для розробки та впровадження більш дієвих інструментів управління банківською системою для
забезпечення її ефективного функціонування в умовах впливу негативних екзогенних та ендогенних
факторів мінливого економічного середовища та попередження порушень її нормального розвитку
внаслідок виникнення системних кризових явищ.
Висновки з проведеного дослідження. Процес формування механізму забезпечення
стійкості, надійності, стабільності, безпеки та ефективності банківської системи України нерозривно
пов’язаний з її створенням та розвитком. Відповідно він має національні особливості, пов’язані з
особливостями розвитку банківської системи України. Особливої актуальності щодо подальших
досліджень набувають методичні засади формування механізму забезпечення стійкості банківської
системи України: стратегія розвитку, цілі системи та окремих її складових, інструменти досягнення
визначених цілей, а також система регулювання та нагляду за виконанням поставлених цілей.
Стратегія розвитку банківської системи визначає всі аспекти її функціонування, встановлюючи її цілі і
методи їх досягнення в довгостроковій перспективі. Тому саме стратегія розвитку визначає
особливості побудови механізму забезпечення стійкості банківської системи. Взаємозв’язок між
стратегією розвитку банківської системи і механізмом забезпечення її стійкості проявляється не тільки
в тому, що перша визначає другий, але і у наявності зворотного зв’язку, а саме: вибір того чи іншого
варіанту побудови механізму забезпечення стійкості банківської системи може вимагати певного
коригування зазначеної стратегії чи попереднього урахування певних ризиків втрати стійкості при її
розробці.
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Анотація
В статті обґрунтовано відмінності у етимології та змістовному навантаженні понять
«фінансова безпека банківської системи», «фінансова стійкість банківської системи», «фінансова
стабільність банківської системи», «надійність банківської системи». «ефективність банківської
системи», побудовано ієрархію досліджуваних дефініцій.
Ключові слова: фінансова безпека банківської системи, фінансова стійкість банківської
системи, фінансова стабільність банківської системи, надійність банківської системи,
ефективність банківської системи.
Аннотация
В статье обоснованы отличия в этимологии и содержании понятий "финансовая
безопасность банковской системы", "финансовая устойчивость банковской системы",
"финансовая стабильность банковской системы", "надежность банковской системы".
"эффективность банковской системы", построена иерархия исследуемых дефиниций.
Ключевые слова: финансовая безопасность банковской системы, финансовая
устойчивость банковской системы, финансовая стабильность банковской системы, надежность
банковской системы, эффективность банковской системы.
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Annotation
In the article differences are reasonable at etymology and rich in concepts "financial safety of the
banking system", "financial firmness of the banking system", "financial stability of bank system", "reliability of
the banking system", "efficiency of bank system", the hierarchy of the investigated definitions is built.
Кey words: financial safety of the banking system, financial firmness of the banking system, financial
stability of bank system, reliability of the banking system, efficiency of bank
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УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
Постановка проблеми. Як свідчить практика справляння встановлених законодавством
України платежів, конституційний обов’язок повної і своєчасної сплати податків і зборів виконується не
завжди і не усіма суб’єктами оподаткування. Це обумовлюється різними причинами, з яких найбільш
поширеними є навмисне ухилення від їх сплати та приховування фактично отриманих доходів.
Проблема ухилення від сплати податків набуває дедалі більшого значення в українському
економічному просторі. Останнім часом це навіть стало нормою поведінки багатьох суб'єктів
господарської діяльності. Адже, в підсумку, вони отримують кошти для ведення бізнесу і
неформального вирішення нагальних виробничих і соціальних проблем у специфічних для України
умовах нерозвиненості демократичних інститутів і розквіту корупції. Разом з тим це приводить до
розвитку ряду негативних тенденцій в економіці і соціальній сфері: порушення правил чесної
конкуренції, росту корупції, недостатнього фінансування суспільного сектору господарства, відтоку
капіталів за кордон тощо. Тому чітке визначення діяльності, яка вважається протиправною і
відноситься до категорії ухилення від сплати податків, а також протидія виникненню такого явища як
несплата податкових платежів є основою проблематики даної статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість дослідників підкреслюють те, що
ухилення від сплати податків є одним з найактуальніших питань в контексті запобігання виникненню
економічних правопорушень та використання резервів зростання фінансових ресурсів держави. До
таких науковців, які займаються податковими правопорушеннями, належать: В. Веретинникова,
В. Вишневський, А. Вєткін, О. Дудоров, Л. Омелянович, С. Онисько, В. Орлова [1–3; 9]. Усі науковці
відзначають важливість та необхідність мінімізації наслідків податкових правопорушень, визначають
методи боротьби із таким явищем, як ухилення від оподаткування. Проте, враховуючи існування
значного сектору тіньової економіки в Україні (за різними оцінками від 20 до 50 % ВВП), вважаємо, що
дослідження проблематики ухилення від оподаткування і надалі залишається актуальним.
Постановка завдання. Основним завданням даної статті є визначення сутності та способів
ухилень від сплати податків, а також розробка рекомендацій щодо запобігання та боротьби з
податковими злочинами. Розв'язання цього питання є одним з першочергових завдань розвитку
економіки країни та рівня життєдіяльності кожного громадянина загалом, тому як зменшення ухилення
від сплати податків на пряму впливає на приріст дохідної бази бюджету країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Умисне ухилення від сплати податків є одним із
найбільш шкідливих господарських злочинів. Внаслідок цього руйнується формування фінансових
надходжень у державний бюджет, соціальна сфера не отримує фінансового забезпечення, суб'єкти
сплати податків отримують незаконний прибуток і мають змогу витиснути з ринку товарів і послуг
законослухняних конкурентів.
Так В. Вишневський і А. Веткін розрізняють терміни «ухилення від оподаткування» і «уникнення
від сплати податків». Під уникненням від сплати податків розуміють діяльність господарюючих
суб'єктів, направлену на мінімізацію податкових зобов'язань всіма допустимим законом способами:
податкового режиму в залежності від територіальної належності, організаційно-правові форми
ведення бізнесу і форми угод, вибір раціональної облікової політики, найбільш вигідне з податкової
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точки зору розміщення прибутку і активів, використання недоліків у законодавстві. Натомість ухилення
від сплати податків, на думку авторів, – це протиправні дії по зменшенню податкових зобов’язань,
наслідками яких може бути відповідальність за порушення податкового законодавства [1, с. 10].
Л.Омелянович визначає ухилення від податків як дії суб'єктів господарювання, спрямовані на
мінімізацію податкових зобов'язань усіма припустимими законодавством способами, а саме:
використання податкових пільг, використання різних організаційно-правових форм ведення бізнесу і
форм угод, вибір раціональної облікової політики, використання неузгодженостей у законодавстві,
вибір варіантів найвигіднішого, із податкової точки зору, розміщення прибутку й активів, припинення
легальної підприємницької діяльності з метою проведення її у сферу неформальної економічної
діяльності, якщо це не вимагає, відповідно до законодавства, сплати податків [2, с. 175].
На нашу думку, ситуація, за якої суб’єкти господарювання використовують законні способи
зменшення рівня оподаткування (використання спрощеної системи оподаткування, податкових пільг,
вибір виду та форми діяльності та ін.), не може класифікуватися як ухилення від оподаткування – це
радше оптимізація оподаткування. Ухилення від оподаткування (або ж уникнення сплати податків)
трактуємо як свідоме порушення податкового законодавства, спрямоване на зниження рівня
податкового навантаження на суб’єкта господарювання з метою максимізації його прибутку.
Суб'єктом ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів є посадові особи
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, на яких покладено відповідальність за
правильність обчислення і своєчасність сплати цих платежів, ведення бухгалтерського обліку об'єктів
оподаткування, подання бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків,
платіжних доручень та ін. [3, с. 300].
Про загрозливі для економіки масштаби ухилення від оподаткування свідчать аналітичні дані
ДПА України (рис. 1). Очевидним є загострення ситуації у кризовий період (2008–2009 рр.), зокрема у
2009 році додатково нараховані платежі податковими органами країни зросли у 2,7 рази в порівнянні з
докризовим 2007 роком.
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Рис. 1. Динаміка донарахованих в результаті контрольно-перевірочних заходів
податкових органів України податків та податкових
