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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ  
ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

У статті розкрито сутність понять ліквідність та платоспроможність. Виявлено взаємозв’язок між цими категоріями. 
Проведено аналіз загального стану підприємств України в сфері торгівлі.
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, активи, пасиви, коефіцієнт.

Постановка проблеми. Оцінка ліквідності і 
платоспроможності – є одним з найважли-

віших напрямків аналізу фінансового стану підпри-
ємства. Рівень ліквідності і платоспроможності має 
значення для стабільної роботи кожного суб’єкта 
господарювання, і в цьому сенсі його слід розгляда-
ти як найважливішу частину внутрішнього аналізу. 

Якщо підприємство фінансово стійке, платоспро-
можне, воно має перевагу перед іншими підприєм-
ствами аналогічного профілю в залученні інвестицій, 
в отриманні кредитів, у виборі постачальників і в 
підборі кваліфікованих кадрів. Воно не вступати-
ме в конфлікт з державою і суспільством, тому що 
сплачуватиме своєчасно податки в бюджет, внески в 
соціальні фонди, заробітну плату робітникам і служ-
бовцям, дивіденди акціонерам, а банкам гарантує 
повернення кредитів і сплату відсотків за ним. Чим 
стійкіше підприємство, тим більше воно незалежно 
від несподіваної зміни ринкової кон’юнктури і тим 
менше ризик опинитися на межі банкрутства.

Постановка завдання. Визначення сутності по-
няття ліквідність підприємства та обґрунтування 
аналізу показників платоспроможності та ліквід-
ності підприємства задля підвищення ефективності 
вітчизняних підприємств.

Аналіз основних досягнень та публікацій. Поняття 
«ліквідність» і «платоспроможність» є досить близьки-
ми за своїм економічним змістом, тому в економічній 
літературі зустрічаються дві протилежні точки зору 
на те, слід чи ні розмежовувати ці поняття.

До першої групи вчених, що розглядають лік-
відність і платоспроможність як тотожні економічні 
категорії, можна віднести Ю. С. Цал-Цалко, М.А. 
Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк, Є.В. Мних, 
Н.В. Тарасенко, І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, 
Є.Є. Іонін, І.А. Бланк. При цьому деякі науковці за-
значають, що платоспроможність ширше поняття, 
ніж ліквідність, а інші – навпаки, що ліквідність 
більш містке поняття [6, с. 566].

Перша група вчених пропонує не об’єднувати 
поняття ліквідності та платоспроможності й розумі-
ти під ними здатність підприємства своєчасно роз-
рахуватися за своїми поточними зобов’язаннями за 
рахунок оборотних активів різного рівня ліквідності.

Дану точку зору не поділяє друга група авторів, 
які вважають, що говорити про тотожність понять 
ліквідності і платоспроможності не коректно. У чис-
лі прихильників другої позиції можна виділити В.І. 
Ганін, О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. 
Петрова, І.Ф. Прокопенко, З.Ф. Петряєва [8].

Друга група вчених пропонує визначати ліквід-
ність як здатність підприємства відповідати за сво-

їми поточними зобов’язаннями, а платоспромож-
ність – можливість підприємства погасити вимоги 
кредиторів короткострокового характеру за раху-
нок грошових коштів та їх еквівалентів.

Таким чином під «ліквідністю» розуміємо «здат-
ність окремих видів майнових цінностей бути 
швидко конвертованими в грошову форму без втра-
ти своєї поточної вартості в умовах сформованої 
кон’юнктури ринку».

Можна виділити три підходи до трактування 
сутності поняття «ліквідність» (табл.1.).

Таблиця 1
Підходи до трактування  

сутності поняття «ліквідність»
Автори Визначення

Ковальчук А.Т., Цал-
Цалко Ю.С., Моляков 
Д.С.,Шохін Є.І., Болюх 
М.А. Поддерегін А.М., 
Бурчевский В.З.

це здатність підпри-
ємства швидко реалі-
зувати свої активи для 
того, щоб погасити свої 
зобов’язання.

Ганін В.І, Прокопенко І.Ф.

це час, необхідний для 
продажу активу; сума, 
виручена від продажу 
активу.

Бланк І.А. це функція часу і ризи-
ку.

Виклад основного матеріалу. Платоспромож-
ність підприємства характеризується його можли-
вістю і здатністю своєчасно й повністю виконувати 
свої фінансові зобов’язання перед внутрішніми та 
зовнішніми партнерами, а також державою. 

Оцінка ліквідності та платоспроможності необ-
хідна не тільки для підприємства з метою аналізу й 
прогнозування його подальшої фінансової діяльнос-
ті, а й для його зовнішніх партнерів і потенційних 
інвесторів. 

На рис. 1. наведена блок-схема, що відображає 
взаємозв’язок між платоспроможністю, ліквідністю 
підприємства і ліквідністю балансу, яку можна по-
рівняти з багатоповерховим будинком, де всі повер-
хи рівнозначні, але другий поверх не можна звести 
без першого, а третій без першого і другого. Якщо 
впаде перший, то і всі інші розваляться.

Ліквідність балансу виражається в ступені по-
криття боргових зобов’язань підприємства його ак-
тивами, строк перетворення у грошову готівку від-
повідає строку погашення платіжних зобов’язань. 
Ліквідність балансу досягається встановленням 
рівності між зобов’язаннями підприємства та його 
активами. 

© Свечкіна А.Л., Алексєєва В.Є., 2014
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 Платоспроможність підприємства 

Ліквідність підприємства 

Ліквідність балансу підприємства 
Імідж 
підприємства, 
його інвестиційна 
привабливість Якість управління активами та 

пасивами підприємства 

Рис. 1. Взаємозв’язок між платоспроможністю
та ліквідністю [3, с. 534]

Ліквідність підприємства характеризує наяв-
ність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретич-
но достатньому для погашення короткострокових 
зобов’язань навіть з порушенням строків погашен-
ня, які передбачені контрактом. Зміст визначення 
полягає в тому, що якщо процеси виробництва і 
реалізації продукції відбуваються в нормальному 
режимі, то грошових коштів, які надходять від по-
купців продукції, буде достатньо для розрахунків 
з кредиторами, тобто розрахунків за поточними 
зобов’язаннями. 

Отже, ліквідність балансу є фундаментом пла-
тоспроможності підприємства. Тобто, ліквідність – 
спосіб підтримки платоспроможності. Але в той же 
час, якщо підприємство має високий імідж і постій-
но є платоспроможним, то йому легше підтримува-
ти свою ліквідність.

Розрізняють різні методи оцінки платоспромож-
ності. Класичний варіант визначення ліквідності є та-
ким.

За ступенем ліквідності статті активів умовно 
можна розподілити на чотири групи [1]:

Перша група (Л1) – це абсолютно ліквідні ак-
тиви.

Друга група (Л2) – активи, що швидко реалізу-
ються. 

Третя група (Л3) – це активи, що повільно реа-
лізуються. 

Четверта група (Л4) – активи, які призначені 
для використання в господарській діяльності впро-
довж тривалого періоду часу. 

Оскільки в складі короткострокових пасивів 
можна виділити зобов’язання різного ступеня стро-
ковості, то одним зі способів оцінки ліквідності на 
стадії попереднього аналізу є зіставлення певних 
елементів активу з елементами пасиву.

У зв’язку з цим, усі зобов’язання підприємства 
залежно від строковості їх погашення поділяють на 
чотири групи:

перша група (П1) – найбільш строкові 
зобов’язання;

друга група (П2) – середньострокові зобов’язання;
третя група (П3) – довгострокові зобов’язання;
четверта група (П4) – власний капітал.
При аналізі ліквідності балансу проводитися по-

рівняння активів, згрупованих за ступенем їх лік-
відності, із зобов’язаннями, по пасиву згруповани-
ми за термінами їх погашення.

Баланс є абсолютно ліквідним, якщо: Л1≥П1; 
Л2≥П2; Л3≥П3; Л4≤П4 

Схематично процедура порівняння статей акти-
вів з відповідними статтями пасивів доцільно пред-
ставити у наступному вигляді (рис. 2.)

Невиконання одного з перших трьох нерівностей 
свідчить про порушення ліквідності балансу.

Другий етап аналізу ліквідності підприємства – 
це розрахунок коефіцієнтів ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – показує яку 
частину короткострокових зобов’язань підприєм-

ство може погасити негайно грошовими коштами і 
короткострокові фінансові вкладення [5]: 

Ка.л.= Л1 / (П1 + П2).          (1.2)
Теоретично нормативне значення становить  

0,2-0,3.
Коефіцієнт термінової ліквідності – це відно-

шення активів, що легко реалізуються до поточних 
зобов’язань [5]:

Кт.л.= (Л1 + Л2 + Л3) / (П1 + П2).    (1.3)
Цей коефіцієнт визначає здатність підприємства 

виконувати свої поточні зобов’язання за рахунок 
швидкого продажу ліквідних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (поточної) 
– це відношення поточних активів до поточних 
зобов’язань [5]: 

Кзаг.лікв. = (Л1 + Л2 + Л3) / (П1 + П2).  (1.4)
Коефіцієнт показує, якою мірою поточні 

зобов’язання, покриваються поточними, або оборот-
ними активами.

Пропоновані методи можуть бути застосовані 
для аналізу фінансового стану підприємств торгівлі. 
Проаналізуємо за даними табл. 2., фінансовий стан 
підприємств України за 2008-2012 роки.

Таблиця 2
Фінансовий результат від звичайної діяльності 
до оподаткування на підприємствах роздрібної 

торгівлі в Україні за 2008-2012 рр., [2] 

Торгівля (рік) Фінансовий результат 
(млн. грн.)

2008 -28146,0
2009 -7165,3
2010 14813,0
2011 16179,0
2012 114011,2

За даними таблиці можна зробити висновок, що 
у 2008 р. цей вид економічної діяльності зазнавав 
серйозних збитків. Проте у 2010 році стан цієї га-
лузі значно покращився. Якщо у 2008 р. він складав 
-28146,0 млн. грн., то у 2010 р. – 14813,0 млн. Почи-
наючи з 2010 року ми бачимо поступовий ріст цього 
показника, та у 2012 він досяг значення 114011,2 
млн. грн. Це говорить про те, що відбулась стабілі-
зація економічного розвитку підприємств.

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висно-
вок що на протязі всього періоду який досліджується 
спостерігається збільшення тільки одного показника 
– необоротних активів. Всі інші змінюються на про-
тязі всього періоду. У 2012 р. спостерігається значне 
збільшення довгострокових та поточних зобов’язань, 
а доходи майбутніх періодів різко зменшились.

Показники коефіцієнтів ліквідності представлені 
у табл. 3.

Аналіз доводить що підприємства роздрібненої 
торгівлі забезпечені оборотними активами для по-
криття поточних забов’язань та є ліквідними.

 Порівняння активів і зобов’язань на предмет 
ліквідності балансу 

Активи Пасиви 

Абсолютно ліквідні активи Л1 
Активи що швидко реалізуються Л2 
Активи що повільно реалізуються Л3 
Активи що швидко реалізуються Л4 

Найбільш строкові зобов’язання П1 
Середньострокові зобов’язання П2 
Довгострокові зобов’язання П3 
Постійні пасиви П4 

Рис. 2. Класифікація статей активу і пасиву балансу 
для аналізу ліквідності [1]
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Таблиця 3.
Коефіцієнти ліквідності підприємств торгівлі

в Україні за 2008-2012 рр.

Рік
Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності

Коефіцієнт 
швидкої лік-

відності

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності

2008 1,27 1,26 1,27
2009 1,29 1,28 1,29
2010 1,18 1,17 1,17
2011 1,12 1,06 1,09
2012 1,11 1,05 1,08

Показники ліквідності знаходяться на досить 
високому рівні тобто досить стійка перспективна 
платоспроможність підприємств (рис. 5).

Коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився в 
2009 р. по відношенню до 2008 р. на 0,02. Значен-
ня цього показника у 2013 році дорівнювало 1,05, 
що перевищувало найбільше нормативне значення 
(0,8) на 0,25. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2009 р. в по-
рівнянні з 2008 р. також збільшився, це пояснюєть-
ся більшим приростом грошових коштів та їх ек-
вівалентів по відношенню до поточних зобов’язань 
підприємств. На протязі наступних років спостері-
гається тенденція зменшення цього показника, але 
він все ж перевищує своє найбільше нормативне 
значення 0,35. По відношенню до 2008 року у 2012 
цей коефіцієнт зменшився на 0,19.

Крім класичного методу визначення ліквідності 
існують такі методи оцінки платоспроможності під-
приємства та загального фінансового стану [4]:

Методика Д. Дюрана являє собою інтегральну 
оцінку фінансової стійкості на основі скорингового 
аналізу. У даному випадку методика являє собою 
підсумовування трьох основних показників, що ха-
рактеризують платоспроможність підприємства, з 
певними ваговими коефіцієнтами [7].

Рекомендовані значення: хороший запас фінан-
сової стійкості – інтегральна оцінка більше 100 ба-
лів. Призначення: робиться інтегральна оцінка фі-
нансової стійкості в довгостроковій перспективі.

Суть методики полягає в класифікації підпри-
ємств за ступенем ризику виходячи з фактичного 
рівня показників фінансової стійкості і рейтингу 
кожного показника, вираженого в балах на осно-
ві експертних оцінок. Проста скорингова модель з 
трьома показниками представлена в таблиці 4.

Скорингова модель має наступний розподіл по 
класах: 

I – підприємства з гарним запасом фінансової 
стійкості, що дозволяє бути впевненим у поверненні 
позикових засобів; 

Таблиця 4
Угруповання підприємств у класи за рівнем платоспроможності 

Показник
Межі класів згідно з критеріями

I класс II класс III класс IV класс V класс

Рентабельність 
активів, %

30% і більше – 
50 балів

від 29,9 до 20% 
– від 49,9 до 35 

балів

від 19,9 до 10% 
– від 34,9 до 20 

балів

від 9,9 до 1% 
– від 19,9 до 5 

балів

менше 1% 0 
балів

Коефіцієнт по-
точної ліквід-
ності

2,0 і більше – 30 
балів

від 1,99 до 1,7 
– від 29,9 до 20 

балів

від 1,69 до 1,4 
– від 19,9 до 10 

балів

від 1,39 до 1,1 – 
від 9,9 до 1 бала

1 і нижче 0 
балів

Коефіцієнт авто-
номії

0,7 і більше – 20 
балів

від 0,69 до 0,45 – 
від 19,9 до 10 б.

від 0,44 до 0,3 – 
від 9,9 до 5 балів

від 0,29 до 0,2 – 
від 5 до 1 балів

менше 0,2 0 
балів

межі класів 100 балів від 99 до 65 
балів

від 64 до 35 
балів від 34 до 6 балів 0 балів

Рис. 3. Структура активів підприємств торгівлі
2008-2012 рр. в Україні [2]

Рис. 4. Структура пасивів підприємств торгівлі 
2008-2012 рр. в Україні [2]

Рис. 5. Показники коефіцієнтів ліквідності

II – підприємства, що демонструють деякий сту-
пінь ризику по заборгованості, але ще не розгляда-
ються як ризиковані; 

III – проблемні підприємства; 
IV – підприємства з високим ризиком банкрут-

ства; 
V – підприємства найвищого ризику, практично 

неспроможні.
Методика фінансового аналізу Audit Expert. В 

якості вихідних даних використовується інфор-
мація з бухгалтерського балансу. Аналіз полягає 
в порівнянні активів, згрупованих за ступенем їх 
ліквідності і розташованих у порядку убування 
ліквідності, з пасивами – зобов’язаннями, згрупо-
ваними за термінами їх погашення і розташовани-
ми у порядку зростання термінів. При цьому мо-
жуть використовуватися як абсолютні та відносні 
показники.
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Застосування методики Audit Expert полягає у 
стандартному прийомі фінансового аналізу: гори-
зонтальний і вертикальний аналіз, а також порів-
няння з нормативними значеннями. Використову-
ються і інші показники. Серед них: функціонуючий 
капітал і маневреність функціонуючого капіталу.

Функціонуючий капітал служить орієнтовною 
оцінкою оборотних коштів, що залишаються вільни-
ми після погашення короткострокових зобов’язань. 
Цей показник не має будь-яких обмежень, оцінюю-
чи його аналітики керуються правилом: чим біль-
ше, тим краще.

Маневреність вказує на те яка частина функці-
онуючого капіталу являє собою абсолютно ліквідні 
активи. Зростання цього показника в динаміці ха-
рактеризує зміну фінансового стану з позитивного 
боку [7]. 