платежів [4, с. 87; 5, с. 50; 6, с. 46; 7, с. 45; 8, c. 41]
Одним із шляхів уникнення оподаткування є умисне неподання або неправильне подання
податкової звітності. В даному випадку створюється ситуація, коли платник, маючи реальний об'єкт
оподаткування, не відображає його в бухгалтерських і податкових звітах і, таким чином, приховує
певні суми від оподаткування. Неподання документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
обов'язкових платежів, полягає в умисному неподанні до органів державної податкової служби в
установлений строк податкової звітності. Неподання податкової декларації, як правило, є одночасно і
приховуванням об'єктів оподаткування.
Заниженням об'єктів оподаткування є зменшення його бази шляхом невідображення у поданих
до податкових служб звітних документах повного обсягу об'єктів оподаткування, умисно неправильне
обчислення бази оподаткування, заниження податкової ставки тощо, внаслідок чого податки та
податкові платежі сплачуються платником податку не в повному обсязі. Зокрема, заниження
оподатковуваного прибутку може полягати в частковому чи повному невключенні до нього коштів,
одержаних від виконання робіт, надання послуг тощо. Дане ухилення не може бути виявлено при
проведенні камеральної перевірки і тому для цього необхідно провести документальну перевірку по
усіх видах діяльності господарюючого суб'єкта для виявлення реального об'єкта оподаткування.
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Великого розповсюдження зазнало приховування від оподаткування доходів, отриманих
резидентом від розміщення грошових коштів за кордоном. Резидент – фіктивна фірма – заключає
договір з нерезидентом на поставку продукції, виконання робіт на умовах попередньої оплати
нерезиденту, який перераховує ці кошти на особисті рахунки в одному із іноземних банків. У
результаті ні товари (послуги), ні валютні кошти в Україну не повертаються [9, с. 88], а резидента –
«фіктивника», зареєстрованого частіше за все на загублений чи викрадений чужий паспорт, знайти,
практично, не можливо. Для зменшення факторів ризику реєстрування на основі чужих документів
доцільно передбачити можливості для оперативного надання інформації органами внутрішніх справ
податковим органам про втрачені паспорти, формування відповідного інформаційного масиву на рівні
ДПА України та визначення кола осіб місцевих рівнів, які матимуть доступ до бази даних. Створення
зазначеної системи дозволить вже на етапі постановки на облік зменшити ризик реєстрації фіктивних
фірм та, відповідно, запобігатиме втратам держави від використання незаконних схем мінімізації
податкових зобов’язань за участю зазначених структур.
Стає очевидним, що існуюча податкова система потребує значних докорінних зрушень, що в
свою чергу і безперечно вплине на зниження ухилень від сплати податків. Варто здійснити на
законодавчому рівні чітку розмежованість дій, які належать до протиправних і стосуються ухилення від
сплати податків, а разом з тим і жорсткішого покарання у формі фінансової та кримінальної
відповідальності. Водночас законодавчі і нормативні акти мають забезпечити зрозуміле і недвозначне
трактування нормативних актів, що з, одного боку, унеможливить використовувати такі колізії для
мінімізації обов’язкових платежів до бюджетів, а з іншого – перешкоджатиме неумисному порушенню
податкового законодавства законослухняними платниками податків. Адже ще А.Сміт зазначив: «Точна
визначеність того, що кожна окрема особа мусить платити, у питанні оподаткування видається
справою такої великої ваги, що вельми значний ступінь нерівномірності, як це, на мою думку,
випливає з досвіду всіх народів, є набагато меншим злом, ніж дуже мала міра
невизначеності» [10, c. 506].
Отже, для того щоб зменшити масштаби ухилення від податків та уникнення їх сплати,
необхідно ретельно налаштувати податкове законодавство на потреби забезпечення його прозорості і
відвернення податкової дискримінації, підвищити ймовірність виявлення фактів ухилення, і
насамперед шляхом аналізу діяльності посередників, чиї операції сьогодні знижують у багато разів
граничні витрати ухилення для платників податку. Важливим аспектом мінімізації наслідків цієї
проблеми є виховання у платників податкової свідомості щодо обов'язку утримувати державу завдяки
сплати ними податків в обмін на суспільні блага.
Висновки з проведеного дослідження. Ухилення від оподаткування – це незаконні дії
суб’єктів господарювання, спрямовані на зниження рівня податкового навантаження та максимізацію
прибутку, що призводять до викривлення конкурентного середовища та втрат фінансових ресурсів
держави, а як наслідок – зниження рівня економічного та соціального розвитку країни.
Вплинути на поведінку платника, тобто на його наміри приховувати об’єкт оподаткування можна
за допомогою забезпечення стабільного та зрозумілого податкового законодавства; зниження
податкових ставок; забезпечення такого співвідношення між величиною граничної ставки податку і
граничної ставки штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, за якого остання
переважає; спрощення процедури адміністрування податків; підвищення ефективності роботи
податкової служби по виявленню фактів ухилення від оподаткування; забезпечення невідворотності
покарання в разі виявлення таких фактів; формування національної податкової свідомості.
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Анотація
В статті здійснено розмежування понять «ухилення від оподаткування» та «оптимізація
оподаткування». Розглянуто окремі методи ухилення від оподаткування та напрямки їх усунення.
Визначено можливі наслідки таких неправомірних дій платників податків.
Ключові слова: ухилення від оподаткування, оптимізація оподаткування, податкове
навантаження.
Аннотация
В статье проведено разграничение понятий «уклонение от налогообложения» и
«оптимизация
налогообложения».
Рассмотрены
отдельные
методы
уклонения
от
налогообложения и направления их устранения. Определены возможные последствия таких
неправомерных действий налогоплательщиков.
Ключевые слова: уклонение от налогообложения, оптимизация налогообложения,
налоговая нагрузка.
Annotation
Was carried out distinction between concepts of "tax evasion" and "tax optimization" in article. Several
specific methods of tax evasion and ways to eliminate them was considered. The possible consequences of
such misconduct taxpayers have been identified.
Key words: avoiding taxation, optimization of taxation, tax loading.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА
НАДАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРЖАВНОЇ
ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Політика державної допомоги, пройшовши тернистий шлях визнання і
заборон, виступає нині як складний комплексний механізм підвищення конкурентоспроможності
національних економік та національного добробуту. Програми державної допомоги – це один із
суттєвих допустимих урядових важелів досягнення визначених соціально-економічних параметрів
розвитку країни, гарантування національної безпеки, підтримки інноваційного розвитку виробництва
тощо. Однак, за своєю сутністю захід допомоги (незалежно від форми втілення: субсидії, гарантії,
гранти, пільги в оподаткуванні тощо) викривляє умови конкуренції, оскільки в одержувача з’являється
«штучна» перевага, тобто порушується рівність умов функціонування певного товарного ринку. За
таких обставин дія конкурентних механізмів спотворюється, а суб’єкти господарювання втрачають
мотивацію до змагання на товарному ринку.
Можна виділити принаймні три види спотворень конкуренції, викликаних запровадженням
підтримки. По-перше, державна допомога призводить до перерозподілу ренти на певному товарному
ринку. Фактично створюються умови, які роблять можливим існування неефективних суб’єктів
господарювання за рахунок ефективних, через що в останніх нівелюються стимули до підвищення
ділової активності, оптимізації витрат; закладаються основи для пошуку урядового «захисту» у
відповідь. У довгостроковому періоді такі зміни можуть призвести до зменшення асортименту та
зниження якості товару, підвищення його ціни, тобто матимуть негативні наслідки для споживачів. Подруге, зміна стану рівноваги на товарному ринку безперечно викликає небажану з точки зору
суспільних інтересів реакцію конкурентів одержувача підтримки, які можуть відповісти шляхом
зниження власних продажів та інвестиційних планів (ефект витіснення) та скорочення витрат на
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дослідження і розробки тощо. Спотворення конкуренції може бути особливо суттєвим, якщо
одержувач допомоги має ринкову владу: тоді захід допомоги лише зміцнює це панування та
послаблює конкурентні позиції інших суб’єктів господарювання. По-третє, захід допомоги спотворює
конкуренцію між суб’єктами господарювання щодо ринкових вкладень, призводить до неефективного
використання коштів.
Неконтрольована, неоптимізована широкомасштабна підтримка, як правило, спричиняє
негативні наслідки і на макрорівні, зокрема, зниження конкурентоспроможності тих галузей, які
споживають захищену субсидіями продукцію; перекручування розподілу порівняльних переваг між
галузями економіки; невиправдане державне фінансування безперспективних галузей економіки. Все
вищенаведене свідчить про неоднозначність наслідків запровадження заходу підтримки. Тому
фундаментальними завданнями в регулюванні державної допомоги є не тільки прийняття виваженого
рішення про її надання та доведення необхідності з точки зору підвищення ринкової ефективності та
соціальної справедливості, але й запровадження багаторівневого контролю за наданням та
використанням державної допомоги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам реформування вітчизняної політики
державної допомоги, яка була б адекватна міжнародним вимогам присвячено роботи
С. Авдашевої, М. Бараша, О. Булани, Е.Газізулліна, В. Геєця, О. Костусєва, Г. Лозової, Е. Легейди,
Д. Чернікова та ін. У своїх працях автори, як правило, висвітлюють досвід країн світу; дають
класифікацію напрямів та інструментів підтримки; відзначають особливості її регулювання на певному
етапі історичного розвитку. В той же час питання щодо формування ефективної системи контролю за
наданням та використанням державної допомоги в Україні залишаються недостатньо розкритими.
Постановка завдання. Метою статті є встановлення необхідних складових контролю та
системи показників ефективності регулювання державної допомоги, запровадження яких сприятиме
підвищенню транспарентності та результативності політики урядової підтримки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Щороку державну допомогу одержують тисячі
суб’єктів господарювання на різних умовах, утворюючи розгалужену та складну систему. У розвинених
країнах світу контроль за державною допомогою є основним елементом конкурентної політики.
Безперечним є той факт, що неефективно боротися з картелями та зловживанням домінуючим
становищем суб’єктів господарювання на ринку і в той же час ігнорувати спотворення конкурентного
середовища внаслідок необґрунтованого втручання органів влади. Така політика державної допомоги
є надто дорогою, але малоефективною стратегією і тому не може залишатись неврегульованою,
потребує детального упорядкування. Необхідність запровадження національного контролю за
існуючою системою державної допомоги обумовлена з точки зору як державних, так і суб’єктивних
інтересів, а саме: встановлення реального стану наданої допомоги; виявлення чутливих секторів (з
можливими конкурентними перевагами); розробка заходів підвищення ефективності політики
регулювання державної допомоги; посилення нагляду за витрачанням коштів одержувачами під час
кризових явищ в економіці; оприлюднення відповідної звітності платникам податків тощо.
Теперішня національна система контролю за наданням та використанням державної допомоги
характеризується суттєвими недоліками, а саме відсутністю: визначення поняття «державна
допомога»; механізмів відшкодування неправомірної (незаконно отриманої/використаної) державної
допомоги, яка спричинила антиконкурентний ефект; критеріїв щодо мінімальних обсягів допомоги,
порядку її надання; послідовної системи моніторингу державної допомоги; оприлюднення зведеної
інформації в офіційному виданні; органів влади, відповідальних за інформаційне забезпечення [1; 2].
Крім того, експерти констатують слабке економічне обґрунтування регуляторних рішень;
розпорошеність інформації щодо програм державної допомоги; відсутність методик вибору прямих і
непрямих інструментів державної допомоги, обчислення її обсягів, оцінки результативності державної
допомоги, її впливу на конкуренцію та розвиток ринків. Таким чином, процес розробки і виконання
програм допомоги, кількість яких невпинно зростає, в Україні набув слабо контрольованого характеру.
Разом з тим, в національному законодавстві враховано загальне положення acquis communautaire
щодо заборони надання державної допомоги, яка спотворює конкурентне середовище [3, с. 365].
У зв’язку з цим зростає актуальність наукових досліджень у даній сфері і реалізації на практиці
методологічних принципів формування ефективного організаційно-економічного механізму
регулювання державної допомоги. Доведення доцільності, достатності та пропорційності кожного
окремого заходу підтримки, здійснення контролю запровадження, співставлення позитивних та
негативних його наслідків можливе лише за умови проведення ґрунтовного економічного аналізу на
постійній основі (так званого балансового тесту). Концептуальний підхід до вирішення питання
полягає у тому, що процедуру здійснення конкретного заходу допомоги доцільно проводити поетапно.
Спочатку проводиться аналіз потенційних позитивних наслідків, тобто визначається внесок наданої
підтримки в реалізацію поставленої мети. На другому етапі процедури виявляються негативні ефекти
запровадження заходу допомоги. І, на завершення, позитивні та негативні наслідки зіставляються між
собою. Рішення про запровадження заходу підтримки завжди приймаються на індивідуальній основі й
покликані віднайти баланс інтересів держави – одержувача – суспільства. Кожного разу необхідно
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знаходити компромісне рішення, вибирати між альтернативами, які важко формалізувати та порівняти
між собою, наприклад, між мінімізацією спотворення конкуренції та підвищенням економічної
ефективності одержувача.
Слід зазначити, що такий аналіз стосується численних параметрів різної природи, а саме:
показників стану товарного ринку; фінансового становища одержувача; розвитку галузі тощо. У
світовій практиці [4; 5] до найбільш суперечливих проблем з цього питання, які залишаються
відкритими, належать, зокрема, наступні:
– обґрунтування вибору належних інструментів державної допомоги та визначення їх порогових
значень для конкретної цілі;
– не завжди можна визначити всі можливі наслідки та встановити об’єктивно, чи є ефект,
спричинений заходом підтримки, негативним (або позитивним) і в якій мірі;
– встановлення кумулятивного ефекту від незначних обсягів допомоги1.
Слід зазначити, що досягнення прозорості та ефективності регулювання державної допомоги
передбачає деталізацію всіх можливих параметрів підтримки. У будь-якому разі, запит підтримки має
бути проаналізований на відповідність загальнонаціональним завданням розвитку. Зазначене може
бути встановлено, наприклад, за допомогою показника інтенсивності допомоги.
Інтенсивність допомоги – розподіл допомоги з точки зору допустимості витрат. Якщо метою є
максимізація суспільного добробуту, повинна виконуватись умова [4, с. 19]:
(s - r) / m ≥ i ≥ h – r,
де і – інтенсивність допомоги;
s – суспільна норма прибутку від вкладених державних ресурсів;
r – очікувана норма прибутку суб’єктів господарювання, які діють на товарного ринку;
m > 1 – граничні витрати державних ресурсів;
h – запланований рівень прибутку майбутнього одержувача допомоги, який діє на цьому ж
товарному ринку.
Для оптимізації вкладення державних ресурсів, величина «і» повинна бути максимально
наближена до «h – r». Зазначений показник дозволяє встановити пропорційність та достатність
підтримки. Якщо обсяг допомоги перевищує економічно обґрунтований рівень, який є необхідним для
досягнення одержувачем бажаної цілі, надлишок може ним використовуватися для інших
(незаявлених) цілей з потенційними згубними наслідками для конкуренції. За інших рівних умов, чим
вище інтенсивність допомоги, тим більше ймовірність того, що маємо надлишок витрачання
державних ресурсів на певний проект. Інший аргумент на користь цього показника полягає в тому, що
він дозволяє перевірити пропорційність вкладу одержувача допомоги: впевнитись, що останній
зацікавлений використати отриману допомогу найбільш ефективно. Низька інтенсивність допомоги
може вказувати на незначну різницю в ефектах для суспільних та приватних інтересів.
Аналіз прогресивного міжнародного досвіду щодо природи, інтенсивності та етапів розвитку
системи контролю за державною допомогою дозволяє виділити такі її базові елементи: реєстр
державної допомоги; мапа; моніторинг; щорічні національні звіти про державну допомогу; національна
інституційна структура [2; 6; 7]. І хоча зазначені складові є системоутворюючими для оцінки
результативності та прозорості політики державної допомоги, у вітчизняній практиці вони носять
фрагментарний характер через відсутність належного нормативно-правового забезпечення у
зазначеній сфері (наприклад, Україна як член СОТ щорічно надає нотифікацію; при цьому відсутня
єдина методологія збирання, аналізу та оприлюднення фактичних даних). Розглянемо функціональне
призначення кожного з зазначених елементів.
Реєстр − комплексна база даних про всі національні заходи державної допомоги, що
створюється шляхом узагальнення відповідної інформації від органів державної влади − є основою
системи регулювання державної допомоги, а також головною передумовою запровадження
ефективного моніторингу. Зазначений документ повинен включати інформацію про заходи державної
допомоги, що надаються на всіх рівнях державного управління; про всі цілі та інструменти державної
допомоги; про чинну правову базу та обсяги державної допомоги; про одержувачів; забезпечувати
зіставлення даних по роках тощо.
Мапа – документ, який містить оцінку економічних потреб та недоліків кожного регіону на основі
детальних статистичних даних та економічних показників; вона дозволяє співвідносити регіональну
державну допомогу з рівнем економічного розвитку окремих регіонів та розраховувати максимальний
обсяг допомоги. Здійснення процесу «мапування» України полягає у проведенні регіонального
розподілу відповідних макроекономічних даних, наприклад, рівня ВВП на душу населення, рівня
заробітної плати, кількості працюючих/безробітних у окремому регіоні та визначення економічних
1