Висновки з проведеного дослідження. Мож-
на сказати що ліквідність – це ефективність, ді-
євість, мобільність, а платоспроможність – мож-
ливість виконання своїх поточних зобов’язань. 
Стан ліквідності – найважливіша характеристика 
економічної діяльності підприємства. Воно визна-
чає конкурентоспроможність підприємства, його 
потенціал в діловому співробітництві, оцінює в 
якій мірі гарантовані економічні інтереси самого 
підприємства і його партнерів по фінансових та 
інших відносин.

За допомогою розрахунків коефіцієнтів та груп 
активів і пасивів можна зробити висновок стосовно 
фінансового стану суб’єкта господарювання та зро-
зуміти наскільки правильно фірма керувала фінан-
совими ресурсами протягом періоду, що передує 
цієї дати.

Література:
1. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / М.Д. Білик 

– К.: КНЕУ, 2008. 
2. Публикація документів Державної Служби Статистики України / 2013. – [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://ukrstat.org/
3. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: посібник / Г.В. Савицька. – М: Інфра-М, 2010. – 534с.
4. Уточнення методів оцінки платоспроможності: електронний журнал. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://menegmf.ru/
5. Федорович Р.В. Економічний аналіз: навч. посібник [Текст] / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. – 

Тернопіль: Астон, 2010.
6. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник / Ю.С. Цал-Цалко – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 566 с.
7. Методики финансового анализа, предоставляемые Audit Expert: электронный журнал «Консалтинг и решения для 

развития бизнеса». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.expert-systems.com
8. Фінансова діяльність підприємства : підручник / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2004.

Свечкина Алина Леонидовна 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита 
Донецкого государственного университета управления 
Алексеева Виктория Евгеньевна 
студент 
Донецкого государственного университета управления

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье раскрыта сущность понятий ликвидность и платежеспособность. Выявлена взаимосвязь между этими кате-
гориями. Проведен анализ общего состояния предприятий Украины в сфере торговли.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, активы, пасивы, коэффициент. 

Svechkina Alina Leonidivna
PhD, assistant professor of finance and credit
Donetsk State University of Management
Alexeeva Viktoriа Evgenievna
student
Donetsk State University of Management

ANALYSIS OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary
The article reveals the essence of the concepts of liquidity and solvency. The correlation between these categories. The 
analysis of the general condition of the enterprises of Ukraine in the sphere of trade.
Keywords: liquidity, solvency, asset, liability, coefficient.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 11

1 (01) march 2014

УДК 330.59

Сотула Оксана Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Апостолюк Тетяна Геннадіївна
студентка

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БІДНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРОСТОРІ

У статті здійснено аналіз основних показників бідності в Україні. Вивчено співвідношення доходів різних груп на-
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Постановка проблеми. Цілий ряд держав, які 
здійснюють ринкове реформування своїх 

економік зіткнулися з проблемою бідності, її ле-
галізацією і поширенням масштабів. Щоб політика 
подолання бідності в країнах із перехідною еконо-
мікою стала більш ефективною, необхідно глибоко 
і всебічно досліджувати феномен бідності, виявля-
ти його економічні аспекти, причини виникнення, 
методологію оцінки і характеристики. Є потреба 
в узагальненні і глибокому аналізі накопичено-
го практичного досвіду щодо подолання бідності в 
розвинених країнах, у розробці програм і заходів 
боротьби з бідністю в постсоціалістичних країнах. 
Вивчення бідності й основних напрямків соціаль-
но-економічної політики держави по її подоланню 
є актуальним як у теоретичному, так і в практич-
ному плані. 

З моменту виникнення економічної науки про-
блема бідності знаходилася в центрі уваги вчених 
різноманітних шкіл і напрямків. У. Петті, А. Сміт, 
Д. Рікардо, Т. Мальтус, К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ле-
нін, А. Маршалл, Т. Веблен, М. Лоренц, Е. де Сото 
й інші автори внесли значний внесок у розробку 
названої теми. 

Проблему бідності розглядають такі сучасні вчені 
та науковці як О. О. Кочемировська, Д. Ф. Крисанов, 
В.А. Мельник, Стаднік Т. К., М. Харченко та інші.

Постановка завдання. Завданням нашого дослі-
дження є аналіз показників бідності, визначення 
причин виникнення бідності у вітчизняному про-
сторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі розвитку проблема бідності набула 
глобального характеру і властива як багатим інду-
стріальним країнам, так і країнам, що розвиваються. 
Значна бідність веде до загрози соціальної стабіль-
ності та національної безпеки країни. Це негативне 
явище в першу чергу призводить до погіршення 
здоров’я населення, зростання смертності, а також 
гальмування соціально-економічного розвитку. 

Існують різні підходи до визначення рівня бід-
ності. Зокрема, у країнах Заходу (Великобританії, 
Німеччині) та у США, в яких переважає високий 
рівень доходів, прожитковий мінімум становить 40 
% середнього доходу. У країнах з нижчим рівнем 
життя (Італія, Греція, Іспанія), ніж у попередніх 
державах, він становить 50 %, а у таких державах, 
як Ірландія й Португалія − 60%. Саме відносний по-
казник більшою мірою використовують для оціню-
вання бідності в більшості країн, оскільки він є уні-
версальнішим та відповідає міжнародній методиці 
оцінювання кількості бідного населення.

Для України бідність стала не тільки хронічним 
явищем, що є способом життя більшої частини на-
селення, але і фактором поляризації суспільства, 
його поділу на дуже заможних і дуже бідних при 
катастрофічному зменшенні середнього прошарку 
суспільства. За результатами досліджень у 2011 р. 
співвідношення доходів багатих українців до най-
бідніших складало 30:1. Для прикладу, в Китаї – 
7:1, в Японії – 4,3:1, в країнах ЄС – 5,7:1 [4, c.2].

Цей розрив настільки великий, що в країні фак-
тично не існує середнього класу. Насамперед це 
зумовлено відмінностями в освіті й особистих зді-
бностях, нерівномірним розподілом економічних ре-
сурсів, відмінностями у становищі на ринку праці, 
різним ставленням до ризиків тощо.

У сучасних економічних реаліях структура до-
ходів населення України станом на кінець 2013 р. 
свідчить, що більш ніж 4/5 усіх доходів формуєть-
ся за рахунок заробітної плати (50,8%) і соціальних 
допомог та інших одержаних поточних трансфертів 
(27,6%), лише близько 1/5 – за рахунок прибутку 
та змішаного доходу (11,2%) [1].

Очевидно, що таке співвідношення свідчить про:
- високу залежність добробуту населення від до-

помог і виплат з боку держави;
- фактичну відсутність в Україні середнього 

класу;
- складність відкриття та ведення підприєм-

ницької діяльності;
- незначну швидкість руху і переливу капіталу 

всередині країни [5, c.58].
Ще одним з показників добробуту сім'ї є дані про 

розподіл доходу домашніх господарств. Світовий до-
свід свідчить, що при зростанні питомої ваги витрат 
на поточне споживання (їжа, одяг, оплата кому-
нальних послуг тощо), прошарок середнього класу в 
суспільстві зменшується, а кількість бідних зростає. 
Саме така ситуація характерна для України.

Слід зазначити, що виплати українських до-
машніх господарств, в основному, спрямовані на 
купівлю продуктів харчування (57,7%), оплату 
житла і комунальних послуг (9,5%) і т.д. Витрати 
на культуру, освіту та охорону здоров'я в серед-
ньостатистичному українському домашньому гос-
подарстві незначні. Така структура розподілу дохо-
дів свідчить про схильність українських домашніх 
господарств переважно до поточного споживання, 
що, у свою чергу, обумовлено низьким рівнем жит-
тя населення України. Збільшення поточного спо-
живання зменшує рівень заощаджень домашніх 
господарств, що автоматично зменшує потенційні 
інвестиції в майбутнє розвиток економіки [1].

© Сотула О.В., Апостолюк Т.Г., 2014
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Одним з найважливіших показників, що харак-
теризує розподіл доходів населення, є рівень бід-
ності. Протягом 2008-2013 рр. в Україні спостеріга-
лося деяке покращення показників бідності (табл. 
1). При цьому, слід відзначити, що з кожним роком 
підвищується межа бідності, тобто рівень доходу, 

нижче якого задоволення основних потреб людини 
є неможливим. За період 2008-2013 рр. межа бід-
ності зросла на 386 грн., рівень бідності знизився на 
1,6 %, глибина бідності – на 1,5 %, а також сукупні 
еквівалентні витрати бідного населення збільши-
лись на 313,4 грн. 

Таблиця 1
Основні показники бідності в Україні [1]

Роки
Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Межа бідності, (грн на 1 особу на місяць) 778 835 944 953 1108 1164
Рівень бідності, % 27,0 26,4 24,1 24,5 26,0 25,4
Глибина бідності, % 23,4 22,3 20,9 22,1 21,2 21,9
Сукупні еквівалентні витрати бідного населення, (грн. 
на 1 умовну особу на місяць) 595,6 648,7 725,6 739,1 849,9 909,0

Відповідно до Конституції України, в Україні 
як соціальній державі доходи громадян повинні 
бути не нижчими за прожитковий мінімум, що є 
державним соціальним стандартом та державною 
соціальною гарантією забезпечення мінімальних 
потреб людини. Проте на сьогодні середній по-
казник шкали доходів населення за деякими ви-
дами економічної діяльності є меншим вартості 
споживчого кошика. Наприклад, відповідно до За-
кону України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо встановлення мі-
німальної заробітної плати та рівня прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб», мінімальна за-
робітна плата не може бути нижчою за прожит-
ковий мінімум (і відповідно до вимог Європейської 
соціальної хартії має бути у 2,5 рази більшою за 
розмір прожиткового мінімуму), а реально вона 
складає лише 79% від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб [2]. 

Протягом 2008-2013 рр. співвідношення міні-
мальної заробітної плати і прожиткового мінімуму 
було різним. У 2008 році мінімальна заробітна плата 
порівняно з прожитковим мінімумом працездатного 
населення була меншою на 124 грн. і на 81 грн. від 
загального показника (див. табл. 2). Таке співвідно-
шення мінімальної заробітної плати та прожитко-
вого мінімуму дає підставу стверджувати, що влада 
офіційно визнає, що працездатні громадяни живуть 
не тільки на заробітну плату. Проте, протягом 2009-
2013 рр. дана ситуація змінилася, тобто мінімальна 
заробітна плата є рівною прожитковому мінімуму 
працездатного населення та більшою загально по-
казника прожиткового мінімуму в середньому на 48 
грн. протягом даного періоду.

Таблиця 2
Порівняння номінальної мінімальної заробітної 

плати та прожиткового мінімуму 
в Україні за 2008-2013 рр. [1]

Показ-
ники 

Роки

Номінальна 
мінімальна 
заробітна 

плата

Прожитковий мінімум

Працездатне 
населення

Загальний 
показник

2008 545,00 грн. 669,00 грн. 626,00 грн.
2009 744,00 грн. 744,00 грн. 701,00 грн.
2010 922,00 грн. 922,00 грн. 875,00 грн.
2011 1004,00 грн. 1004,00 грн. 953,00 грн.

2012 1134,00 грн. 1134,00 грн. 1095,00 
грн.

2013 1147,00 грн. 1147,00 грн. 1108,00 
грн.

Варто зауважити, що український спожив-
чий кошик не враховує сучасних потреб людини, 
пов’язаних з технологічними, інтелектуальними, 
інформаційними змінами в сучасному суспільстві. 
Важливо, щоб ті мінімальні гроші, які одержує 
людина, забезпечили їй повноцінне харчування, 
а саме: українець має споживати за місяць 165 г 
сала, 1 кг 295 г яловичини, 630 г свинини, 1 кг 140 
г м’яса птиці, 5 кг хліба, 7,8 кг картоплі, 2 кг помі-
дорів, 7,9 кг фруктів. Споживчий кошик має, окрім 
того, передбачати достатні витрати на одяг, оплату 
комунальних послуг, задоволення культурних та 
інформаційних потреб.

В Україні вже більше 10 років не переглядався 
набір товарів та послуг і структура нормативів для 
обчислення прожиткового мінімуму, які відповідали 
б реаліям економічного життя Україні. У прожитко-
вому мінімумі не враховано низку життєво необхід-
них видатків домогосподарств: на будівництво чи 
купівлю житла або одержання його у найм, на осві-
ту, оздоровлення, платні медичні послуги, утриман-
ня дітей у дошкільних навчальних закладах тощо. 
При розрахунках загального показника по Україні 
необхідно враховувати регіональні відмінності цін 
на продовольчі та непродовольчі товари [5, с.10-11].

З кожним роком погіршується добробут сіль-
ського населення. Про це свідчить те, що майже 
40% сільських жителів України належать до ка-
тегорії бідних. Особливо складне становище в тих 
сільських сім'ях, де має місце негативні чинники, а 
саме: є один і більше безробітних, один працюючий 
у сім'ї з трьох і більше осіб, багатодітна сім'я з од-
ним працюючим чоловіком, у складі сім'ї є інваліди 
та особи, які не одержують пенсій і допомог по без-
безробіттю, і т. ін. Нерідко в сільській місцевості 
складний стан зазначених сімей посилюється нега-
тивними економічними ситуаціями: відсутність по-
стійної роботи в населеному пункті, заборгованість 
підприємств по зарплаті своїм працівникам тощо. 

Стан бідності накладає особливо тяжкий відби-
ток на молоде покоління: її представники з бідних 
сімей не здатні самостійно подолати цей бар'єр і в 
разі створення їх вихідцями нових молодих сімей 
виникає важка соціальна хвороба – «хронічна сі-
мейна бідність». Діти з таких родин дуже часто не 
можуть отримати не лише доброї освіти, спеціаль-
ної професійної підготовки та високо-оплачуваної 
роботи – вони з дитячих років беруть участь в фі-
зичній праці, а тому нерідко не закінчують навіть 
обов'язковою середньої школи. Відсутність будь-
якої перспективи, нездатність мобілізувати свої 
обмежені ресурси для виходу з цього замкненого 
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кола як наслідок породжує пияцтво, хуліганство, 
формування звуженого світогляду й суспільно не-
безпечної моралі. 

На думку Д.Ф. Крисанова, щоб забезпечити по-
зитивні тенденції зниження рівня бідності серед 
цієї групи населення, уряд повинен спрямувати 
свої зусилля на розвиток ринку праці (нові робочі 
місця, простота оформлення та ведення підприєм-
ницької діяльності), забезпечуючи навчання упро-
довж життя [3, с. 444-445].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, рі-
вень та масштаби бідності залежить від багатьох 
чинників міжнародного і національного характеру, 
до яких необхідно віднести: досягнутий рівень со-
ціально-економічного розвитку; ступінь нерівності 
у розподілі доходів; демографічні (вік, стать, сімей-
ний стан); географічні (регіон проживання) тощо.

В Україні критерії бідності згідно із дани-

ми Державного комітету статистики визначають 
суб’єктивним методом: як свідчать результати, 44% 
респондентів вважають себе бідними, 38% – неба-
гатими, 11% – середняками, 0,2% – багатими, та 
0,02% – дуже багатими.

Вирішення проблеми бідності населення Украї-
ни можливе за умови створення середнього класу і 
збільшення прошарку людей, які б ідентифікували 
себе як заможні люди за рівнем і структурою своїх 
доходів і видатків. Наприклад, у високорозвинених 
країнах частка середнього класу становить 60% насе-
лення, а в Україні середній клас фактично відсутній. 