Так звана допомога de minimis – правило засноване на припущенні того, що, в переважній більшості
випадків, невеликі обсяги допомоги не мають впливу на торгівлю та конкуренцію [5, с. 8]. Однак,
кумулятивний ефект великої кількості таких заходів може мати вплив на конкурентне середовище. Невеликі
об’єми допомоги мають істотне значення для підтримки малих та середніх підприємств.
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секторів, які формують економічний розвиток та загальний стандарт життя. Метою цієї діяльності є
виявлення наявної картини та систематизація зазначених показників як на регіональному, так і на
місцевому рівнях для вироблення ефективних заходів підтримки збалансованого регіонального
розвитку. Зазначений документ також є основою для оцінки реальної та потенційної економічної
шкоди від запровадження державної допомоги як на регіональному рівні, так і в цілому по країні.
Моніторинг − це систематична послідовна цілеспрямована діяльність, яка закладає основу для
аналізу обраних параметрів, звітування про поточний стан системи державної допомоги в
подальшому та, водночас, виступає передумовою контролю. Запровадження щорічного моніторингу
необхідне для розв’язання наступних питань:
– отримання достовірної загальної картини наданої допомоги (за секторами, регіонами,
інструментами, розмірами тощо);
– ідентифікація джерел видатків фінансових коштів;
– уникнення проблем, до яких може призвести неконтрольована державна допомога:
спотворення конкуренції, поширення протекціонізму у чутливих секторах;
– можливість додавання або виключення схеми допомоги з базового реєстру державної
допомоги, що існує в країні;
– виконання міжнародних зобов’язань;
– встановлення та регламентація особливостей політики державної допомоги за часів рецесії;
– оцінка динаміки процесу надання та використання державної допомоги як складової
регуляторної політики;
– реалізація права платників податків володіти інформацією про витрачання їх коштів.
Щорічний національний звіт – офіційний документ, який містить не лише статистичну
інформацію, а й обґрунтування використання основних схем допомоги для розвитку та інших цілей у
країні, а також певні пояснення щодо ефективності цих заходів. Звіт, як правило, базується на реєстрі і
мапі державної допомоги та містить: назву схем допомоги (правова підстава); галузь економіки;
першочергову та другорядну мету; регіон (під час ухвалення допомога може бути призначена
виключно для конкретної області чи групи областей); інструмент допомоги та схема його
застосування; щорічну суму видатків тощо.
Інституційна структура – система органів влади, між якими ефективно розподілені
повноваження щодо регулювання державної допомоги. Відповідно до міжнародної практики це, перш
за все, повинен бути орган державної влади, який не є надавачем державної допомоги; має
спеціальний статус, що дозволяє забезпечувати обґрунтованість та неупередженість при прийнятті
рішень; має достатню компетенцією та кваліфікований персонал. Такий орган, зокрема, повинен
володіти повноваженнями контролювати акти органів влади та місцевого самоврядування, що
стосуються надання державної допомоги, на предмет негативного впливу на конкуренцію та
міжнародну торгівлю, а також приймати рішення щодо повернення незаконної державної допомоги.
Проблеми моніторингу державної допомоги, ведення реєстру та мапи, підготовки звітів, які є
обов’язковими елементами системи державної допомоги, на сьогодні знаходяться поза межами
повноважень будь-якого органу влади. Відсутній єдиний орган, який володів би найбільш повною
інформацією щодо інструментів та схем державної допомоги; забезпечував би взаємодію з широким
колом органів державної влади – надавачами; мав би кадрові ресурси здійснювати увесь комплекс
заходів, які передбачає система контролю за наданням та використанням державної допомоги. Окремі
функції моніторингу виконують Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України та галузеві міністерства України, однак кожен з них відповідає лише за певну сферу
суспільних відносин.
Міжнародна практика допускає як закріплення всіх складових контролю за одним
уповноваженим органом та забезпечення його взаємодії з органами-надавачами державної допомоги,
так і розмежування між кількома інституціями функцій моніторингу/звітності та контролю за впливом
державної допомоги на конкуренцію, одночасно передбачивши механізм координації між ними, а
також з надавачами державної допомоги. Враховуючи положення Концепції реформування системи
державної допомоги суб’єктам господарювання [8] можна погодитись з позицією провідних експертів
[1, с. 7; 7, с. 42−43], що оптимальною національною інституційною моделлю системи державної
допомоги є розподіл повноважень між двома органами влади, а саме: Міністерство фінансів України
має здійснювати моніторинг та упорядковувати звітність щодо державної допомоги; Антимонопольний
комітет України – виконувати контроль за впливом державної допомоги на конкуренцію та міжнародну
торгівлю. Крім того, необхідно створити організаційні і інформаційні механізми взаємодії цих органів
між собою та з центральними і місцевими органами влади в частині виконання покладених на них
функцій.
Врахування розглянутих вище елементів контролю за державною допомогою у вітчизняній
практиці дозволить мінімізувати антиконкурентні наслідки з боку органів влади, сприятиме
проведенню прогресивних структурних зрушень у національному господарстві, створить умови для
раціональної інтеграції України до світової економіки. У зв’язку з цим зростає актуальність розробки
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дієвих нормативно-правових, організаційно-економічних механізмів державного субсидування.
Зокрема, окремим предметом наукових досліджень має бути система показників ефективності
державної допомоги, які сьогодні практично не використовуються. Розглянемо деякі з них, які можуть
бути використані навіть на початковому етапі запровадження контролю на державному рівні (табл.1).
Таблиця 1
Показники регулювання державної допомоги*
Формула для розрахунку