Об’єктивна оцінка рівня бідності дозволяє сфор-
мувати програми її подолання, що відповідають 
стану та вимогам сучасного світового господарства, 
а також необхідності створення моделі соціально-
го захисту в чому саме і буде полягати подальший 
розвиток дослідження.
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Постановка проблеми. Визначальним факто-
ром в освоєнні нового продукту та процесу 

управління інноваційним виробництвом є комплекс 
організаційно-економічних заходів, спрямованих на 
задоволення потреб споживачів і збільшення рен-
табельності підприємства, створення виробничої 
стратегії окремо взятого підприємства – складного 
і багаторівневого процесу застосування спеціальних 
знань, досвіду, методів та засобів для досягнення 
певної мети, гармонійного об'єднання всіх напрям-
ків діяльності підприємства в єдиному збалансова-
ному механізмі.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у вивченні проблеми планування науково-
технічної підготовки виробництва нової продукції, 
створення нового продукту та комплексу організа-
ційно-економічних заходів, спрямованих на задово-
лення потреб споживачів і збільшення рентабель-
ності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Основними еко-
номічними перетвореннями у виробничій сфері є 
реалізація на практиці принципів самоплануван-
ня, самозабезпечення, самоуправління. Виконання 
даної умови можна досягнути за рахунок гармо-
нійного об'єднання всіх напрямків діяльності під-
приємства в єдиний збалансований механізм. Ство-
рити такий механізм можна на основі центральної 
функції управління – планування, тому що пла-
нування є важливою частиною комерційної, еко-
номічної та соціальної діяльності [1, с. 47]. Оскіль-
ки планування становить організаційний початок 
всього процесу реалізації напрямів подальшого 
розвитку підприємства. Це свідчить про актуаль-
ність вивчення питань, пов'язаних з плануванням 
діяльності підприємства. Сучасні спеціалісти пови-
нні не тільки знати основні принципи та методи 
планування, а також вміти самостійно розробляти, 
обґрунтовувати різні плани-проекти та сприя-ти 
їх здійсненню в сучасних умовах виробництва та 
надання послуг [1, с. 67].

Дослідженнями основних проблем, які стриму-
ють активізацію інноваційної діяльності, пошуком 
дієвих інструментів та механізмів, які сприяли б 
підвищенню рівня управління процесами генеру-
вання, продуктивності та розповсюдження іннова-
цій, займалися вітчизняні вчені Бажал Ю.М., Бой-
ко Є.І., Буднікевич І.М., Вовканич С.Й., Геєць В.М., 
Данилюк М.О., Долішній М.І., Козоріз М.А., Крупка 
М.І., Шилінська О.У., Яцура В.В., а також зарубіжні 

науковці Аверкієв А.Б., Валдайцев С.В., Водачек Л., 
Гольдштейн Г.Я., Завлін П.Н., Ільєнкова С.Д.

Під впливом науково-технічного прогресу відбу-
вається швидке старіння продукції. Одна продукція 
відкидається ринком, у то й час, як інша довгий час 
користується попитом у покупця. Саме нові товари 
дозволяють вчасно змінювати структуру асорти-
менту і підтримувати обсяг продажу на рівні, що 
забезпечує стабільний фінансовий стан підприєм-
ства. 

Новий товар – це кінцевий результат творчого 
пошуку, що суттєво поліпшує розв’язання певної 
проблеми споживача або проблеми, яка раніше не 
розв’язувалась [3, с. 37]. 

Розробка нового товару означає:
- проведення внутрішніх досліджень та створен-

ня умов для вивчення нових ідей;
- наймання незалежних дослідників, наприклад, 

працюючих в університетах або агентствах по роз-
робці нового товару, щоб створити конкретний то-
вар для організації.

Тому, при плануванні підприємством розробки 
нових товарів необхідно, насамперед, з’ясувати, 
на якій стадії життєвого циклу знаходяться його 
аналоги, вже представлені на ринку. Перед при-
йняттям стратегічного рішення щодо впроваджен-
ня нового виробу проводять ідентифікацію стадії 
його життєвого циклу. У процесі ідентифікації одну 
стадію відрізняють від іншої за допомогою таких 
основних показників, як відсоток зростання обсягів 
продажу, конкурентна позиція, привабливість рин-
ку тощо [14, c. 54-57].

Включаючись у виробництво товару, який пе-
ребуває на стадії зрілості, підприємство ризикує 
з’явитися на ринку в той момент, коли почнеться 
стадія старіння і попит на даний товар падатиме. 
З другого боку, можна невірно визначити стадію 
росту товару-аналогу і втратити можливість збіль-
шення обсягів продаж підприємства. Таких ви-
падків багато, і тому необхідно правильно перед-
бачати динаміку та тривалість життєвого циклу 
продукції, обов’язково врахувати це при розробці 
стратегії оновлення асортименту підприємства. Не 
можна допускати, щоб обсяги продажів значно зни-
жувалися. Важливо підтримувати обсяг продаж на 
певному, досить стабільному рівні. Для цього під-
приємству необхідно забезпечити впровадження та 
збільшення випуску модифікованого (оновленого) 
товару, розробленого до настання старіння попере-
днього товару (рис. 1.). 

© Бакал І.О., Малик І.П., 2014
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Рис. 1. Крива зв’язку життєвих
циклів товарів на ринку

Проблема планування освоєння нового продук-
ту включає не тільки технічну розробку виробу, 
але й комплекс організаційно-економічних заходів, 
що спрямовані на задоволення потреб споживачів і 
збільшення рентабельності підприємства. В основі 
планування оновлення продукції лежить концепція 
життєвого циклу продукції [2, с. 46 ].

Протягом свого життя продукція на ринку пере-
живає декілька етапів. Перший етап – впроваджен-
ня, коли товар є новинкою і потрібен певний час та 
значні грошові витрати (особливо на рекламу), щоб 
довести споживачеві його комерційні переваги. Дру-
гий етап – етап росту, коли становлення товару на 
ринку супроводжується стрімким зростанням попи-
ту на нього. На даному етапі здійснюється модифіка-
ція базової моделі продукту, формується плановий 
діапазон цін. Третій етап – етап зрілості, коли об-
сяг продажу товару, досягнувши його максимально-
го значення, починає поступово скорочуватися. По-
дальше просування товару на ринку ускладнюється 
і набуває надзвичайно жорсткого конкурентного ха-
рактеру. І, нарешті, четвертий етап – етап старіння, 
коли попит на товар на ринку неухильно падає. Ско-
рочується обсяг виробництва даного товару, а потім 
зовсім припиняється випуск цієї продукції.

Ймовірність невдачі нової продукції – це фак-
тор, що супроводжує процес освоєння нових виро-
бів на будь-якому підприємстві.

Створення концепції, розроблення й запуск но-
вого товару – це процес, який за умови успішного 
проходження всіх його стадій закінчується комер-
ційним успіхом. Успішний інноваційний процес має 
три складові:

1) стратегія розвитку нових продуктів (цілі, за-
ради досягнення яких розробляється новинка, рин-
ки й ринкові ніші, які підприємство вважає ключо-
вими для себе);

2) достатня кількість ресурсів, сконцентрованих 
на ключових напрямах, – фінансові, кадрові, час 
тощо;

3) планування та організація процесу (висуван-
ня, розгляд та затвердження нових ідей, вибір пер-
спективних концепцій та їх просування від задуму 
до впровадження, підтримка потенційно успішних 
проектів і відсіювання невдалих) [2, с. 105 ].

Більшість проблем, що виникають у зв'язку з 
розробкою нових продуктів, за своїм характером 
є організаційними. Обстеження сотень американ-
ських компаній показало, що в 84 % з них найбільш 
важливими проблемами були проблеми плануван-
ня й організації виробництва нових продуктів, а не 
техніко-технологічні проблеми, пов'язані з особли-
востями продуктів [1, с. 155].

Під плануванням товарів розуміємо систематич-
не прийняття рішень з усіх аспектів розробки та 
управління продукцією підприємства, включаючи 
створення торгової марки, упаковки, систем збуту, 
сервісу тощо. Розрізняють три способи планування 
товарів [2, с. 27]:

• узагальнений – визначення того, яку користь 
матиме товар для споживача, його основної ідеї та 
мети використання;

• конкретний – визначення фізичної сутності 
товару, його характеристик (розміри, маса, надій-
ність, колір, ефективність, потужність тощо);

• розширений – визначення всього, що стано-
вить образ продукції та порядок її обслуговування 
(технічні рекомендації, гарантії, умови повернення 
тощо).

Процес планування нових товарів можна умовно 
поділити на вісім фаз [2, с. 30]:

РЕАЛІЗОВАНА ПРОДУКЦІЯ

Мета 
розробки 
нової 
продукції

Розробка 
ідеї

Оцінка і 
відбір ідеї

Розробка і 
перевірка 
задуму

Розробка 
стратегії 
маркетинг
у

Розробка 
продукції

Пробний 
маркетинг

Виробницт
во і 
реалізація 
продукції

Рис. 2. Процес планування нового продукту

Випуску нової та оновленої продукції передує 
великий комплекс робіт, що має назву підготовка 
виробництва. У сучасних умовах створення прин-
ципово нової продукції повинно базуватись на ви-
користанні маркетингових досліджень, відкриттів 
та винаходів. Це передбачає тісний зв’язок етапів 
наукових досліджень із стадіями підготовки вироб-
ництва, що дозволяє поєднати в єдину систему всі 
роботи, які спрямовані на отримання кінцевого ре-
зультату – освоєння серійного (масового) випуску 
нового виробу.

За складом і завданнями планових робіт, які 
виконуються у процесі створення, підготовки ви-
робництва та освоєння нової продукції виділяють 
такі їх види: науково-дослідні, конструкторські та 
технологічні, організаційно-планові, роботи матері-
ально-технічного, економічного та соціально-психо-
логічного характеру.

План оновлення продукції складається на основі 
завдань стратегічного плану. У розширеному варі-
анті план оновлення продукції повинен містити такі 
розділи:

• якісні та структурні зміни «портфеля» про-
дукції підприємства;

• економічна ефективність виробництва нової 
(оновленої) продукції;

• норми і нормативи;
• виробництво та реалізація продукції;
• матеріально-технічне забезпечення виробни-

цтва нової продукції;
• персонал і оплата праці;
• витрати виробництва нової продукції, прибут-

ки, рентабельність.
Планування науково-технічної підготовки ви-

робництва нової продукції охоплює всі стадії та ета-
пи і включає: розробку планів виконання робіт по 
кожній стадії та їхнє взаємоузгодження; складання 
зведеного плану-графіка або координаційного пла-
ну підготовки виробництва, який забезпечував би 
своєчасний вихід на серійний чи масовий випуск 
виробів; розробку кошторису витрат на підготовку 
виробництва. При підготовці особливо складних ви-
робів розробляється самостійна цільова програма, 
що включає роботи, які виконуються всіма органі-
заціями та підприємствами-виконавцями. Вона роз-
робляється на увесь цикл розробки і освоєння про-
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дукції та передбачає ресурсне забезпечення всіх 
видів робіт. 

Створення нового продукту – це складний і 
багаторівневий процес застосування спеціальних 
знань, досвіду, методів і засобів для досягнення 
певної мети. Новий продукт завжди є результатом 
змін у матеріальному й технологічному рівнях ви-
робництва та нормативному його забезпеченні, а 
тому належить до сфери управління проектами. 
Компаніями, що постійно створюють нові або онов-
люють вже існуючі товари, є підприємства харчової 
промисловості, оскільки на даному сегменті ринку 
характерний високий рівень конкуренції.

Прикладом підприємства, для якого планування 
та випуск нової продукції є надзвичайно важливим 
є один з провідних виробників продуктів харчуван-
ня у Київському регіоні – ПАТ «ЖЛК-Україна», 
що випускає широкий асортимент продукції (до 60 
видів молочної продукції та до 40 видів морозива).

Успішна реалізація стратегії оновлення товар-
ного асортименту в діяльності компанії «ЖЛК-
Україна» полягає у випуску молочної продукції у 
«трикутних» пакетах «тетра-класик». Молоко і ке-
фір у такій зручній упаковці користуються вели-
ким попитом у покупців. Успіху популярного про-
дукту передував цілий комплекс робіт і продумана 
стратегія модернізації виробництва. 

ПАТ «ЖЛК-Україна» вдало організовує процес 
планування науково-технічної підготовки виробни-
цтва. У період з 2007 по 2010 рр. здійснено модер-
нізацію технологічного процесу виробництва: ком-
панія провела технічне переоснащення з частковою 
заміною виробничого обладнання, що призвело до 

поліпшення якості, зросли обсяги виробництва та 
зменшилася вартість. Компанія провела наступні 
зміни: на пункти прийому молока були встановлені 
електронні ваги з потужністю 25 тонн молока за 
годину, які забезпечують швидкість прийому мо-
лока і точність сировини; у прийомі та апаратних 
повністю замінили схеми технологічних трубо-
проводів, що дало можливість одночасно тримати 
кілька технологічних циклів; в апаратних відділах 
було встановлено додаткові чотири резервуари для 
бродіння кисломолочної продукції, був придбаний і 
змонтований автомат для упаковки. Важливим на-
прямом діяльності ПАТ «ЖЛК-Україна» є вироб-
ництво продукції під приватною торговою маркою. 

Як бачимо, створення і реалізація нового про-
дукту – невід’ємний елемент процесу управління 
виробництвом й обов’язковий атрибут успішного 
підприємства.

З наведеного вище можна зробити наступні ви-
сновки: освоєння нового продукту включає не тіль-
ки технічну розробку виробу, але й комплекс ор-
ганізаційно-економічних заходів, що спрямовані на 
задоволення потреб споживачів і збільшення рента-
бельності підприємства, створення виробничої стра-
тегії окремо взятого підприємства. Створення ново-
го продукту – це складний і багаторівневий процес 
застосування спеціальних знань, досвіду, методів 
і засобів для досягнення певної мети. Гармонійне 
об'єднання всіх напрямків діяльності підприємства 
в єдиний збалансований механізм сприяє підвищен-
ню рівня управління процесами генерування, про-
дуктивності та розповсюдження інновацій і веде до 
успіху виробництва.
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Аннотация
Статья «Роль планирования производства нового вида продукта в деятельности предприятий Украины» посвящена 
рассмотрению вопросов, связанных с проблемой планирования освоения нового продукта и процессом управления 
производством, направленным на внедрение нового изделия как направления дальнейшего развития предприятия. 
Ключевые слова: планирование, новый товар, разработка нового товара, жизненный цикл продукции, аналог, реали-
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Розглянуто необхідність державного управління за умов функціонування кризових явищ. Досліджено порядок виник-
нення, циклічність та форми прояву кризових явищ. Проаналізовано внутрішні причини виникнення криз в економіці 
України. Вивчено механізм державного управління та особливості його реалізації в умовах кризи. 
Ключові слова: держава, державне управління, криза, механізм управління.

Постановка проблеми. Визначальна роль у за-
безпеченні суспільного розвитку належить 

державі, яка здійснює управлінський вплив через 
систему державного управління та регулювання 
економіки. Основною метою державного регулюван-
ня розвитку національної економіки є стимулюван-
ня економічного зростання, яке повинно відобража-
ти не тільки зростання основних макроекономічних 
показників порівняно з попереднім періодом, а й 
спрямовувати їх до потенційно можливого рівня, за 
умови повного використання наявних економічних 
ресурсів. Невід’ємною складовою частиною держав-
ного регулювання економіки є законодавче, право-
ве управління. Відповідно завдання законодавства 
у сфері економіки полягають у формуванні такої 
нормативної бази, яка б забезпечила формування 
ринкового середовища, чітко обумовила роль та 
функції держави в цьому процесі. Це дасть мож-
ливість зняти зайві обмеження та заборони, ефек-
тивно регулювати розвиток національної економіки. 
Необхідно на законодавчому рівні створити меха-
нізм, який буде запобігати втручанню в розвиток 
економіки у відповідності до політичних інтересів і 
використовувати законодавство певними олігархіч-
ними групами у власних інтересах [1, с. 28].

Різноманітні аспекти цієї проблематики дослі-
джено в наукових працях вітчизняних вчених, таких 
як Л.В. Балабанова, Л.О. Баластрик ,Ю.І. Крегул, О.П 
Рябченко, Ю.А.Тихомиров, Василенко В. О. та ін.

Постановка завдання. Метою статті є характе-
ристика кризових явищ в національній та світовій 

економіці та механізмів державного управління в 
умовах виникнення криз. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Еконо-
мічна криза – надзвичайно складне явище. Будь-яка 
соціально-економічна система (підприємства, суспіль-
на формація тощо) має дві тенденції свого існування:

– функціонування – підтримка, збереження 
функцій, що визначають цілісність соціально-еко-
номічної системи, її якісну визначеність та сутнісні 
характеристики;

– розвиток – придбання нової якості, що змінює 
стабільність й умови функціонування соціально-
економічної системи. Фактором розвитку є підви-
щення продуктивності праці, зміна його характеру, 
виникнення нової технології, посилення мотивації 
діяльності.

Зв’язок функціонування і розвитку відбиває 
можливість і закономірність настання та подолання 
криз. Функціонування стримує розвиток і в той же 
час є його живильним середовищем, розвиток руй-
нує багато процесів функціонування, але створює 
умови для його більш стійкого здійснення.