Показники

Ступінь економії
бюджетних коштів

В= Вз – Вр – Во,
де В – ступінь економії бюджетних коштів;
Вз – загальна вартість усіх пропозицій, поданих майбутнім
одержувачем на чітко визначені цілі;
Вр – реально виділений обсяг коштів;
Во – витрати органів влади на організацію та контроль за
використанням програм ДД.
Еф =

∑В

ОВ

Ступінь
ефективності ДД

Вт
,
+ ∑ ЗОВ + ∑ ВБР + ∑ П

де Еф – ступінь ефективності ДД;
Вm – вартість реалізованих бюджетних програм;
ВОВ – витрати органів влади на здійснення державної допомоги;
ЗОВ – збитки органів влади;
ВБР – втрати бюджетних ресурсів;
П – вартісне вираження преференцій: обсяг вигід (коштів), який
утворився внаслідок надання допомоги.

∑Б
∑З

Е=
Частка фактичного
виділення ДД

Частка поверненої
неправомірної
допомоги
*

,

К

де Е – частка фактичного виділення ДД;
БК – загальна річна сума бюджетних коштів, передбачених,
наприклад, щорічним Законом «Про державний бюджет України»;
ЗК – кошти, заплановані потенційним одержувачем (потреба).

PДД =
Частка скасованої
та незаконної ДД

К

Pc + Pн
,
Q заг

де РДД – частка скасованої та незаконної ДД;
Рс – частка скасованої ДД;
Рн – частка незаконної ДД;
Qзаг – загальний обсяг наданої ДД.
Рн =

QП
QВ

,

де Рн – частка поверненої неправомірної допомоги;
Qп – вже поверненні кошти;
Qв – кошти, які підлягають відшкодуванню.

Призначення

Моніторинг витрат
бюджетних коштів

Оцінка
ефективності
наданої та
реалізованої
державної
допомоги

Виявлення
дефіциту
бюджетних
ресурсів

Свідчить про
рівень
продуманості,
прозорості
політики органів
влади

Моніторинг рішень
про повернення
неправомірної
допомоги

Примітки: у таблиці термін «державна допомога» позначено як «ДД».

Слід зазначити, що поняття результативності та ефективності не є синонімами.
Результативність заходів державної допомоги можна визначити як відношення між очікуваними та
реальними результатами виконання бюджетних програм на чітко визначені цілі; ефективність –
відношення результату (чітко визначена ціль, наприклад: інноваційний проект, створення робочих
місць, регіональне вирівнювання) до відповідних витрат розпорядників бюджетних ресурсів.
Під витратами при наданні та контролю за використанням державної допомоги ми пропонуємо
розуміти використання органами влади ресурсів на виконання відповідних функцій, наприклад: на
проведення дослідження стану товарного ринку (зокрема, частки на ринку майбутнього одержувача
допомоги; як зміниться ринкова влада учасників цього ринку після надання підтримки); на відстеження
якісних та вартісних показників вже наданої допомоги; на внесення змін до реєстру державної
допомоги, підготовку щорічних звітів; на оприлюднення інформації, що не становить комерційної
таємниці; на послуги експертів, консультантів, аналіз запитів щодо роз’яснення можливості
застосування інструментів допомоги; на повернення незаконно наданої або незаконно використаної
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державної допомоги; на навчання та підвищення кваліфікації фахівців з регулювання державної
допомоги та таке інше.
Втрати бюджетних ресурсів матимуть місце при: здійсненні заходів державної допомоги без
застосування процесуальних вимог; встановленні дискримінаційних критеріїв та підходів, що призвело
до неправомірного вибору одержувача підтримки; відображенні недостовірних відомостей у звітності;
нецільовому використанні державних коштів; штучному поділі цілей допомоги з метою розпорошення
одержувачів, збільшенні кількості програм підтримки без обґрунтованих підстав тощо.
При регулюванні державної допомоги можуть виникати збитки внаслідок: несвоєчасного
прийняття органом влади рішень через недосконалість нормативно-правової бази; невиконання або
неналежного виконання одержувачами умов (обмежень) наданої допомоги; корупції при здійсненні
заходів державної допомоги; неповного або несвоєчасного виконання функцій органів влади, які
здійснюють державний нагляд та контроль.
Звичайно, наведені приклади показників не є універсальними та достатніми, оскільки кожний
захід підтримки потребує аналізу на індивідуальній основі. За їх допомогою також неможливо надати
комплексну характеристику реалізованій політиці державної допомоги. В той же час за допомогою цих
показників можна отримати орієнтовну оцінку найбільш важливих аспектів регулювання державної
допомоги, таких як ефективність витрачання бюджетних ресурсів, відстеження можливих порушень як
з боку органів влади, так і одержувачів – суб’єктів господарювання.
Висновки з проведеного дослідження. Головна мета контролю за державною допомогою –
досягнення бажаних цілей розвитку одночасно з мінімізацією несприятливих наслідків для
конкурентного середовища. Доводиться констатувати, що на сьогоднішній день в Україні контроль за
наданням та використанням державної допомоги є розрізненим, а оцінка впливу на стан
конкурентного середовища (а також на національний добробут, економічну ефективність) майже
відсутні. Нинішнє регулювання вітчизняної системи державної допомоги потребує нового інституційноорганізаційного підходу, а надання підтримки лише в такому обсязі, який є необхідним і пропорційним
цілі, що планується досягти. Результативність політики державної допомоги, як свідчить світовий
досвід, можлива лише у тому випадку, якщо існує прозора національна система контролю. Зазначене
підтверджується практикою країн з перехідною економікою, в яких такий контроль відсутній і левова
частина всієї допомоги надається тим галузям, що мають найсильнішу політичну підтримку.
Таким чином, переваги розглянутої архітектури контролю полягають у наступному:
– розробка достатніх правових основ для гармонізованої реалізації промислової та конкурентної
політики органами влади: закріплення чітких критеріїв надання допомоги, цільове виділення
державної допомоги; дієві процедури моніторингу тощо;
– недискримінаційність регуляторного середовища як для одержувачів допомоги, так і для їх
конкурентів;
– відповідність міжнародним вимогам: надання надійної інформації про обсяги наданої допомоги
в країні згідно взятих зобов’язань, зокрема, в рамках СОТ; уникнення застосування антидемпінгових
та інших захисних заходів до українських товарів, для виробництва яких надається підтримка.
Створення національної системи контролю за наданням та використанням державної допомоги
є складним питанням сьогодення не лише з макроекономічної, інституційної, правової точок зору, але,
перш за все, через вкрай заполітизований характер підтримки. Отже, встановлення цілей контролю за
державною допомогою, розроблення оціночної процедури, яка б ґрунтувалась на балансуванні
позитивних та негативних наслідків впливу державної допомоги, а також виявлення передумов
запровадження такого контролю передбачають розробку комплексного підходу до регулювання
державної допомоги, тому можуть бути предметом подальших наукових досліджень.
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Аннотация
Доказана необходимость введения национального контроля над существующей системой
государственной помощи. Предложено использовать ряд показателей регулирования
государственной помощи в целях повышения транспарентности, результативности,
эффективности правительственной политики поддержки.
Ключевые слова: государственная помощь, поддержка, субъект хозяйствования,
экономическая конкуренция, бюджетные ресурсы, орган власти, контроль.
Annotation
The necessity of introducing national controls on the existing system of state aid is proved. A number
of indicators of the state aid regulation to improve transparency, effectiveness, efficiency of the government
policy support proposed.
Key words: state aid, support, enterprise, economic competition, budgetary resources, authority,
control.
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БЮДЖЕТНА УСТАНОВА ЯК ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Постановка проблеми. З кожним роком у розвитку економіки України спостерігають
перманентне зростання ролі соціальної сфери, про що свідчить, зокрема, збільшення обсягів
виділення грошових засобів із бюджету на її розвиток. Проте за умови фінансово-економічної кризи,
яка посилила диференціацію населення за доходами, збільшила кількість безробітних, обмежила
кошторисне фінансування бюджетних установ, функціонування останніх на разі не відповідає
сучасним демографічним та економічним тенденціям. Це не могло не позначитись на кількості та
якості наданих послуг.
Тому дослідження питань, пов’язаних із визначенням перешкод повноцінного функціонування
бюджетних закладів та шляхів їх подолання в умовах обмеженості бюджетних ресурсів є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні питання розвитку соціальної сфери та її
окремих складових відображені в роботах багатьох вітчизняних науковців. Так, роль і місце сфери
послуг у ринковій економіці досліджували А. Чухно І. Лукінов, О. Мочерний. Д. Полозенко, І. Чугунов
присвятили свої праці проблемі соціальних видатків.
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Питанням фінансування соціальної сфери приділена увага в роботах В. Андрущенка,
С. Буковинського, О. Величка, В. Опаріна та інших науковців. Зокрема, проблеми та перспективи
бюджетного забезпечення соціальної сфери досліджувала Скулиш Ю.І..
Однак, як свідчить аналіз останніх результатів дослідження, ще недостатньо відпрацьовані
питання реформування мережі бюджетних закладів в напрямі створення надійних передумов розвитку
соціальної сфери.
Постановки завдання. Метою даної статті є обґрунтування теоретичних основ і практичних
рекомендацій щодо покращання умов для надання соціальних послуг бюджетними установами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в Україні „відновлюється розуміння
самоцінності високорозвиненої науки, освіти, охорони здоров’я та культури, значення яких принципово
не вимірюється відсотками річного приросту ВВП і виходить далеко за межі господарського життя
держави, визначаючи одночасно її економічне майбутнє і становище в розвинутому світі” [1, c. 59].
Останнім часом в нашій державі спостерігають позитивні тенденції, пов’язані з фінансуванням
соціальних послуг. Вчені звертають увагу на те, що зростання населення при одночасному підвищенні
соціальної відповідальності та громадської зрілості кожного члена суспільства призводить до
можливості поступового зняття навантаження фінансових витрат на послуги з державного бюджету та
перекладання фінансування цих послуг на сімейний бюджет [2, c. 88]. А це означає зростання
кількості і обсягів платних послуг, які оплачуються безпосередньо населенням, що не завжди
супроводжується одночасним зменшенням фінансування відповідних послуг з бюджетної системи.
Наразі обсяги платних послуг різних видів (освітні, медичні, культура, відпочинок тощо) постійно
зростають, а вивільнені бюджетні кошти повинні використовуватись у підвищенні якості послуг, що
дуже часто не відбувається. Це пов’язано з інституційними та організаційно-економічними
проблемами та прорахунками.
Україна зараз перебуває в процесі кардинальних соціально-економічних реформ, які
забезпечують індивідуальні та колективні свободи і створюють умови для становлення ринкової
економіки – з одного боку, а з іншого призводять до дій, що негативно впливають на розвиток сфери
соціальних послуг.
Важливим чинником переходу нашої держави до інноваційного типу розвитку є зростання
людського потенціалу, що передбачає створення сприятливих умов для розвитку здібностей кожної
людини,
покращення
якості
соціальної
сфери
та
життєзабезпечення,
підвищення
конкурентоспроможності людського капіталу та соціальних секторів національної економіки, як
рушійної сили інноваційного прогресу.
Надання важливості вкладенням в соціальну сферу є великим кроком уперед. Серед пріоритетних
заходів з розвитку людського капіталу необхідні радикальні дії в соціальній сфері, зокрема:

- забезпечення доступності якісних послуг освіти, охорони здоров’я та культури на основі
глибокої структурної та технологічної модернізації цих галузей;
- перехід від системи
індивідуальної освіти;

масової

освіти

(характерної

для

індустріальної

економіки)

до

- створення ефективної адресної системи підтримки малозабезпеченого населення та надання
соціальних послуг для людей похилого віку, інвалідів, дітей тощо [3].
Зазвичай виокремлюють чотири групи інституційних структур (організацій, закладів,
підприємств), які надають соціальні послуги [4, c. 28]:
1) бюджетні установи (школи, лікарні, дитячі будинки), які функціонують на основі принципу
оперативного управління та фінансуються виключно бюджетними засобами (державного чи місцевого
рівня), у відповідності із затвердженими кошторисами витрат;
2) бюджетні установи, які здійснюють свою діяльність у відповідності з правом господарського
ведення (університети, лікувальні заклади, театри) на основі змішаної багатоканальної системи
функціонування з використанням бюджетних засобів і можливостями залучення позабюджетних
засобів при контролі за їх витратами вищих органів управління (державних, регіональних, місцевих);
3) недержавні некомерційні організації, що надають різноманітні послуги соціальногуманітарного та благодійного напрямку, які функціонують на основі змішаного фінансування, яке
поєднує надходження засобів з різних позабюджетних джерел (включаючи іноземні) з можливостями
отримання бюджетних асигнувань у випадку участі в державних, регіональних, місцевих програмах
соціально-економічного розвитку;
4) комерційні установи, які здійснюють свою діяльність на підприємницьких засадах і
приватному капіталі, але мають можливості отримувати бюджетні засоби шляхом участі в державних
та місцевих програмах розвитку та виконання замовлень на державні та місцеві потреби на конкурсній
основі у відповідності із законодавством.
В сучасних умовах перманентних реформ в державі варто чітко усвідомлювати, що підвищення
рівня функціонування та подальшого розвитку соціальної сфери пов’язано з інституційним та
організаційно-структурним удосконаленням її галузей, а відтак – з реформою суспільного сектору.
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Існуюча організація мережі бюджетних установ сьогодні не забезпечує повною мірою функцій з
надання населенню послуг соціального характеру, не відповідає сучасним демографічним та економічним
тенденціям та не дозволяє в достатній мірі реалізувати один з найважливіших принципів бюджетної
системи – ефективне використання бюджетних засобів [5, с. 6]. Основними причинами цього є:
1) відсутність чіткої структури бюджетної мережі на кожному рівні влади, що призводить до
дублювання функцій організаціями різних форм, та до недостатньої кількості наданих послуг [6];
2) особливості суспільно-правового статусу бюджетних установ, що передбачають різний
правовий режим бюджетних та позабюджетних доходів закладів, внаслідок чого останні не зацікавлені
у підвищенні ефективності основної діяльності, і при цьому створюються умови для виникнення
субсидіарної відповідальності держави за зобов’язаннями закладів, які виникли внаслідок їх
підприємницької діяльності;
3) низька ефективність кошторисного фінансування бюджетних установ, що знижує
результативність витрат бюджетних засобів, не забезпечує необхідних умов для підвищення якості
послуг та створення конкурентного середовища в цій сфері [7].
Тому необхідно здійснити комплекс заходів, направлених на зміну принципів функціонування
мережі бюджетних закладів та порядку їх фінансування, а також на забезпечення контролю за якістю
та обсягом послуг. Головними завданнями реформування мережі бюджетних закладів є:
- вдосконалення системи управління мережею бюджетних закладів, що надають соціальні
послуги;
- впровадження нових технологій бюджетного фінансування з врахуванням специфіки
конкретних видів суспільних послуг;
- розширення можливостей залучення коштів організаціями різних організаційно-правових форм
надання послуг за рахунок бюджетного фінансування;
- формування умов для перетворення закладів бюджетного сектору в інші організаційно-правові
форми, що передбачають надання більшої економічної самостійності останнім.
З метою подальшого розвитку інституційного середовища в нашій державі треба ще багато чого
зробити. Існує взаємопов’язаний процес: вдосконалення інституційного середовища формує
визначення передумов для розвитку соціальних послуг, а розвиток останніх сприяє покращенню
інституціонального забезпечення. Така взаємообумовленість є дуже важливою у визначенні
ефективних механізмів розвитку соціальних послуг у суспільному секторі.
Пріоритетний розвиток сфери соціальних послуг передбачає визначення
ефективних
механізмів фінансування соціальних цілей, у зв’язку з чим виникає необхідність перегляду основних
орієнтирів бюджетного забезпечення. Мова йде про ідеологію розробки та впровадження „соціальних
стандартів” [6], які через неможливість адекватного виміру та відсутності механізмів відповідальності
за їх досягнення так і не були введені в практичне використання.
Розвитку сфери соціальних послуг наразі сприяють об’єктивні передумови, сукупність яких
створює основу для реальних прогресивних перетворень в життєдіяльності суспільства. Так зростання
національної економіки, грошових доходів та витрат населення; наявність попиту на соціальні послуги;
зростання індивідуальних потреб та збільшення вимог до якості споживачів послуг; перехід до
інноваційної моделі розвитку;
зростання
ролі людського капіталу
утворюють групу
загальноекономічних передумов.
Такі фактори, як збільшення кількості малозабезпеченого населення, старіння нації, недостатня
якість освіти належать до соціально-демографічних передумов.
До науково-технічних передумов належать: велика кількість нових пристроїв, приладів,
апаратури; інформаційно-комунікаційні технології, прогресивні технології лікування тощо.
Поступове збільшення вкладень в соціальну сферу є важливим кроком не лише у
психологічному плані, але і в підтримці економіки нашої держави.
Разом з тим важливими є вимоги ефективного використання суспільних відносин, які особливо
необхідно враховувати в сучасних умовах соціальних організаційних, економічних, фінансових та
технологічних інновацій.
Соціальні інновації передбачають такі зміни в соціальних процесах і структурах, які в результаті
призводять до зміни способів, методів та технологій функціонування соціальної системи.
Федулова Л.І. вважає необхідним визнання пріоритету соціальних інновацій, оскільки саме
відкриття в свідомості суспільства є рушійною силою вперед набагато швидшою ніж технологічних
інновацій. Характеризуючи цей тип інновацій, науковець зазначає, що соціальні інновації в різних
сферах мають свою неповторну, конкретну, специфічну новизну, створюючи ту нову якість, яка надає
загальним закономірностям особливу форму виявлення. Але не треба перебільшувати роль
специфічного, оскільки ті риси новизни, які здаються оригінальними, можна знайти в інших сферах
соціальних нововведень [8, с. 64].
Варто зазначити, що інновація не виникає спонтанно, вона виникає в результаті