Відомо, що усі кризові явища відтворюють ци-
клічний процес. Отже є певна закономірність ви-
никнення криз в економіці. Дана закономірність 
проявляється через цикли, які залежно від терміну 
їх повторюваності класифікують як:

- короткострокові або цикли Кітчина тривалістю 
3-5 років;

- середньострокові або цикли Жюгляра трива-
лістю 7-11 років;
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- ритми Кузнеця тривалістю 15-25 років, які теж 
відносяться до середньострокових циклів;

- довгострокові або цикли Кондратьєва, трива-
лість яких становить 42-66 років [2]. 

Циклічних даних кризових явищ можливо відо-
бразити у вигляді коливань на рисунку 1.

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Роки
цикли Кітчина цикли Жюгляра 
ритми Кузнеця цикли Кондратьєва

Вибір середовища функціонування

Визначення стратегічних орієнтирів на основі світогляду та 
концепції господарювання управлінців

Адаптація внутрішнього середовища до аксіоматики  та законів 
управління шляхом:
- побудови системи управління;
- розробки стратегії і тактики управління;
- обрання організаційної структури упрая;рмування 
організаційної культури.

Прийняття ефективних управлінських рішень на засадах 
раціонального підбору:
- функцій управління;
- принципів управління;
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Рис. 1. Циклічність кризових явищ в економіках 
світу [Розроблено автором за джерелом 2]

Кризові явища в галузях економіки України 
спричинені недостатнім і несвоєчасним урахуван-
ням змінних умов виробництва, можливостями ін-
тенсифікації, змінами у методах господарювання 
та іншими причинами. Темпи виробництва почали 
різко сповільнюватися. А намагання стримати спад 
виробництва екстенсивними методами не призвело 
до відповідних результатів, спричинило зменшення 
фондовіддачі.

Особливої уваги заслуговують в даному випад-
ку внутрішні причини кризових явищ в економіці, 
що спричинені недоліками при реалізації органа-
ми державної влади своїх повноважень. Тобто саме 
внутрішнім причинам виникнення кризових явищ 
можна протидіяти найбільш ефективно, адже за-
провадження та застосування антикризового управ-
ління дозволить вберегти національну економіку 
навіть від несприятливих факторів, що виникають 
на глобальному рівні. Також причини виникнення 
та розвитку економічних криз можна підрозділяти 
на наступні групи за сферою суспільних відносин, 
де вони виникають: 

1) власне економічні – загальний спад виробни-
цтва, інфляція, нестабільність фінансової системи, 
ріст цін на ресурси, зміна кон’юнктури ринку, по-
ширення неплатоспроможність і банкрутства, зна-
чна монополізація. 

2) соціальні – безробіття; скорочення зарплат 
працівникам бюджетної сфери, збільшення дифе-
ренціації доходів населення; кадрова криза; скоро-
чення мінімального рівня заробітної плати; криза 
політики соціального й медичного страхування; ін-
телектуальна криза; ріст соціальних конфліктів. 

3) політичні – політична нестабільність суспіль-
ства, несприятлива зовнішньоекономічна політи-
ка держави, розриви економічних зв’язків, втрата 
ринків збуту, зміна умов експорту й імпорту, недо-
сконалість законодавства в області господарського 
права, антимонопольної політики, підприємниць-
кої діяльності й інших проявів регулюючої функції 
держави; 

4) демографічні – чисельність, склад народона-
селення, рівень добробуту народу, що визначають 
розмір і структуру потреб і платоспроможний по-
пит населення; 

Всі наведені наукові причини пояснюють виник-
нення криз з різних боків. Але найбільш об'ємною, 
глибинною причиною, яка охоплює певною мірою 
інші другорядні причини, є суперечність між сус-
пільним характером виробництва і приватнокапіта-
лістичною формою привласнення.

Державне управління економікою передбачає 
пряме втручання органів державної виконавчої 
влади в діяльність господарюючих суб'єктів, безпо-
середнє керівництво нею шляхом оперативно-роз-
порядчих дій, яке виражається в тому, що держава 
перебирає на себе функцій прогнозування, плану-
вання, організації господарської діяльності суб'єктів 
та контроль за її ефективним здійсненням. 

Основою для здійснення управління є меха-
нізм управління. Деякі автори поняття «механізм 
управління» включають такі компоненти: принципи 
управління та функціональні завдання, які стоять 
перед керованим об'єктом; економічні та юридич-
ні закони й обмеження; функціональну структуру 
органів управління; інформацію, методи і технічні 
засоби її переробки [3, с. 182].

Термін «механізм управління соціально-еконо-
мічною системою» можна розглядати як сукупність 
заходів управлінського впливу на її стан. Меха-
нізм управління соціально-економічною системою 
складається із таких заходів управлінського впли-
ву: вибір середовища функціонування, визначен-
ня стратегічних орієнтирів на основі світогляду та 
концепції господарювання управлінців, прийняття 
ефективних управлінських рішень, отримання по-
зитивних господарських результатів, здійснення 
заходів розвитку (рис. 2).
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Рис. 2. Схема механізму управління соціально-
економічною системою [4, с. 191]

За таких умов, а особливо в кризовій еконо-
мічній ситуації, державне управління є необхід-
ним. Причому йдеться не про поновлення адмі-
ністративно-командної системи, а про створення 
механізму демократичного управління, який би 
спрямовувався та контролювався насамперед ви-
конавчою владою.

Однією з умов досягнення Україною стабільно-
го висхідного тренду зростання є теоретична роз-
робка системи оцінювання та аналізу циклічності в 
економіці, методологічне забезпечення досліджень 
ринкової кон'юнктури і на їх основі розробка ефек-
тивних стратегій антициклічного регулювання. 

Як бачимо, характеристика криз є досить ши-
рокою. Це ж саме можна сказати і про причини їх 
виникнення, але здійснюючи державне управління 
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економікою, уповноважені органи влади володіють 
достатнім переліком адміністративно-правових за-
собів державного впливу у даній сфері: реєстрація, 
ліцензування, патентування, квотування, дотуван-
ня, сертифікація, надання дозволів, здійснення фіс-
кальної, монетарної, кредитно-фінансової політики, 
реалізація адміністративно-юрисдикційних прав 
тощо [4, с. 202]. 

Для ефективного здійснення антикризового 
управління найбільш ефективним заходом висту-
пає розробка та створення спеціальних комплек-
сних програм як для окремих галузей, так і для всі-
єї економічної системи. Адже лише скоординована 
реалізація органами державної влади встановлених 

у зазначених програмах завдань дасть можливість 
подолати широке коле проблем, що виникають вна-
слідок функціонування економічних криз.

Висновки з проведеного дослідження. Кри-
за при широкому на неї погляді, так само потріб-
на системі, що розвивається, як і стабільний стан. 
Кризу треба розглядати як переломний момент у 
розвитку системи, що дає простір новому витку 
економічних змін.

Отже, управління економікою містить у собі 
елементи соціально-економічного аналізу й роз-
рахунку, організаційно-технічні дії та інженерну 
практику, правове регулювання й різноманітні ор-
ганізаційно-правові форми.
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УКРАИНЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Проведено исследование развития системы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине. Проведен анализ 
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Постановка проблемы. Повышение уровня 
пенсионного обеспечения граждан Украины 

требует дополнительных источников финансирова-
ния – в первую очередь через формирование фон-
дов негосударственного пенсионного страхования. 
Пенсионные средства, накопленные в таких фондах 
– мощный ивестиционный ресурс для экономики 
страны. Таким образом, развитие системы негосу-
дарственного пенсионного обеспечения в Украине 
является актуальным с позиции усиления социаль-
ной защиты граждан и стимулирования роста эко-
номики страны.

Постановка задач и анализ последних исследо-
ваний и публикаций. Изучением системы негосу-
дарственного пенсионного обеспечения занимаются 
известные украинские ученые, такие как В. Базиле-
вич, Н. Вицкова, Н. Наумекова, Б. Надточий и дру-
гие. Но в условиях развития рынка, принятия но-
вого законодательства в этой сфере перспективным 
является исследование особенностей функциониро-
вания системы негосударственного пенсионного обе-
спечения, определение направлений его развития.

Изложение основного материала исследования. 
Система негосударственного пенсионного обеспе-
чения (НПО) представляет собой третий уровень 
пенсионного страхования, который базируется на 
принципах добровольного участия граждан Укра-
ины, работодателей и их объединений в формиро-
вании пенсионных накоплений с целью получения 
дополнительных к общегосударственному пенсион-
ному страхованию пенсионных выплат [1, 2].

В соответствии с законодательством Украины 
негосударственное пенсионное страхование осу-
ществляется:

• Пенсионными фондами путем заключения 
пенсионных контактов между администраторами 
пенсионных фондов и вкладчиками таких фондов;

• Страховыми организациями путем заключе-

ния договоров страхования пожизненной пенсии, 
страхования риска наступления инвалидности или 
смерти участника фонда;

• Банковскими учреждениями путем заключения 
договоров об открытии пенсионных депозитных сче-
тов для накопления пенсионных сбережений в преде-
лах суммы, определенной для возмещения вкладов 
Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Каждая из составляющих играет важную роль в 
функционировании пенсионного обеспечения граж-
дан.

Негосударственные пенсионные фонды могут 
совершать пенсионные выплаты двух видов: пен-
сии на определенный срок, одноразовая пенсионная 
выплата (рис. 1).

Пенсия на определенный срок рассчитывается 
из срока не мене 10 лет от начала совершения пер-
вой выплаты.

Пожизненная пенсия выплачивается участни-
ку фондов страховыми организациями, с которыми 
участники заключили договор страхования пожиз-
ненной пенсии, за счет денежных средств, перечис-
ленных страховой организации. Размер пожизнен-
ной пенсии рассчитывает страховая организация, 
которой участник фонда подает заявление и справ-
ку администратора НПФ об объеме принадлежащих 
участнику фонда. Эти средства могут быть пересчи-
таны страховой организации полностью или частич-
но. С учетом пенсионных средств актуальных расче-
тов определяется размер пожизненной пенсии.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – 
это неприбыльная организация, которая создается 
с целью накопления пенсионных взносов в пользу 
своих участников и совершение пенсионных вы-
плат. НПФ создается на основании решения учре-
дителей и не имеют целью получение прибыли для 
ее дальнейшего распределения между учредителя-
ми. НПО является для пенсионных фондов исклю-

чительным видом деятельности. 
Осуществление пенсионными фон-
дами иной деятельности, не пред-
усмотренной законодательством 
запрещается. НПФ не может быть 
объявлен банкротом и ликвидиро-
ван по законодательству о банкрот-
стве. Если происходит ликвидация 
фонда, в определенном законода-
тельством порядке, пенсионные ак-
тивы при этом не теряются, а пере-
даются в другие НПФ, страховую 
компанию или коммерческий банк. 
Срок исковой давности для претен-

Виды пенсионных выплат по НПО, которые совершаются 
негосударственными пенсионными институтами

Негосударствен-
ный пенсионный 

фонд

Банк, который предоставляет услуги по откры-
тию и ведению пенсионных депозитных счетов

Страховая компания

Одноразовые пенсионные 
выплаты

Рассроченные выплаты на 
определенный период

Пожизненная пенсия

За установленный период Обусловленная Супружество

Рис. 1. Виды пенсионных выплат
из негосударственного пенсионного обеспечения

© Савицкая Н.П., Бессонова С.И., 2014



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 21

1 (01) march 2014

зий участников НПФ безграничный в соответствии 
с законодательством деятельности НПФ осущест-
вляют администраторы [3].

Основные подходы к функционированию НПФ 
представленные на рис. 2.

Обслуживание негосударственного пенсионно-
го фонда осуществляется несколькими професси-
ональными участниками финансового рынка, ко-
торые выполняют разные, определенные Законом 
функции по управлению активами негосударствен-
ного пенсионного фонда, администрирование его 
деятельности и хранение пенсионных активов.

Обслуживание фонда по договорам осуществляют:
1. Администратор НПФ, который занимается уче-

том вкладчиков и участников, ведением персональ-
ных счетов участников, бухгалтерским и налоговым 
учетом НПФ, формированием отчетности НПФ;

2. Компания по управлению активами (КУА), ко-
торая инвестирует пен-сионные средства с целью 
сохранения их от инфляции и получения инвести-
ционного дохода в пользу участников;

3. Банк-хранитель, который открывает и обслу-
живает счета фонда и со-храняет его активы (рис. 
3) [4, с. 330-335].

За период с 2003 по 2013 года количество НПФ 
выросло с 26 до 117. Их обслуживает 44 админи-
стратора. Состоянием на 31.12.2012 года админи-
страторами НПФ было составлено 75044 пенсион-
ных контрактов из 61600 вкладчиками, из которых 
20444 вкладчиков – юридические лица, а 59157 
вкладчика – физические лица. 

Общий объем активов негосударственных пен-
сионных фондов Украины на конец 2003 г. состав-
лял 16 млн.грн., по состоянию на 01.01.2012 год он 
достиг 1386,9 млн. грн., всего активы негосудар-
ственных пенсионных фондов выросли в 86 раз 
по сравнению с концом 2003 года, примерно как и 
пенсионные взносы. При этом пенсионные выплаты 
увеличились более чем в 100 раз 
в связи с увеличением населения, 
которые достигли пенсионного воз-
раста [4]. Увеличение аккумули-
рования активов окажет положи-
тельное влияние на деятельность 
негосударственных пенсионных 
фондов и будет только способство-
вать обеспечению долгосрочными 
инвестиционными ресурсами эко-
номики страны. 

 Результативность деятельно-
сти пенсионного фонда непосред-
ственно зависит от эффективности 
использования его активов. Необхо-
димо отметить, что Закон Украины 
«О негосударственном пенсионном 
обеспечении» предусматривает же-
стокие ограничения деятельности 
лиц, которые совершают управле-
ния активами НПФ [3]. 

В зависимости от того, кто мо-
жет быть учредителями и участ-
никами НПФ, такие фонды могут 
создаваться как открытые, корпо-
ративные или профессиональные 
пенсионные фонды (Табл. 1) [5].

Основанием для получения 
пенсионных выплат из негосудар-
ственного пенсионного фонда мо-
жет быть: 

1) достижение участником фон-
да пенсионного возраста, опреде-
ленного ним в заявлении о пен-

сионных выплатах. Пенсионный возраст, который 
определяется участником фонда, может быть менее 
или более пенсионного возраста, который дает пра-
во на пенсию по общеобязательному государствен-
ному пенсионному страхованию, не более чем на 10 
лет, если иное не определено законом; 

2) признание участника фонда инвалидом; 
3) медицинские подтвержденное критическое 

состояние здоровья (онкологическое заболевание, 
инсульт и т.п.) участника фонда; 

4) выезд участника фонда на постоянное прожи-
вание за пределы Украины (в случае выезда участ-

Участники (работники предприя-
тий и организаций, частные предп-

риятия, физические лица)

Вкладчики пенсион-
ные вклады (предприя-

тия и организации)

Вкладчики пенсионные вклады 
(частные предприятия, физичес-

кие лица)

Договор страхова-
ния пожизненной 

пенсии

Негосударственный пенсионный фонд

Пенсионные взносы в 
пользу работника

Пенсионные вложения за собст-
венные средства

Компания - Администратор

пожизненные 
пенсии

Страховая компания

Пенсионные активы 
пожизненных анну-

итетов

Пенсионные 
выплаты

Банк – хранитель

Пенсионные 
вклады

Компания по управлению активами 
НПФ

Собрание учредителей НПФ: формируют Со-
вет Фонда, заслушивают отчет о деятельности 

фонда и прочее

Банк-хранитель: хранение 
активов, осуществления рас-

четов

Администратор НПФ: ад-
министрирование НПФ, 

учет денежных средств уча-
стников на индивидуальных 

пенсионных счетах

Компания по управлению 
активами (КУА): инвестиро-

вания НПФ

Совет Фонда: заключает договоры с администратором КУА, хранителем, утверждает инвестиционную 
декларацию, контролирует целевое использование активов, утверждает информацию о финансовом состо-

янии НПФ

Работодатели-плательщики КНПФ имеют 
право направлять в Совет Фонда своих пред-

ставителей

Рис. 2. Система негосударственного накопительного
пенсионного обеспечения

Рис. 3. Схема управления НПФ

Таблица 1
Виды негосударственных пенсионных фондов

Вид фонда Учредители Участники 
Открытый 
пенсионный 
фонд

любые одно или 
несколько юриди-
ческих лиц, кроме 
бюджет-ных

граждане Украи-
ны, иностранцы и 
лица без граждан-
ства независимо 
от места и харак-
тера их работы

Корпора-
тивный 
пенсионный 
фонд

юридическое лицо 
– работодатель 
или несколько 
юридических лиц 
– работодателей 
(бюджетные орга-
ни-зации в особом 
порядке)

исключительно 
граждане, которые 
находятся в тру-
довых отношениях 
с учредителями 
или работодателя-
ми – плательщи-
ками фонда

Професси-
ональный 
пенсионный 
фонд

объединения: 
юридических лиц-
работодателей, 
физических лиц, 
включая профсою-
зы или физ. лица, 
связанные по роду 
проф. деятель-
ности

исключительно 
граждане, связан-
ные по роду их 
профессиональ-
ной деятельности, 
определенной 
уставом фонда
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ника фонда на постоянное проживание за пределы 
Украины он имеет право получить одноразовую 
пенсионную выплату без ограничений относительно 
пенсионного возраста, для чего подает соответству-
ющее заявление); 

5) смерть участника фонда (в случае смерти 
участника фонда пенсионная выплата осуществля-
ется его наследникам) [6]. 