цілеспрямованої дії достатньо великої кількості людей в умовах сприятливого середовища. Cоціальні
інновації не можуть бути ізольованими від інших типів та видів інновацій, і, як правило, проявляються
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в тісному взаємозв’язку та поєднанні з ними (організаційними, економічними, фінансовими,
бюджетними, технологічними, управлінськими).
В наш час інновації охоплюють все більшу кількість аспектів функціонування суспільного
сектору, в тому числі використання суспільних ресурсів, що без сумніву викликає необхідність
оновлення різних механізмів розвитку соціальних послуг.
Висновки з проведеного дослідження. В нашій державі чітко простежуються тенденції до
зростання значення сфери соціальних послуг, передумови розвитку якої поділяються на різні групи,
серед яких варто виокремити загальноекономічні, науково-технічні та соціально-демографічні.
Підвищення рівня функціонування та подальшого розвитку соціальної сфери пов’язано з
інституційним та організаційно-структурним удосконаленням її галузей, а відтак – з реформою
суспільного сектору.
Існуюча організація мережі бюджетних установ сьогодні не забезпечує певною мірою функцій з
надання населенню послуг соціального характеру, не відповідає сучасним демографічним та
економічним тенденціям. Тому необхідно здійснити комплекс заходів, направлених на зміну принципів
функціонування мережі бюджетних закладів та порядку їх фінансування, а також на забезпечення
контролю за якістю та обсягом послуг.
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Анотація
Розглянуто пріоритетні заходи із розвитку людського капіталу в соціальній сфері,
виокремлено групи інституційних структур, що надають соціальні послуги, визначено головні
задачі реформування мережі бюджетних закладів, досліджено передумови розвитку соціальної
сфери.
Ключові слова: соціальні послуги, соціальна сфера, бюджетні установи.
Аннотация
Рассмотрены приоритетные меры по развитию человеческого капитала в социальной
сфере, выделены группы институциональных структур, предоставляющие социальные услуги,
определены главные задачи реформирования сети бюджетных учреждений, исследованы
предпосылки развития социальной сферы
Ключевые слова: социальные услуги, социальная сфера, бюджетные учреждения.
Annotation
Considered priority measures to develop human capital in the social sphere, determines a group of
institutional structures that provide social services, identifies the main objectives of reforming the budgetary
institutions, investigated the prerequisites of social sector development.
Key words: social services, social sphere, budgetary institutions.
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!!!
Засновник і ректор Університету економіки і
підприємництва
(м.
Хмельницький),
доктор
філософії, професор, член Координаційної ради
Асоціації вищих навчальних закладів приватної
форми власності, керівник центру зв’язків з
громадськими освітніми організаціями.
Народився Олександр Миколайович 8 червня
1941 року в с. Білогородка Ізяславського району
Хмельницької області в селянській родині Миколи
Карповича та Ганни Андріївни Капітанців.
Після закінчення Львівського політехнічного
інституту Капітанець О.М. пройшов складний
життєвий шлях. Працював інженером-електриком,
головним
інженером
“Хмельницькспецсільгоспмонтаж”,
директором
дослідно-експериментального заводу, директором
приватного підприємства. Та час багато чого міняє в
житті людини. Змінив і в житті Олександра
Миколайовича – він вже 18 літ служить освіті. На
посаду директора Хмельницького економічного
філіалу Одеського інституту підприємництва і права призначений у серпні 1993 року.
Ректором Хмельницького інституту економіки і підприємництва (тепер Університет
економіки і підприємництва) обрано колективом закладу у грудні 1996 року. Сьогодні
вже можна з впевненістю сказати: з вибором нового керівника в 1993 році колектив
не помилився.
На практиці рідко зустрічається, щоб ректор ВНЗ був і талановитим стратегом,
і здібним організатором. Капітанець О.М. один з таких небагатьох особистостей.
Адже, очолити сучасний вищий навчальний заклад може лише неординарна людина.
Зрозуміло, якими знаннями, здібностями, відповідальністю повинен володіти керівник
університету, щоб успішно керувати ним. Необхідні ділові якості та здібності
науковця, педагога Олександр Миколайович набув за час роботи ректором
університету, зростаючи разом з колективом однодумців. Він зумів підібрати колектив
співробітників і спрямувати його на створення сучасного навчального закладу, який
готує фахівців нової генерації, які оволодівши фундаментальними та спеціальними
знаннями, здатні були б до самостійної творчої роботи з урахуванням вимог
сьогодення та змін, що відбуваються в економіці та суспільному житті країни. Разом
з колективом Олександр Миколайович розробляє і впроваджує нові педагогічні
технології, сприяє удосконаленню системи підготовки фахівців відповідно до
європейських вимог та стандартів, вносячи значний вклад в розбудову соціальної
правової держави. Результатом блискучого управління Капітанця О.М. є креативно
побудована за принципом “теорія+практика” науково-дослідницька робота
університету, спрямована на вирішення проблем активізації вітчизняного
виробництва, розвитку підприємництва в регіоні, малого та середнього бізнесу.
Неабияка увага приділяється і вихованню молоді. Неодноразово студенти
університету ставали переможцями і призерами всеукраїнських олімпіад, спортивних
змагань та творчих конкурсів.
Наслідуючи ректора, науковий доробок якого становлять близько 100
наукових праць, навчальних посібників і монографій, – найкращі представники
професорсько-викладацького складу за сумлінну працю удостоєні грамот та відзнак
Міністерства освіти та науки України.
Навчальний заклад, який очолює Капітанець О.М., кілька років поспіль посідає
почесне місце у двадцятці кращих закладів освіти України приватної форми
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власності. За результатами Всеукраїнського рейтингу “Золота фортуна” у 2001 році
Університет економіки і підприємництва двічі ставав переможцем в номінації “Кращий
регіональний навчальний заклад України”.
Капітанець Олександр Миколайович як ректор має всі риси, притаманні
сучасному керівнику, – компетентність, широкий світогляд та поінформованість,
людяність поєднану з вимогливістю, розумінням студентів та співробітників, їхніх
інтересів та проблем, справедливість, простоту, доступність і почуття особистої
гідності, милосердя. Підтвердженням цьому є доброчинна діяльність ректора.
Зокрема, щорічна матеріальна допомога дитячим будинкам та школам
Хмельниччини, куратором яких виступає Університет економіки і підприємництва.
Свідченням невичерпної життєвої енергії та високого патріотизму Капітанця
О.М. стали численні державні і відомчі нагороди.
Безмежна відданість Олександра Миколайовича своїй справі допомагає
розбудовувати Університет економіки і підприємництва, ростити наукові кадри,
відкривати нові спеціальності, зміцнювати його матеріально-технічну базу заради
утвердження авторитету навчального закладу на теренах України.
Ректорат ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»
та редколегія журналу