Пенсионные выплаты участникам негосудар-
ственных пенсионных фондов осуществляются не-
зависимо от получения выплат по общеобязатель-
ному государственному пенсионному страхованию 
или из других источников.

Выводы на основании проведенного исследования. 
Успешное функционирование системы НПО в Украине 
потребует решения ряда проблем, которые касаются:

• Усовершенствование законодательного ре-
гулирования деятельности коммерческих банков 
относительно выполнения обязательств по пенси-
онным депозитным счетам в случае ухудшения по-
казателей ликвидности; 

• Урегулирование вопросов совершения пенси-

онного страхования страховыми компаниями (предо-
ставление права совершать именно пенсионное стра-
хование, а не только в пределах страхования жизни);

• Обеспечение заинтересованности работодате-
лей в финансировании негосударственных пенсион-
ных программ для работников;

• Повышение доходов граждан с целью стиму-
лирования личного негосударственного страхования;

• Осуществление мероприятий по защите 
средств участников системы накопительного пенси-
онного обеспечения от обесценения и других рисков;

• Стабильная политическая обстановка в стране.
Решение данных проблем позволят стабилизиро-

вать экономику Украины, способствовать развитию 
негосударственных пенсионных фондов, стимулиро-
ванию отечественных предприятий к формированию 
корпоративных пенсионных фондов, обеспечению 
долгосрочными инвестиционными ресурсами эко-
номику страны, мобилизации в экономику страны 
средств для активизации их в инновационных и ин-
вестиционных мероприятиях на отечественных пред-
приятиях, повышению жизненного уровня населения. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕМОЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто сутність поняття «емоційний маркетинг». Подано теоретичні підходи до використання принципів емоційного 
маркетингу в діяльності виноробних підприємств. Наведено приклади успішного використання засад емоційного мар-
кетингу в Україні та за кордоном. 
Ключові слова: емоційний маркетинг, принципи емоційного маркетингу, виноробство, реклама, бренд, «lovemarks». 

Постановка проблеми. Останнім часом тради-
ційні методи маркетингу та реклами, що на-

цілені виключно на те, щоб продати деякі товари чи 
послуги, працюють все гірше і гірше. Обмеженість 
підходів традиційного маркетингу для застосування 
їх у практиці підприємства стають все очевидні-
шими. Щоб досягти бажаного успіху, потрібно бути 
у тісному контакті з цільовою аудиторією. Спожи-
вачам зовсім не цікаві характеристики товару, але 
їм цікаво знати, чи підходить товар їх особистості. 
Проте, коли мова йде про продукцію виноробних 
підприємств, все набагато складніше. Адже така 
реклама жорстко фільтрується державними зако-
нами та різноманітними заборонами.

У такій ситуації делікатний, ненав'язливий під-
хід рекламістів щодо жорстко регульованих товар-
них категорій є єдиним виходом із ситуації. Рекла-
ма не повинна відкрито закликати до їх вживання, 
а робити це завуальовано, пов'язуючи акт спожи-
вання з такими споживчими мотивами, як престиж, 
мода, естетичне задоволення, пригоди, уподібнення 
певній соціальній групі тощо. Це важливо, коли на-
голос робиться на емоції людини.

Поява емоційного маркетингу спричинена та-
кими факторами, як глобалізація економіки, висо-
ка доступність інформації, посилення конкуренції, 
перенасичення ринку товарами, а також еволюцією 
цінності: від товару, продуктів і послуг до вражен-
ня. Також до причин відносять і зменшення ефек-
тивності брендингу. В таких умовах традиційний 
маркетинг втрачає свою ефективність і йому на 
зміну приходять експериментальні його види.

Проблемами емоційного маркетингу займалися такі 
провідні зарубіжні та вітчизняні вчені, як Вронцос К., 
Гілмор Дж., Казанжи Т., Келлер К., Котлер Ф., Пав-
ленко А., Пайн Дж., Робертс К., Шмідт Б., Решетні-
ков І., Федоренко В. тощо. Підходи, які пропонуються 
цими авторами, заслуговують на ретельне вивчення, 
але деякі аспекти потребують подальшого розвитку і 
конкретизації. Залишаються невирішеними багато пи-
тань, які стосуються втілення засад емоційного марке-
тингу в конкретних галузях промисловості (зокрема, у 
виноробній), впровадженню отриманих результатів у 
практику роботи сучасних підприємств.

Постановка завдання. На підставі викладеного, 
метою дослідження є розгляд використання прин-
ципів емоційного маркетингу в діяльності винороб-
них підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зараз 
ми стаємо свідками зародження ще однієї економі-
ки, в якій враження являють собою вже існуючий, 
але ще мало вивчений вид економічної пропозиції. 
Тим компаніям, які усвідомлюють, що відбуваєть-
ся перехід до нового виду економіки і ефективно 
реагують на нього, легко буде протистояти виму-
шеному зниженню цін і створювати якісно нову 
споживчу цінність. Новій економіці потрібні нові 
моделі бізнесу. На кожному рівні в кожній компанії 
всі співробітники повинні розуміти, що в економіці 
вражень бізнес – це сцена, а робота – театр [1]. Як 
тільки на горизонті з'являється клієнт, співробіт-
ники перетворюються на акторів. Компанії повинні 
усвідомлювати, що вони виробляють спогади, а не 
товари, і створюють сцену для підвищення спожив-
чої цінності, а не постачають послуги.

Емоційний маркетинг – це різновид маркетингу, 
який використовує інструменти, спрямовані на за-
доволення потреб споживачів у гострих враженнях, 
цікавих подіях, радощах, статусі та інші потреби, 
які можна віднести до емоційної складової життя 
людини [3]. Компанії, які усвідомлюють і почнуть 
використовувати принципи емоційного маркетингу, 
отримають незаперечну конкурентну перевагу. На 
відміну від товару чи послуги, споживання вражен-
ня практично безмежно. Основою емоційного мар-
кетингу є сама емоція – чиста і неповторна, а умін-
ня грати симфонію наших емоцій – складна наука 
та неперевершене мистецтво маркетингу.

Сутність концепції емоційного маркетингу, роз-
робленої американськими вченими Дж. Б. Пайном і 
Дж. Х. Гілмором, полягає в твердженні, що сьогодні 
споживач вище цінності товарів і послуг ставить вра-
ження від них. Сучасний споживач сприймає влас-
тивості та переваги, якість продукту та позитивний 
імідж як належне. Чого він справді чекає, так це того, 
щоб продукт, комунікації та маркетингові кампанії 
збуджували його почуття, хвилювали душу. 

Розглянемо, як застосовуються принципи емо-
ційного маркетингу в діяльності виноробних підпри-
ємств. В Україні існує багато виробників вин і тому 
історія та власні виноградники підсилюють престиж 
виноробця. На цьому зіграли маркетологи дому шам-
панських вин «Новый Свет». Напис, який є на кож-
ній пляшці, інтригує та цікавить споживача. «Бу-
динок шампанських вин «Новый Свет» заснований 
в 1878 році князем Левом Голіциним. Шампанське 
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«Новый Свет» створюється за французькою класич-
ною технологією. Кожна пляшка дорогоцінного на-
пою вручну укладається на дозрівання в спеціально 
побудовані під керівництвом Л. Голіцина підвали, де 
витримується не менше 3 років. Це створює відчут-
тя власної необхідності кожного споживача для ви-
робників, своєї неповторності, а ручна праця завжди 
високо цінується у будь-яких країнах.

Також потрібно замислитися над тим, які саме 
враження будуть поставлені і запропоновані лю-
дям. Гарним наочним прикладом такого підходу є 
реклама ТОВ «Промислово-торговельна компанія 
Шабо». В рекламі створений образ літнього відпо-
чинку на високому рівні, з високоякісними тихими 
винами «ШАБО», в яких навіть не 365, а 366 днів 
літа. Секрет у тому, що фірма не просто продає 
якісний продукт (у даному випадку, вино), вона 
продає емоції, легенду. 

Вчений К. Робертс вважає, що основна різниця 
між емоціями та розумом у тому, що результатом 
емоцій є дія, а результатом думки – логічні висновки. 
Ми живемо в емоційному світі. Саме емоції керують 
нашою поведінкою, і вони ж рухають увесь світ. 

Вчені Гілмор та Пайн стверджують, що для 
збільшення обсягу продажів продукції можна ви-
користовувати чотири різні ситуації:

• приємні враження від відпочинку чи розваг;
• повчальні історії, навчання споживачів;
• використання естетичних аспектів експлуата-

ції товарів;
• обігравання нестандартних чи нереальних си-

туацій [2].
На думку Б. Шмідта, маркетинг вражень має 

відрізнятися від традиційного маркетингу такими 
рисами: концентрація зусиль на створенні та ви-
користанні потрібних емоцій; активне застосування 
різноманітних аспектів експлуатації товару; всебіч-
ний облік раціональних та емоційних моментів по-
ведінки споживачів; створення цілісного сприйняття 
товару завдяки сполученню різноманітних вражень. 

Дані відмінності, зазначені Б.Шмідтом, можна 
проілюструвати прикладом просування коньяку 
«AleXX». Виробники коньяку найчастіше вико-
ристовують основною ідеєю просування історію та 
традиції. І тому сегмент ринку, в якому люди по-
требують новинок та є здебільшого новаторами, за-
лишається вільним. Сміливий та непередбачуваний, 
бренд поєднує вишуканість та темперамент, солід-
ність та скажений ритм нашого життя. «AleXX» – 
це коньяк, створений, щоб порушувати встановлені 
правила, руйнувати застарілі традиції та створюва-
ти нові. А дослідивши вподобання людей у вживан-
ні такого напою, підприємство впровадило новинку 
і випустило «AleXX Cherry» – спеціально для ви-
шневих коктейлей. До речі, рекламна кампанія під 
гаслом «Смак дорослих ігор» надає більш чуттєвого 
забарвлення бренду та робить його підходящим для 
цільової аудиторії – молодих чоловіків.

Наведемо ще один приклад: вермути «Marengo» 
ТМ »Коблево» створили цілісний образ молодіжно-
го напою, який асоціюється з безтурботним «клуб-
ним» життям сучасної молоді. 

Вчений К. Робертс пропонує свій, глибокий 
та змістовний погляд на характеристики та умо-
ви ефективного застосування емоційного марке-
тингу. Він вважає, що вершиною успіху бренда, 
якої можна досягти завдяки маркетингу емоцій, є 
«lovemarks», у які мають еволюціонувати бренди. 
До «lovemarks» споживач відчуває любов і саме 
тому ніколи не змінить товар на замінник. 

Наприклад, є багато українських споживачів, 
вірних продукції ТМ «Інкерман», які купують ви-
ключно її, адже це підприємство працює не перший 

рік на ринку, а створений імідж для їх продукції 
– досконалий.

Секрет емоційного впливу бренда у загадковос-
ті (яскраві історії, минуле, теперішнє та майбутнє, 
знання про мрію споживача, міфи та образи, на-
тхнення), чуттєвості (слух, зір, нюх, дотик, смак), 
інтимності (вірність, пристрасть). Прикладом може 
бути реклама біттеру «Кампарі» (біттер – це група 
алкогольних напоїв, в яку входять гіркі настоянки і 
деякі види вермутів і лікерів) зі слоганом «Червона 
пристрасть». Таємничість та кохання – основні емо-
ції та відчуття рекламних відеороликів, що рекла-
мують невід’ємність напою «Кампарі» та пристрасті 
між чоловіком та жінкою. 

Щоб споживачі віддавали перевагу продукції 
компанії, необхідно обміркувати соціокультурні 
аспекти використання торгової марки, уявити собі 
думки споживачів. Він може розмірковувати так: 
«Коли я п’ю ігристе вино, я не просто випиваю, а 
святкую. Коли я купую коньяк, я обираю не про-
сто алкоголь, а престиж». Тому треба намагатися 
створити таке гармонійне сприйняття товару, яке 
підсилює почуття, приваблює увагу, органічно впи-
сується в образ життя споживачів, відповідає со-
ціальному статусу.

У той час, коли емоційний маркетинг набуває 
все більшої популярності, його, звичайно ж, крити-
кують. Критиці піддається, по-перше, сам концепт 
емоційного маркетингу: при виборі покупець керу-
ється не тільки розумом, а ще й емоціями. 

Емоції – це виключна тонка річ. Здатність людей 
відчувати емоції визначається, насамперед, типом 
темпераменту. Представники різних національностей 
мають різний емоційний потенціал та різну волелюб-
ність. Є сфери, в яких люди більш схильні проявляти 
емоції (сім'я, друзі, праця, хоббі), а є величезна кіль-
кість сфер, які людей не зачіпають взагалі.

У маркетингу емоції і розум тісно переплітаються. 
Симбіоз розуму і емоцій виражений у шампанському 
«Вдова Кліко». Дорогий і вишуканий напій та функці-
ональна упаковка роблять його чудовим подарунком. 
Як ігристе вино вищого класу, воно захоплює бага-
тьох людей, а ось відео реклама практичної сторо-
ни цього напою привернула увагу та мала шалений 
успіх. Окрім стандартної упаковки, шампанське має 
спеціальну одноразову портативну ємність для охо-
лодження напою, до того ж, з новітнім дизайном. 

Купуючи вино, ми природно звертаємо увагу 
на красу і престижність, але не забуваємо і про 
якісні властивості. Купуючи коньяк, ми звертаємо 
увагу і на естетику. Найчастіше, щоб ефективно 
продавати, потрібно враховувати і раціональні, і 
емоційні моменти. Чи можуть взагалі встановитися 
якісь емоційні зв'язки людини з річчю? Зрозуміло, 
можуть. Але скільки таких «емоційних» речей є в 
житті середньостатистичної людини? Небагато. Але 
й тут можливі виключення. Француз може вважати 
вино майже основною частиною щоденного раціону, 
вірмени можуть тримати коньяк на самому почес-
ному місці, а шампанське для жителів пострадян-
ського простору – незмінна зірка новорічного столу. 

Візьмемо такий широковідомий та багато вжи-
ваний на зимові свята товар, як шампанське. У 
будь-якому супермаркеті є звичайні пляшки з міс-
цевого заводу, а є майже такі ж самі, але прода-
ються вони в гарній упаковці, де написано, що вони 
з обмеженої новорічної серії, скажімо, «Різдвяні іс-
торії». На них зазначено привітання та оновлений 
спеціальний дизайн; коштує така продукція не на-
багато дорожче. Звичайно ж, привабливішими для 
споживача буде пляшка з родзинкою, яка може 
створити потрібний настрій та налаштує на позитив 
за ті самі гроші, ніж просте ігристе вино.
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Також необхідно зазначити, що емоційний мар-
кетинг буде найбільш ефективним, коли він підтри-
мується креативним, персональним, латеральним 
маркетингом, грамотною рекламою та PR – захода-
ми. Так як, наприклад, створили етикетку вина до 
Нового 2012 року з можливими сценаріями апока-
ліпсису, або ж стильні етикетки з елементами гра-
фіті для легких італійських вин. 

Недоліками маркетингу емоцій вважають не-
можливість його використання у малому бізнесі, 
а також великі витрати на застосування окремих 
його інструментів, таких як спонсорство, концерти, 
шоу тощо. Але іноді навіть маленькі фірми вико-
ристовують маркетинг емоцій. Наприклад, продавці 
домашнього вина в курортних містечках власними 
некомерційними зусиллями можуть створити такий 

слоган, який би продавав навіть дорогі французькі 
вина – «Це вино любить моя мама», або ж «Я вино-
роб у 4 поколінні». Така реклама, як правило, при-
ваблює споживачів.

Висновки з проведеного дослідження. Розгля-
нуті засади емоційного маркетингу дозволили на-
очно проаналізувати сучасний підхід виноробних 
підприємств до просування своєї продукції. І не 
зважаючи на те, що даний вид маркетингу від-
носно новий, його позитивний вплив на сучасний 
світ доволі значний. Досвід застосування принци-
пів емоційного маркетингу в діяльності виноробних 
підприємств свідчить про те, що працівники галузі 
слідкують за новими тенденціями, намагаються їх 
використовувати, адже впровадження нових підхо-
дів позитивно впливає на їхню роботу.
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Постановка проблеми. Фірма інтегрує і ко-
ординує свою господарську діяльність з 

розрахунком на забезпечення максимальної задо-
воленості клієнтів. Завдяки створенню і підтримці 
споживчої задоволеності, вона отримує відповід-
ний прибуток. Щоб задовольнити споживачів, під-
приємства використовують різноманітні підходи до 
організації своєї роботи на засадах маркетингу. В 
основі маркетингу повинна бути ретельно продума-
на філософія ефективної та соціально відповідаль-
ної діяльності. 

Концепція маркетингу – це система поглядів, 
яка визначає орієнтування підприємницької діяль-
ності на певних етапах її розвитку. Вона передба-
чає сучасний підхід до підприємництва, заснований 
на пріоритеті споживача як головного агента ринко-
вих відносин. Ф. Котлер вважає, що об'єктом осно-
вної уваги є вивчення цільових клієнтів фірми з їх 
запитами і потребами. 

Компанія може будувати своє управління, ви-
ходячи з різних концепцій: вдосконалення ви-
робництва, вдосконалення товару, інтенсифікації 
комерційних зусиль, маркетингової та соціально-
етичної. Але сучасна економіка вимагає нових під-
ходів до організації маркетингової діяльності. Тому 
з’являються концепції, які передбачають посилення 
ролі споживача у результатах підприємницької ді-
яльності фірм.

Проблемами формування нових підходів до ро-
боти підприємств займалися такі провідні зарубіж-
ні та вітчизняні вчені, як Ассель Г., Котлер Ф., Лам-
бен Ж.-Ж., Гаркавенко С., Голубков Є., Павленко А., 
Скибінський С., Старостіна А. тощо. Тому актуаль-
ним є дослідження досвіду компаній, які їх застосо-
вують в практичній діяльності.

Постановка завдання. На підставі викладеного, 
метою дослідження є розгляд сучасних концепцій 
управління маркетингом та їх використання в ді-
яльності ТОВ «Ферреро-Україна».

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часній економіці притаманні безліч різних течій і 
поглядів. З часом сформувалися і були визначені 
сучасні концепції маркетингу. Деякі підприємства 
дотримуються однієї маркетингової концепції про-
тягом всієї діяльності на ринку, інші змінюють 
основну концепцію в залежності від динаміки зо-
внішніх та внутрішніх чинників, мають одну голо-
вну і декілька альтернативних концепцій. Більшість 

підприємств використовує кілька концепцій одно-
часно в залежності від специфіки вироблених і реа-
лізованих товарів і контрольованих ринків. 

Зміна соціально-економічних відносин викли-
кає подальший розвиток концепції маркетингу. 
З’явилися нові концепції управління маркетингом, 
до яких можна віднести концепції маркетингу вра-
жень, маркетингу стосунків, маркетингу знаме-
нитостей тощо. Всі вони роблять наголос на важ-
ливості урахування потреб споживачів з метою 
залучення нових і збереження лояльних до торго-
вої марки підприємства. 

Розглянемо, які сучасні підходи до організації 
підприємницької діяльності застосовує ТОВ «Фер-
реро-Україна».

Компанія «Ferrero» – це італійська сімейна 
транснаціональна корпорація, що спеціалізується 
на виробництві кондитерських виробів. Вона є од-
нією з лідерів світового кондитерського ринку вже 
більше ніж 60 років і входить в ТОП 10 рейтингу 
найкрупніших компаній світу. Її продукція пред-
ставлена більше ніж у 100 країнах світу. 

Довіра у споживачів формується в результаті 
пропозиції дійсно якісної продукції. Головною сиро-
виною для виготовлення продукції «Ферреро-Укра-
їна» є: шоколад, цукор, мука, молоко, сухе молоко, 
какао, лісові горіхи, мигдаль, кокос, пальмова олія 
(для виготовлення горіхової пасти «Nutella»). Свої 
товари компанія виробляє на 15 фабриках. Вся си-
ровина, що використовується при виробництві про-
дукції, має відповідати певним вимогам відносно 
якості, свіжості та безпеки [3]. 

Починаючи зі свого заснування в 2003 році, ТОВ 
«Ферреро-Україна» розробило стратегію входу на 
ринок, насичений вітчизняними конкурентами, щоб 
зайняти досить велику частку ринку. Маркетин-
гова стратегія була спрямовано на те, щоб посту-
пово збільшувати власну частку ринку за рахунок 
різноманітних маркетингових заходів, в тому числі 
ефективної асортиментної та комунікаційної полі-
тики, а також застосування сучасних маркетинго-
вих концепцій. 

Підприємство усвідомлює, що потрібно чітко 
з’ясувати, на які сегменти ринку спрямовувати свою 
діяльність, щоб досягти найкращих результатів. 

ТОВ «Ферреро Україна» використовує у своїй 
різноплановій маркетинговій діяльності досить різ-
ні методи залучення потенційних клієнтів. Цільову 
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аудиторію споживачів продуктів компанії можна 
поділити на 3 категорії за споживацькими смаками 
та на 2 категорії за рішучістю в момент придбання 
товару. Кожен з даних факторів має враховуватися 
при організації будь-якого маркетингового заходу.

Сегментування ринку, яке було здійснено за 
ознаками статі, віку, стилю життя та рівня дохо-
дів, дозволило отримати три основні категорії спо-
живачів продукції ТОВ «Ферреро Україна»: діти, 
які цінують солодощі, жінки романтичної натури та 
особи елітарного стилю життя віком від 30 до 60 
років. Таке сегментування доцільно було зробити 
через те, що продукція, яка виробляється компа-
нією, є престижною, розрахована, в більшому сту-
пені, на споживачів із середнім та вище середнього 
рівнями доходу, а також дітей. До того ж, до ува-
ги приймалося те, що вся продукція підприємства 
розподілена на 7 товарних груп: праліне, шоколад, 
шоколадні яйця, горіхова паста, снеки, охолоджена 
продукція та цукерки-драже. Такі товарні групи, 
як шоколадні яйця, снеки та охолоджена продук-
ція споживаються, в основному, дітьми. Праліне та 
цукерки-драже – людьми, що мають елітарний та 
богемний спосіб життя, а праліне «Раффаелло», яке 
позиціонується як справжня насолода для кожної 
жінки, призначено для жінок. Існують також това-
ри фірми на українському ринку, що мають зміша-
ну цільову аудиторію – це горіхова паста «Nutella», 
цільовою групою якої є діти, їхні мами та підлітки.

З іншої точки зори, є дві окремі категорії по-
купців, на яких зорієнтовані всі маркетингові до-
слідження компанії. Першою групою є покупці, що 
досить тривалий час обирають товар, порівнюючи 
ціни, якість та додаткові пропозиції. Зрештою вони 
купують економічно найвигідніший товар, проте 
витрачають на це дорогоцінний час. Другою групою 
є покупці, що при здійсненні покупки орієнтуються 
на моментальні враження та бажання, які не витра-
чають час на вибір і здійснюють швидку купівлю. 
Саме на другу групу зорієнтовані маркетингові за-
ходи, особливо – маркетинг вражень та маркетинг 
знаменитостей.

Зважаючи на даний аналіз, маркетингова діяль-
ність ТОВ «Ферреро Україна» має бути спрямова-
ною на досить різні категорії споживачів. Щоб їх 
краще задовольнити, компанія використовує сучас-
ні концепції маркетингового управління. 

Концепція маркетингу вражень знайшла широ-
ке застосування в діяльності підприємства. Варто 
згадати головні свята, які гармонійно тематично об-
ігруються маркетинговими заходами. На весні 2014 
року на честь 8 березня в період з 7 по 9 березня 
для прекрасних дам відбулися заходи у престижній 
мережі магазинів «Мега Маркет». Їх зміст полягав у 
даруванні кожній відвідувачці магазину білої троянди 
або білої кульки у формі серця з праліне «Раффа-
елло». Також роздавалися вітальні листівки від ТМ 
«Раффаелло» юнаком, що був вишукано удягнутий 
у класичний костюм з лейбою «Раффаелло». Такий 
приклад маркетигу вражень був націлений на відкла-
дення в пам'яті покупців асоціації рекламованого про-
дукту з урочистістю, вишуканістю, романтичністю. 

Другим прикладом маркетингу вражень є про-
ведення яскравого шоу в магазині «Сільпо». Воно 
було зорієнтовано на дітей 3-12 років і полягало 
у проведенні яскравих фокусів та конкурсів, тоб-
то створення атмосфери свята шляхом наймання 
фокусників, аніматорів та промоутерів для рекла-
ми продукції «Кіндер» для дітей. Головною метою 
проведення заходу було формування у споживачів 
позитивної думки, а також асоціації зі святом та 
яскравими емоціями щодо компанії «Ферреро».

Ще одним яскравим прикладом маркетингу вра-
жень є встановлення в центрі Києва в ТЦ «Глобус» 
для киян та гостей столиці розкішної підвісної 10-
ти метрової ялинки від ТМ «Ферреро Роше». Ця 
дивовижна сяюча конструкція складаласяся майже 
з 2000 золотих куль, на її створення було витрачено 
4 кілометри волосіні для кріплення куль і майже 
2500 метрів золотої фольги. Висота інсталяції – 10 
метрів, а ширина – 5 метрів [2]. 

Крім маркетингу вражень, в цьому заході був за-
стосований і маркетинг знаменитостей. Запрошені 
українські знаменитості створювали та оформляли 
оригінальні ялинки відповідно до своєї професійної 
діяльності. Запрошеними знаменитостями були відо-
мий скульптор О. Пінчук, Д. і С. Варда, О. Гребенюк, 
Р. Зюбіна, А. Рудницька та багато інших [2]. 

Ключем до успіху будь-якої рекламної кампа-
нії, навіть за участю знаменитості, є довіра до лю-
дини, яка розповідає про товар, в даному випад-
ку – до знаменитості[1]. Згадавши про маркетинг 
знаменитостей, варто звернути особливу увагу на 
захід, який проводився на новорічні свята. Для ре-
клами ТМ «Ферреро Роше» був запрошений відо-
мий оперний співак Дмитро Хворостовський. Даний 
вибір був не випадковим, він був зважений та про-
думаний. Опера та театри загалом асоціюються у 
людей з вишуканістю, неповторністю та світськими 
вечорами. Саме так позиціонує себе ТМ «Ферре-
ро Роше» на ринку кондитерських виробів усього 
світу. Дмитро Хворостовський став втіленням іта-
лійського оперного театру «La Scala». Крім того, в 
рекламі був застосований маркетинг кольорів. Го-
ловна тематика реклами продукту – вишуканість, 
а отже золотий та коричневий кольори – кольори 
золота та шовку. Все це у своїй взаємозалежності 
відіграло дуже важливу роль при формуванні об-
разу компанії-виробника та довіри до неї.

Необхідність виживання в сучасних умовах при-
мушує компанії шукати собі партнерів серед своїх 
конкурентів, споживачів, постачальників, посеред-
ників. Головним у маркетингу стосунків є створення 
необхідних умов, які сприяють тривалим стосункам 
фірми з її партнерами. Як відомо, маркетинг сто-
сунків поділяється на глобальний маркетинг, мар-
кетинг взаємовідносин з клієнтами та маркетинг 
взаємовідносин з робітниками. Щодо глобального 
маркетингу взаємовідносин, ТОВ «Ферреро-Укра-
їна» підтримує стійкі довгострокові відносини до-
віри із своїми постійними партнерами: спожива-
чами, дистриб’юторами, постачальниками послуг 
транспортування продукції. Щодо маркетингу вза-
ємовідносин з клієнтами, то основними цілями то-
вариства є створення позитивного іміджу в очах 
потенційних споживачів, а отже побудова довго-
строкових, надійних, взаємовигідних та цінних вза-
ємовідносин з клієнтами компанії. Існує так званий 
«зворотній зв’язок» між виробником та споживачем, 
який знаходить відображення у тому, що на кож-
ній упаковці продуктів вказаний номер телефонної 
лінії для споживачів. Головною ціллю компанії є за-
доволення клієнта та підтримання з ним постійних 
лояльних відносин. Це і є запорукою стійкого закрі-
плення ТОВ «Ферреро-Україна» на українському 
ринку кондитерських виробів.

Говорячи про маркетингову діяльність ТОВ 
«Ферреро-України», варто звернути увагу на ідею 
рекламування своєї продукції. Яскравим прикла-
дом може слугувати реклама на телебачення «Кін-
дер шоколаду». Головною ідеєю при цьому є тема 
сім’ї, довіри одне до одного. Зображується мама та 
маленький хлопчик. Матір дарує сину «Кіндер шо-
колад», а отже віддає своє тепло та любов. У свою 
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чергу, побачивши праліне «Raffaello», у людини од-
разу виникає в підсвідомості асоціація з ніжністю, 
теплотою, коханням, а у чоловіків, в більшості ви-
падків, – згадка про кохану людину. Тут яскраво 
виражена тема сім’ї, а також етичні проблеми сус-
пільства. 

Висновки з проведеного дослідження. Досвід 
роботи ТОВ «Ферреро-Україна» показав, що з 
кожним роком продукція компанії все більше за-
кріплюється у свідомості споживачів на україн-
ському ринку, адже люди асоціюють її з найви-
щою якістю, ніжністю, родиною, неперевершеним 

смаком. Цьому у великому ступені сприяє те, що 
підприємство постійно шукає нові підходи до орга-
нізації маркетингової діяльності. Вона ґрунтується 
на застосуванні сучасних маркетингових концеп-
цій, використання яких у кінцевому результаті 
призводить не тільки до економічної вигоди та 
прибутку, а й підвищенню іміджу підприємства. 
Використання класичних та сучасних концепцій 
маркетингу значно спрощують роботу всієї компа-
нії. А поєднання концепцій дає можливість підтри-
мувати лідируючі позиції на ринку кондитерських 
виробів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

В статті наведено результати теоретичних досліджень та рекомендації щодо удосконалення виробничого процесу. На 
підприємствах здійснюються різноманітні виробничі процеси. Тому, проектуючи виробничий процес, його організацію, 
треба враховувати його принципи, але оптимальні організаційно-технічні рішення вибирати за критерієм економічної 
ефективності.
Ключові слова: виробнича діяльність, організація виробництва, виробничий процес, технологічний процес, трудовий 
процес.

Постановка проблеми. Реформування еконо-
міки країни, що відбувається, перш за все 

торкається зміни характеру організаційно-еконо-
мічних відносин у процесі виробництва. Тому за-
вданнями виробництва є: систематичне підвищення 
рівня його організації, гнучкості реагування на змі-
ни попиту, мобільності проектування та освоєння 
нової продукції (послуг); підтримання оптимальнос-
ті функціонування з найменшими витратами; за-
безпечення високої культури трудової діяльності 
персоналу, спрямованої на точне і своєчасне вико-
нання замовлень належної якості та конкуренто-
спроможності.

Проблема надання гнучкості та мобільності ви-
робничим підприємствам особливо актуалізується 
на сучасному етапі реформування економіки, про-
ведення широкомасштабних заходів реструктури-
зації промислового виробництва. Це потребує роз-
роблення і впровадження нових підходів, способів 
та методів організації виробництва, які б узгоджу-
вались із змінами, що виникають навколо та всере-
дині підприємства.