293

Хроніка подій. Повідомлення
Студентська наука: погляд з проблеми

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Сучасна система навчально-наукової діяльності вищого навчального закладу –
особистісно-зорієнтована, тобто спрямована на виховання наукової культури особистості з
максимально можливою індивідуалізацією, створенням умов для саморозвитку,
утвердженням професійної етики. В університеті створюється наукове середовище, яке б
сприяло формуванню і розвитку у студентів науково-дослідницьких умінь, залучення їх до
активної самостійної наукової діяльності. У належній організації та проведенні науководослідницької роботи упродовж усіх років навчання майбутніх фахівців в університеті
важливу роль має відігравати системний підхід, суть якого – у скоординованих чітких
навчальних планах спеціальності, переорієнтації вищого навчального закладу на потребу
науково-методичного забезпечення циклів дисциплін гуманітарної, природничо-наукової,
загальноекономічної та професійно-орієнтованої підготовки, самостійної роботи студентів,
створенні положення про науково-дослідницьку роботу студентів (далі НДРС) з визначенням
функцій структурних підрозділів в університеті, дієвому організаційно-економічному механізмі
залучення талановитої студентської молоді до наукової роботи. Звісно, ті хто беруть участь в
науковій роботі не обов'язково стануть науковцями, але щоб стати науковцем бажано
займатися науковою роботою ще зі студентської лави.
На сьогодні в УЕП склалася система науково-дослідницької роботи студентів як
складової професійної підготовки, яка спрямована на формування і реалізацію творчих
здібностей майбутніх фахівців. Науково-дослідницька робота студентів в університеті
здійснюється за трьома основними напрямами: науково-дослідницька робота у навчальному
процесі; науково-дослідницька робота студентів у позанавчальний час; науково-організаційні
заходи: конференції, конкурси, олімпіади тощо.
Науково-дослідницька робота студентів у навчальному процесі є обов’язковою
і визначається навчальними планами спеціальностей. Мета цього виду діяльності,
обов'язкової на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях, – формувати науковий світогляд,
сприяти молодим дослідникам в опануванні методології і методів наукового пошуку. Її
ефективність залежить від скоординованості всіх компонентів системи професійної
підготовки, спрямованості мотиваційної сфери студента на дослідницький пошук з першого
до випускного курсу, особистісно-діяльнісного підходу до навчання. Виконання науководослідницької роботи у процесі вивчення навчальних дисциплін відбувається при
оптимальному співвідношенні репродуктивних і творчих завдань, індивідуальних і
колективних форм організації процесу навчання, максимальному насиченні занять
ситуаціями спільної творчої діяльності.
Науково-дослідницька робота студентів в позанавчальний час виступає
продовженням навчально-дослідницької і є ефективним засобом об'єктивного вияву
обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у
творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Серед форм
наукових досліджень, до яких залучаються студенти в позанавчальний час, виділяють гуртки,
проблемні групи, дискусійні клуби тощо. Початковою формою позааудиторної наукової
роботи є предметні гуртки, метою яких є ознайомлення із проблематикою науки, глибше
вивчення окремих питань цієї науки, опанування принципів, методів, прийомів ведення
наукової роботи, формування у студентів основних навичок, необхідних для подальшої
самостійної роботи. Студенти старших курсів працюють у проблемних групах під
керівництвом викладача, виконують критичний аналіз існуючих наукових концепцій, збирають
і обробляють емпіричний матеріал, опановують методологію і логіку наукового дослідження.
Початковою школою наукового зростання майбутнього фахівця є прищеплення
інтересу до наукової роботи. Тому в УЕП сьогодні працюють студентські наукові гуртки з
різних напрямків наукової діяльності, де студенти вчаться аналізувати наукові джерела,
готувати наукові доповіді, виступати перед аудиторією. На старших курсах студенти
залучаються до виконання наукових тематик кафедр, під час виконання бакалаврської та
магістерської роботи, спілкуються з науковцями, знайомляться із сучасними напрямками
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науки, а різноманітні конференції, конкурси та олімпіади, як в університеті, так і за його
межами підбивають підсумки такої творчої роботи. На всеукраїнських та регіональних
конкурсах студентських наукових робіт, а також олімпіадах творча та наукова робота
студентів нашого університету щорічно оцінюється на високому рівні.
Якість вищої освіти значною мірою визначається реалізацією комплексного підходу до
безперервної роботи з обдарованою молоддю – спочатку учнівською, а потім студентською.
У цьому сенсі другий рік поспіль цікавою та корисною для університету стала співпраця з
Малою академією наук України. Така співпраця передбачає пошук нових методів навчання,
професійну орієнтацію учнівської молоді, спільне проведення конкурсу-захисту науководослідницьких робіт, ознайомлення учнів з головними напрямами та результатами науководослідницької роботи університету. Все це неабияк стимулює до саморозвитку як молодь так
і науковців УЕП.
Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю УЕП відіграє
система заохочень: дипломи, грамоти, подяки, премії, знижки в оплаті за навчання. Адже
кращі студенти повинні мати постійну і відчутну мотивацію щодо відмінного навчання,
творчих наукових пошуків, досягнення високих пізнавальних результатів, які виходять за
межі середнього студентського стандарту.
Підготувала проректор УЕП Капітанець С.В.

295

Хроніка подій. Повідомлення
До відома авторів
науково-виробничого журналу
«Сталий розвиток економіки»
(Засновники: Університет економіки і підприємництва,
Інститут економіки, технологій і підприємництва
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ №16753-5327 Р від 10.06.2010р.)

Затверджено Постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р.
№ 1-05/8 як наукове фахове видання України
(Бюлетень ВАК України №2, 2011 с.8)
НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за
такими напрямами:
•
економіка та управління національним господарством;
•
економіка та управління підприємствами;
•
регіональна економіка;
•
економіка природокористування і екологія;
•
інноваційно-інвестиційна діяльність;
•
облік, аналіз і аудит;
•
менеджмент, маркетинг, підприємництво;
•
фінансово-кредитна система.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

При підготовці матеріалів до друку редколегія рекомендує дотримуватись таких вимог:
І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й
оформлена відповідним чином: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про автора (на початку
праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене
звання, посада, місце роботи або навчання (без скорочень); назва статті (в центрі); текст статті, з
відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей
(Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження; бібліографічний список
(не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті
статті), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); анотація українською,
російською та англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова українською,
російською та англійською мовою. *Взірець оформлення розміщений після вимог.
ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 сторінок формату
А-4, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF. Шрифт тексту –Times New Roman,
розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.
ІІІ. Якщо стаття містить таблиці, то вони повинні бути компактними, мати назву. Математичні
формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та
ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не подавати.
Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи
порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну
сторінку.
IV. Для друку статті приймається пакет таких документів: електронний варіант статті на
дискеті формату 3,5 або на диску; паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами);
завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора
економічних наук), рецензія доктора або кандидата економічних наук – для магістрів; відомості про
авторів на окремому аркуші: адреса, контактний телефон, електронна адреса, місце роботи
(навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; копія документа про сплату. Вартість однієї
сторінки публікації – 20 грн. (включаючи пересилання журналу автору статті). Для одноосібних
статей докторів наук пільга – безкоштовний друк у журналі (не більше 5 пільгових статей в одному
номері).
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V. Пакет документів передається або надсилається за адресою: 29016, м. Хмельницький,
вул. Львівське шосе 51/2, ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.
Телефон для довідок: (0382) 72-82-50 (вн.127) або e-mail: s.kapitanets@mail.ru
VI. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за реквізитами:
ПП Стельмащук А.М., ід.код 1729201934, рахунок 26001000258126
В Головному офісі ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023
Примітка: при перерахуванні коштів обов’язково вказувати призначення платежу (за послуги
в опублікуванні статті в журналі "Сталий розвиток економіки»" з відміткою прізвища
відправника).

Взірець оформлення тексту статті
УДК 338.1:332.14
Петрова Г.В.,
д.е.н., професор,
завідувач кафедри менеджменту організацій
Ященко В.О.,
к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії
Національний технічний університет

НАЗВА СТАТТІ
Постановка проблеми. …….
Аналіз останніх досліджень і публікацій. ………………
Постановка завдання. …………………….
Виклад основного матеріалу дослідження. ……………………
Висновки з проведеного дослідження. ………………………..
Бібліографічний список
(не менше 8-ми джерел)

Анотація
…………………………………………………………………………………………………………….
Ключові слова: ……………………………………………………………………………………….
Аннотация
……………………………………………………………………………………………………………
Ключевые слова: …………………………………………………………………………………….
Annotation
……………………………………………………………………………………………………………
Key words: ……………………………………………………………………………………………..

297