Методи й умови створення та раціонального 
функціонування самої структури виробничої сис-
теми характеризують організацію виробництва. 
Практика показала, що традиційні, класичні кон-
цепції організації та управління виробництвом, що 
ґрунтуються на дрібному розподілі праці, стали 
стримувати розвиток, створювати бар'єр між вимо-
гами своєчасного задоволення потреб споживачів та 
прагненням отримати якомога більшу економію на 
масштабах виготовлення продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний вклад у розробку та вивчення проблеми ор-
ганізації виробничого процесу, аналізу виробничої 
діяльності підприємств внесли такі вітчизняні та 
іноземні автори, як В.Г. Васильков, В.Н. Гриньова, 
О.О. Гетьман, В.Г. Золотогоров, Г.М. Захарчин, В.О. 
Козловський, А. С. Курочкін, В.С. Рижиков, В. М. 
Шаповал та інші. Слід відзначити наявність значної 
кількості наукових праць з цієї проблеми, проте 
аналіз публікацій даних авторів показав, що дане 
питання є актуальним й в сучасних умовах.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання, яке полягає у до-
слідженні особливостей організації виробничого про-
цесу на підприємстві та шляхів його удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
робнича і організаційна структура управління ви-
робництвом залежить від специфіки і структури 

виробничого процесу, технологічного рівня підпри-
ємства, виду продукції, рівня спеціалізації і кон-
центрації видів робіт, наявного інфраструктурного 
потенціалу [5, c. 89].

Для будь-якого підприємства основною його 
функцією є виробнича діяльність.

Під виробничою діяльністю розуміють сукуп-
ність цілеспрямованих процесів, що здійснюється 
людьми за допомогою засобів праці чи природних 
процесів, у результаті яких предмети праці зміню-
ють свій склад, стан, форму, отримують певні нові 
властивості та перетворюється в готову продукцію.

Організація виробництва – це процес упорядку-
вання, координації й оптимізації у просторі й часі 
науково-дослідних і проектно-конструкторських 
робіт, освоєння та виготовлення продукції для задо-
волення потреб і отримання прибутку. Вона розгля-
дає загальні закономірності організації виробничих 
систем, формування й методи здійснення виробни-
чих процесів виготовлення конкурентоспроможної 
продукції при раціональному використанні трудо-
вих, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

Організація виробництва базується на технології 
виробничих процесів–сукупності методів і засобів, 
при яких здійснюються перетворення матеріальних 
ресурсів, інформації та їхніх комплектів в кінцевий 
продукт.

Технологія виробничих процесів реалізується 
за допомогою організації виробництва, і фактично 
формує основу виробничої системи, зумовлюючи 
динаміку виробничого процесу. 

Виробничий процес – це сукупність взаємоза-
лежних основних, допоміжних і обслуговувальних 
процесів праці і знарядь праці з метою створення 
споживчих цінностей – корисних предметів праці, 
необхідних для виробничого або особистого спожи-
вання [4, с. 98].

Головною складовою виробничого процесу є тех-
нологічний процес – сукупність дій по зміні та зна-
ченню стану предмета праці. 

Усі види технологічних та виробничих процесів 
на підприємстві можуть здійснюватися лише вна-
слідок праці робітників. Праця являє собою доціль-
ну діяльність людей, яка спрямована на видозміну 
і пристосування предметів природи до їх потреб. 
Кожний виробничий процес можна розглядати 
з двох боків: як сукупність змін, що їх зазнають 
предмети праці – це технологічний процес, та як 
сукупність дій робітників із затратами нервово-
м’язової енергії, що спрямовані на доцільну зміну 
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предмета праці –трудовий процес. Отже, існує без-
посередній зв’язок між технологічним, трудовим і 
виробничими процесами [1, c. 52].

Трудовий процес – це сукупність методів і засо-
бів впливу на предмет праці за допомогою знарядь 
праці або впливів контрольованого (керованого) лю-
диною знаряддя праці на предмет праці з метою 
випуску матеріального або нематеріального про-
дукту, що здійснюються в певних природних або 
штучних умовах [2, c. 141].

На підприємствах здійснюються різноманітні 
виробничі процеси. Їх поділяють передусім за та-
кими ознаками: призначення, перебіг у часі, рівень 
автоматизації.

1. За призначенням виробничі процеси поділя-
ються на основні, допоміжні та обслуговуючі. 

2. За перебігом у часі виробничі процеси поділя-
ють на дискретні (перервні) та безперервні. 

3. За рівнем автоматизації розрізняють: ручні 
процеси, механізовані, автоматизовані, автоматичні.

Основною структурною одиницею виробничого 
процесу є операція. Операція виконується або на 
одному робочому місці без переналагодження об-
ладнання, або коли кількома робітниками виготов-
ляється один продукт.

Рух предметів праці у виробничому процесі здій-
снюється так, що результат праці одного робочого міс-
ця стає вихідним предметом для іншого, тобто кожен 
попередній у часі й у просторі дає роботу наступному, 
– це забезпечується організацією виробництва.

Від правильної та раціональної організації ви-
робничих процесів (особливо основних) залежать 
результати виробничо-господарської діяльності 
підприємства, економічні показники його роботи, 
собівартість продукції, прибуток і рентабельність 
виробництва, величина незавершеного виробництва 
і розмір оборотних коштів.

Раціональна організація виробничого процесу 
має відповідати низці вимог і будуватися на таких 
принципах, як: спеціалізація, диференціація, кон-
центрація, інтеграція, паралельність, пропорцій-
ність, безперервність, ритмічність, прямоточність, 
автоматичність, гнучкість, гомеостатичність. 

Принципи раціональної організації виробни-
чого процесу тісно пов’язані між собою, доповню-

ють один одного і різною мірою реалізуються на 
практиці. Правильне використання зазначених 
принципів з урахуванням методів організації ви-
робництва забезпечує скорочення тривалості ви-
робничого процесу і підвищення його ефективності 
[3, с 74].

Аналіз організації виробничого процесу скла-
дається з дослідження таких питань: склад цехів, 
їх розміщення, взаємозв’язок між ними, оснащен-
ня цехів обладнанням, кількісний і кваліфікацій-
ний склад працівників, розподіл праці між ними, 
характеристика технологічних ліній, робочих місць. 
Дослідження проводилось на діючому підприємстві. 
Підприємство громадського харчування «Енерге-
тик» є підрозділом Державного підприємства На-
ціональної Енергетичної компанії «Укренерго».

Підприємство громадського харчування виконує 
три функції:

- виробництво продукції громадського харчуван-
ня;

- реалізація продукції;
- організація споживання.
Це визиває необхідність організації як виробни-

чої, так і торгівельної діяльності з встановленням 
чіткого взаємозв’язку між ними.

Виробнича діяльність підприємства включає 
прийом і зберігання сировини, її механічну об-
робку і виготовлення напівфабрикатів, теплову 
обробку продуктів і оформлення страв. Для цього 
використовують складові і виробничі приміщення. 
Виробничі приміщення складаються із заготівель-
них (овочевий, м’ясо-рибний) і доготівельних (гаря-
чий, холодний, кондитерський). Цеха поділяються 
на виробничі ділянки, відділення, технологічні лінії, 
робочі місця.

Торгівельна діяльність направлена безпосеред-
ньо на обслуговування споживачів, створення для 
них максимальних зручностей.

На рис. 1. показана схема виробничого процесу 
на підприємстві.

На продуктивність праці кухарів їдальні впливає 
механізація ручних робіт. Рівень механізації праці 
кухарів їдальні обчислюється за формулою, %:

У
м.п.

 = (Т
м
 / Т

заг.
) х100;

де Т
м
 – витрати часу на виконання операції з 

використанням машин і механізмів, 
хв.;

Т
заг

 – загальні витрати часу, хв. 
Дані розрахунків зведемо в 

табл. 1

Таблиця 1
Аналіз рівня механізації праці 

кухарів їдальні № 1
ПГХ «Енергетик»

Цех Коефіцієнт механізації 
праці

Кондитер-
ський 0,27

М’ясо-
рибний 0,04

Овочевий 0
Гарячий і 
холодний 0,03

Таким чином оснащення цехів 
їдальні високе, а рівень механіза-
ції праці кухарів низький. Це по-
яснюється тим, що обладнання на 
підприємстві високопродуктивне, 
а кількість оброблюваної сировини 

Приймання  і 
зберігання 
сировини

Комора Стелажі, підтоварники, ваги, 
холодильне обладнання

Обробка 
сировини і 

виготовлення 
напівфабрикатів

Виготовлення 
страв і 

кулінарних 
виробів

Санітарна 
обробка 

столового і 
кухонного 
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Рис. 1. Схема виробничого процесу
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дуже мала. Але не дивлячись на це на підприємстві 
громадського харчування це обладнання необхідно, 
тому що ручна обробка сировини займає велику 
кількість допоміжного часу кухаря.

На підприємстві існує розділення праці і коопе-
рація. При цьому розділення праці є:

- функціональне, тобто розділення праці між 
працівниками адміністративної, виробничої, торго-
вої групи;

- технологічний принцип розділення праці, тоб-
то частина працівників зайнята на виробництві на-
півфабрикатів – це працівники овочевого і м’ясо-
рибного цеху, друга частина – на виробництві страв;

- кваліфікаційне розділення праці, тобто кухар 
5-го розряду здійснює більш складні операції, ніж 
кухар 4-го розряду;

- суміщення професій. Завідуючий виробни-
цтвом виконує обов’язки кухаря м’ясо-рибного 
цеху. Кухар холодного цеху готує другі борошняні 
страви в гарячому цеху.

На підприємстві здійснюється матеріальне сти-
мулювання праці. Для цього передбачена система 
доплат і надбавок. Доплати передбачені за:

- суміщення професій (посад);
- виконання обов’язків тимчасово відсутнього 

працівника;
- за роботу у важких і шкідливих умовах праці.
Надбавки передбачені за:
- високу професійну майстерність;
- високі досягнення праці.
Під час аналізу організації виробничого проце-

су та технічного рівня підприємства, були виявлені 
недоліки:

1. Цеха їдальні оздоблені старим і високопро-
дуктивним обладнанням.

2. На підприємстві відсутнє приміщення для 
обслуговування святкових подій, бенкетів, на які 
їдальня отримує багато замовлень.

3. В обідньому залі створюється перехрещення 
потоків споживачів, що створює певні незручності 
для відвідувачів.

Для удосконалення виробничого процесу і уник-
нення недоліків підприємству потрібно: 

- збільшення зручностей обслуговування від-
відувачів за рахунок перепланування приміщення 
їдальні;

- поліпшення організації обслуговування за ра-
хунок введення додаткових послуг, які спрямовані 
на більш повне задоволення попиту споживачів;

- поступове переобладнання підприємства на 
нове, більш продуктивне.

Висновки з проведеного дослідження. Органі-
зація виробництва –це комплекс заходів, спрямо-
ваних на раціональне поєднання процесів праці з 
речовинними елементами виробництва в просторі 
й часі з метою підвищення ефективності виробни-
цтва, тобто досягнення поставлених завдань у най-
коротший строк за найкращого використання ви-
робничих ресурсів.

Основна мета організації виробництва – забез-
печити високу економічну і соціальну ефективність 
функціонування підприємства.

Раціональна організація виробництва полягає в 
тому, щоб інтегрувати всю сукупність різнорідних 
компонентів, що реалізують процес виробництва, 
у цілісну і високоефективну виробничу систему. 
Тому, проектуючи виробничий процес, його органі-
зацію, треба враховувати принципи, але оптималь-
ні організаційно-технічні рішення вибирати за кри-
терієм економічної ефективності.
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Аннотация
В статье приведены результаты теоретических исследований и рекомендации по усовершенствованию производствен-
ного процесса. На предприятиях осуществляются разнообразные производственные процессы. Поэтому, проектируя 
производственный процесс, его организацию, надо учитывать его принципы, но оптимальные организационно-техни-
ческие решения выбирать по критерию экономической эффективности.
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ВИХІДНІ ДАНІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗА МСФЗ 13  
«ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ»

Розглянуті основні положення методики оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань згідно з Міжнародного 
стандарту фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості» та розкрито вихідні дані оцінки відповідно до 
існуючої класифікації. Виявлено проблемні місця класифікації вихідних даних. Наведено вихідні дані та типові методи 
оцінки для активів і зобов’язань підприємства.
Ключові слова: активи, вихідні дані, зобов’язання, методи оцінки справедливої вартості, МСФЗ, оцінка.

Постановка проблеми. З 2012 року вступили в 
дію нові норми Закону України «Про бухгал-

терський облік і фінансову звітність в Україні», згід-
но з якими звітність багатьох підприємств повинна 
складатися відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Саме з цим пов’язана актуаль-
ність даної теми, оскільки оцінка активів і зобов’язань 
має місце на кожному підприємстві України. МСФЗ 
13 «Оцінка справедливої вартості» був опублікований 
Радою МСФЗ 12 травня 2011 року, а початком його 
застосування є 1 січня 2013 року. 

МСФЗ 13 об’єднав в собі рекомендації по оцінці 
справедливої вартості з інших міжнародних стан-
дартів. І сьогодні, як ніколи, українські компанії 
потребують ознайомлення з методичними підхода-
ми до визначення справедливої вартості за новим 
стандартом. 

Проблемами переходу на міжнародні стандарти 
фінансової звітності займається велика кількість ві-
тчизняних вчених, серед яких можна виділи праці 
Швеця В.Г., Голубничої Г. П., Засадного Б. А., Жука 
В. М. Аналітичним оглядом стандартів займаються 
також аудиторські фірми, такі як: Ernst and Young, 
KPMG, BDO та інші.

Постановка завдання. Завданням даної статті є 
висвітлення головних аспектів методики оцінки спра-
ведливої вартості активів і зобов’язань та ранжуван-
ня вихідних даних, на яких ґрунтуються дані методи.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день, хоча більшість вимог МСФЗ 13 
відповідають звичному підходу до оцінки за спра-
ведливою вартістю, він також містить положення, 
що вводять ряд змін в існуючу практику оцінки. 
Так за МСФЗ 13:

- створюється ієрархія справедливої вартості 
для не фінансових активів та зобов’язань (яка є 
дуже подібною до тої, що була зазначена в МСФЗ 7 
для фінансових інструментів);

- з’являється вимога визначати справедливу 
вартість для всіх зобов’язань, у тому числі і по-
хідних зобов’язань, на основі того припущення, що 
зобов’язання буде передано іншій стороні, а не по-
гашено чи урегульовано іншим чином;

- скасовується вимога використовувати ціни «bid» 
та «ask» (попиту і пропозиції) для фінансових активів 
та зобов’язань, що активно котируються на ринку;

- висуваються додаткові вимоги щодо розкриття 
інформації стосовно справедливої вартості.

МСФЗ 13 визначає мету оцінки справедливої 
вартості такою: «Визначити ціну, за якою відбува-
лася б звичайна операція продажу актива чи пере-
дачі зобов’язання між учасниками ринку на дату 
оцінки за нинішніх ринкових умов». Як бачимо, 
ключовим принципом оцінки є те, що ціна активу 
ґрунтується на точці зору учасників ринку, а не 
самої компанії, що планує операції з продажу або 
купівлі активу. Таким чином, справедлива вартість 
не підпадає під вплив намірів компанії відносно ак-
тиву, зобов’язання або частини акціонерного капі-
талу, що оцінюється за справедливою вартістю.

Оцінка справедливої вартості потребує від ке-
рівників компанії визначити для себе чотири най-
головніших фактори, а саме:

1) Актив або зобов’язання, яке є об’єктом оцінки;
2) Найбільш ефективне та вигідне використання 

нефінансового активу;
3) Основний та найбільш вигідний ринок для та-

кого активу чи зобов’язання;
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4) Методика оцінки.
Щодо методики оцінки, МСФЗ 13 пропонує на-

ступні три підходи [1, c. 34]: ринковий підхід (market 
approach), витратний підхід (cost approach), дохід-
ний метод (income approach).

Ринковий підхід використовує ціни та іншу до-
речну інформацію, що генерується операціями рин-
ку з ідентичними або зіставними (тобто подібними) 
активами, зобов'язаннями або групою активів та 
зобов'язань, такою як бізнес. 

Так, методами, що відносяться до ринкового під-
ходу, можуть бути:

- методи оцінки з використанням ринкових 
мультиплікаторів, засновані на угодах, порівняних 
з даною;

- матричне ціноутворення: математичний метод, 
що використовується для оцінки деяких видів фі-
нансових інструментів, таких як боргові цінні па-
пери, не спираючись виключно на ціни котируван-
ня конкретних цінних паперів, а використовуючи 
взаємозв’язок між цими цінними паперами та коти-
руваннями еталонних цінних паперів.

Витратний підхід відображає суму, яка потрібна 
була б зараз, щоб замінити експлуатаційну потуж-
ність активу (яку часто називають поточною вар-
тістю заміщення), див. рис.1:

Визначити нову 
вартість 

еквівалентного активу 
на даний момент часу

Скорегувати на вік, 
моральне, функціонал. 
старіння та фізичний 

знос

Замортизована 
вартість заміни 

(справедлива вартість)

Рис. 1. Затратний метод оцінки
справедливої вартості

Тобто, в основі даного методу лежить припу-
щення, що справедлива вартість – це вартість при-
дбання або створення активу, який міг би замінити 
існуючий актив і що має порівняну корисність, ско-
риговану на «старіння» активу (у тому числі, погір-
шення фізичного стану, функціонального та техно-
логічного старіння та навіть економічне та зовнішнє 
старіння).

Потрібно також зазначити, що серед експертів 
існує наступна позиція: витратний підхід можна за-
стосовувати тільки в випадку, коли не можуть бути 
використані дохідний і ринковий підхід.

Дохідний підхід перетворює майбутні суми (на-
приклад, грошові потоки або доходи та витрати) в 
одну поточну (тобто дисконтовану) величину. Якщо 
використовується дохідний підхід, то оцінка спра-
ведливої вартості відображає нинішні ринкові очі-
кування стосовно таких майбутніх величин.

Так, можна зазначити наступні методики дохід-
ного підходу:

1) методики на основі теперішньої вартості; 
2) моделі опціонного ціноутворення, такі як Фор-

мула Блека-Шоулза-Мертона або біноміальна мо-
дель (тобто решіткова модель), які включають ме-
тодики теперішньої вартості та відображають як 
часову вартість, так і внутрішню вартість опціону; 

3) метод надлишкових доходів протягом де-
кількох періодів, який використовується для оцін-
ки справедливої вартості деяких нематеріальних 
активів. Отримана в результаті оцінка ідентична 
очікуваній вартості, яка, у термінах статистики, є 
середньозваженою величиною можливих значень 
дискретної випадкової величини, де відповідна 
імовірність є ваговими коефіцієнтами. Оскільки всі 
можливі грошові потоки зважені на величину ймо-
вірності, то отриманий в результаті очікуваний гро-
шовий потік не залежить від настання якоїсь кон-
кретної події (на відміну від грошових потоків, що 

використовуються у методиці коригування ставки 
дисконту).

Окрім визначення самих методів оцінки спра-
ведливої вартості, для керівництва фірми важли-
вим є питання вхідних даних для застосування цих 
методів. МСФЗ 13 встановлює три рівні у ієрархії 
вихідних даних [1, c. 20]. Найвищий пріоритет ма-
ють дані 1-го рівня, дані 3-го рівня отримують най-
нижчий пріоритет.

Ієрархія справедливої вартості ранжує оцінку 
справедливої вартості, в залежності від типу ви-
хідних даних та не залежить від обраного методу 
оцінки.

Розглянемо кожен з рівнів вихідних даних. Так, 
дані 1-го рівня – це ціни котирування (нескориго-
вані) на активних ринках на ідентичні активи або 
зобов’язання, до яких суб'єкт господарювання може 
мати доступ на дату оцінки. 

Щодо даних 1-го рівня, МСФЗ 13 виділяє на-
ступні положення [1, c. 22]:

- компанії необхідно орієнтуватися на основний 
ринок (або, при його відсутності, на більш вигідний);

- компанія, що бере участь в угоді, повинна мати 
можливість приймати участь в такій угоді на обра-
ному нею ринку на дату оцінки;

- завжди, коли це можливо, ціни котирування 
повинні використовуватися без коригувань.

Суперечливою є ситуація, коли керівництву 
компанії відоме лише одне джерело даних (або одне 
котирування). В цьому випадку дані можуть від-
носитися до 1-го рівня тільки в тому випадку, коли 
джерелом інформації є біржа. В усіх інших ситу-
аціях такі дані відносяться до 2-го або 3-го рівнів.

Даними 2-рівня вважаються вихідні дані, які не 
відносяться до цінових котирувань, які є даними 
1-го рівня, але відносяться прямо або опосередко-
вано до активу чи зобов’язання. Вихідні дані 2-го 
рівня включають в себе наступне:

- ціни котирування подібних активів або 
зобов’язань на активних ринках;

- ціни котирування ідентичних або подібних ак-
тивів чи зобов’язань на неактивних ринках;

- дані, що не відносяться до ціновим котируван-
ням, але що відносяться к активам чи зобов’язанням, 
наприклад: процентні ставки та ринкова дохідність 
в звичайні періоди котирувань; кредитні спреди; 
внутрішня волатильність; дані, підтверджені рин-
ком.

Відповідно до МСФЗ 13 дані 3-го рівня – це 
всі непідтверджені дані про актив чи зобов’язання 
(тобто це всі дані, що перебувають у закритому до-
ступі). Так, в розділі В36 наводяться приклади та-
ких даних.

Ними можуть бути [2, c. 46]: 
- ставка відсотка у визначеній валюті, яка не є 

відкритою і яку не можна підтвердити відкритими 
ринковими даними через загальноприйняті інтер-
вали котирування; 

- історична волатильність, тобто волатильність 
для акцій, виведена на основі історичних цін на такі 
акції (історична волатильність, як правило, не відо-
бражає поточних очікувань учасників ринку стосов-
но майбутньої волатильності, навіть якщо це єдина 
наявна інформація для визначення ціни опціону);

- коригування до середньоринкової консенсусної 
(необов’язкової) ціни на своп, складеної на основі 
даних, які не є безпосередньо відкритими і які не 
можна підтвердити іншим чином відкритими рин-
ковими даними;

- поточна оцінка з використанням власних даних 
суб'єкта господарювання про майбутні вибуття гро-
шових коштів, які мають бути сплачені для вико-
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нання зобов'язання (включаючи очікування учасни-
ків ринку стосовно вартості виконання зобов'язання 
та компенсацію, яку вимагатимуть учасники рин-
ку за прийняття зобов'язання демонтувати актив), 
якщо немає інформації, яку можна доволі легко 
отримати, що вказувала б на те, що учасники ринку 
користуватимуться іншими припущеннями;

- фінансовий прогноз (наприклад, грошових по-

токів або прибутку чи збитку), побудований за до-
помогою власних даних суб'єкта господарювання.

Вважаючи на все вищезазначене, а саме: вибір 
методу оцінки справедливої вартості та типи ви-
хідних даних для цієї оцінки, керівництво компанії 
може розкрити інформацію про свої активи наступ-
ним чином.

Розглянемо на умовному прикладі:

Таблиця 1
Вихідні дані та методи оцінки справедливої вартості

Назва активу Методи оцінки Вихідні дані

Інші боргові цінні папери

Дисконтування грошового 
потоку

Середньозважена вартість капіталу
Довгострокова ставка росту дохідності
Довгострокова операційна маржа (до 
оподаткування)

Порівняння з іншими учас-
никами ринку

Мультиплікатор EBIDA
Мультиплікатор виручки

Інвестиції в приватні пайові фонди Чиста вартість активів Немає

Іпотека житлової нерухомості Дисконтування грошового 
потоку

Постійна ставка передоплати
Ймовірність дефолту
Серйозність збитків

Іпотека комерційної нерухомості Дисконтування грошового 
потоку

Постійна ставка передоплати
Ймовірність дефолту
Серйозність збитків

Боргові зобов’язання, забезпечені 
залогами Цінова угода Котирування пропозиції 

Порівнювальні корегування (%)
Інвестиції в хеджові фонди: висо-
кодоходні боргові цінні папери Чиста вартість активів Немає

Деревативи: кредитні договори Модель опціону
Річна волатильність кредитів
Кредитний ризик партнера
Власний кредитний ризик

Інвестиційна комерційна нерухо-
мість

Дисконтування грошового 
потоку

Довгострокова ставка чистого операцій-
ного доходу
Максимальна ставка

Порівняння з іншими учас-
никами ринку Ціна за 1 кв. м (USD)

* складено автором за матеріалами [2].

Висновки з проведеного дослідження. Осно-
вним завданням випуску МСФЗ 13 було спрощен-
ня та однакове застосування стандартів при оцін-
ці справедливої вартості. Багато МСФЗ вимагали 
(або дозволяли) оцінювати активи, зобов’язання 
або інструменти капіталу за справедливою вартіс-
тю або розкривати інформацію про їх справедливу 
вартість. Проте до опублікування МСФЗ 13 вимоги 
до оцінки справедливої вартості були дуже стис-
лими, а в деяких випадках суперечили один одно-
му. У МСФЗ 13 вони були об’єднані. Іншою пере-
вагою МСФЗ 13 є те, що відбулося удосконалення 
розкриття інформації щодо справедливої вартос-

ті. Були встановлені методичні підходи до оцінки 
справедливою вартості, а саме: ринковий підхід 
(market approach), витратний підхід (cost approach), 
дохідний метод (income approach). Також були сис-
тематизовані вихідні дані, на основі яких встанови-
ли ієрархію оцінок справедливої вартості.

Наразі головною метою керівника будь-якого 
підприємства є систематизація знань та правиль-
не використання запропонованих методів оцінки. 
Окрім обрання відповідного методу, особливу увагу 
потрібно приділяти вихідним даним, використову-
ючи дані 2-го і 3-го рівня тільки в тому разі, коли 
дані 1-го рівня відсутні.
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Державної податкової інспекції у місті Чернігові

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА»,  
КЛАСИФІКАЦІЯ ТІНЬОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто та здійснено оцінку дефініції «тіньова економіка». Розроблено класифікацію тіньових операцій 
країни. Виділено заходи, які направлені на покращення якості адміністрування податків.
Ключові слова: тіньова економіка, сутність, класифікація, тіньові операції, адміністрування податків.

Постановка проблеми. Економічні пріоритети 
та соціальний добробут населення України 

в поєднанні переживають чітко-виражені дестабі-
лізаційні відхилення. Вони, першочергово, пов’язані 
із неспроможністю уряду країни забезпечити до-
статній рівень грошових надходжень у вигляді по-
датків та зборів до бюджету країни, а як наслідок 
збільшення рівня тіньової економіки. 

Розробка політики дій відносно підвищення 
ефективності роботи фіскальних податкових орга-
нів в частині підвищення якості адміністрування 
податків є предметом дискусії не тільки політиків, 
але й наукової спільноти, яка ставить перед собою 
ціль запропонувати ефективний алгоритм дій. Ви-
ходячи з вищезазначеного, можна вести мову про 
актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При 
здійсненні дослідження опрацьовано цілий ряд на-
укових доробок як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених та молодих дослідників: Артус М. [12, c. 
5-9], Ретунських В.В. [13, с. 5 6-63], Кирпа С.В. [14, 
с. 60-64], Дудін М.М. [15, с. 4-14], Коваленко О.М. 
[16, с. 98-102], Франчук В.І., Кіржецький Ю.І. [17, 

с. 3-14], Ангелко І.В. [18, с. 180-189], Матощук Ю.І. 
[19, с. 58-62], Ванькович Ю.М. [20, с. 157-163] та ін. 
Результати розглянутих досліджень підводять нас 
до висновку, що дані напрацювання не повністю 
розкривають сутність терміну «тіньова економіка», 
частково виділяють класифікаційні ознаки тіньових 
операцій та не наводять дієвих заходів щодо покра-
щення якості адміністрування податків. Проте дані 
праці зосереджують фундаментальні та теоретичні 
знання щодо теми дослідження. 

Постановка завдання. До основних завдань дослі-
дження можна віднести: розгляд та оцінка дефініції 
«тіньова економіка», розробка класифікації тіньових 
операцій країни та виділення заходів, які направлені 
на покращення якості адміністрування податків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пере-
йдемо до вирішення першого завдання дослідження 
– розгляд та оцінка визначення категорії «тіньова 
економіка», яке наведене як в національних, так і в 
зарубіжних напрацюваннях вчених (табл. 1). 

Здійснивши оцінку трактувань, на нашу думку, 
найбільш доцільне визначення тіньова економіка 
– це складне системне явище економічного спря-
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Таблиця 2
Класифікація тіньових операцій в Україні (розробка автора)

Класифікаційна 
ознака відносно: Складові класифікації

- несплаченого 
виду податків та 
зборів

загальнодержавні – це податки та збори, які є обов’язковими для сплати на усій території країни;
місцеві – це податки та збори, які встановлені рішенням сільських, селищних і міських 
рад, і є обов’язковими для сплати на території відповідних територіальних громад.

- суб’єктів здій-
снення операцій

фізичні особи – це особи, які внаслідок минулих подій приховали інформацію щодо своїх 
реальних доходів та операцій, які підлягають оподаткуванню, внаслідок чого мають місце 
втрати бюджету країни;
юридичні особи – це підприємства, організації тощо, які не показали у податковій звітнос-
ті реальну суму прибутків та оподаткованих операцій.

- наслідків 
впливу на кра-
їну

позитивні – підвищення рівня соціально-економічного настрою країни (нагромадження 
капіталу, додаткові робочі місця, реалізація ідей тощо);
негативні – зменшення рівня соціально-економічного настрою країни (нестача коштів, які 
могли бути направлені на ланки економіки країни, що розвиваються повільно або взагалі 
відсутній розвиток).

- форми тіньо-
вих доходів

кримінальна – наркобізнес, рекет, шахрайство, торгівля органами тощо;
корупційна – протизаконні дії на рівні державних посадових осіб;
господарська – виробництво, перерозподіл, реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) 
поза державним наглядом;
інша – доходи, які не можуть бути визначеними у складі попередніх форм. 

- питомої ваги у 
загальній струк-
турі ВВП

низький – у загальній структурі до 7 %;
середній – у загальній структурі від 7 % до 25 %;
великий – у загальній структурі від 25 % до 33 %; 
критичний – у загальній структурі більше 33 %.

- наявності 
умисних дій

наявні – приховування суми доходів як фізичними, так і юридичними особами внаслідок 
умисних (свідомих) протизаконних дій;
не наявні – приховування суми доходів як фізичними, так і юридичними особами внаслі-
док випадкових неумисних дій. 

- прояву масш-
табності

внутрішні – приховування доходів або заниження реальних розмірів податків та зборів, 
здійснюється на державному (національному) рівні;
зовнішні – приховуваня доходів або заниження реальних розмірів податків та зборів здій-
снюється на міжнародному рівні. 

- ймовірності 
виявлення

низька – тіньові операції дуже важко піддаються виявленню;
середня – тіньові операції піддаються виявленню в поодиноких випадках, зокрема, якщо 
буде присутня цілісна робота фіскальних органів;
висока – тіньові операції, в повній мірі, піддаються виявленню.

Таблиця 1
Трактування категорії «тіньова економіка»

Автор Визначення терміну «тіньова економіка»

Рейкін В. 
[1, с. 69]

- це складне системне явище, що не контролюється і (або) не регулюється законодав-
ством та договірними відносинами, представлене соціально-економічною діяльністю 
суб’єктів господарювання, трансакції яких приховуються від оподаткування та (або) не 
обліковуються статистикою.

Ванькович Ю.М. 
[2, с. 452]

- це вид економічної діяльності, який статистично не обліковується, приховується від 
держави та офіційно не зареєстрований і поділяється на такі складові, як неофіційна 
економіка та фіктивна економіка.

Йосіпова В. 
[3, с. 429]

- це система вторинних економічних відносин, що складається на базі основних виробни-
чих відносин для отримання незаконних доходів за рахунок їх перерозподілу.

Економічна енци-
клопедія 
[4, с. 637]

- це сфера вияву економічної активності, спрямованої на отримання доходів від здійснен-
ня заборонених видів діяльності або на ухилення від суспільного (державного) контролю 
та сплати податків при здійсненні легальних видів економічної діяльності.

Іванова Ю.Б., 
Майбурова Г.А. 
[5, с. 399]

- це сукупність навмисно приховуваних або перекручених економічних відносин, що 
виникають при здійсненні легальних (законно дозволених) видів діяльності шляхом по-
рушення податкових, адміністративних, кримінальних, трудових, санітарних або інших 
законодавчих норм і завдають збитків державі (суспільству) в будь-якій формі. 

Воробйов Є., 
Тимченко Б. 
[6, с. 44] 

- це сукупність специфічних економічних відносин, пов’язаних з діяльністю по виробни-
цтву, розподілу, обміну і споживанню товарів і послуг, прихованою від державного контр-
олю з метою одержання доходів і особистого збагачення.

Нікитин С., Сте-
панова М., Глазо-
ва Є. [7, с. 27]

- це ринкове виробництво товарів та послуг, як заборонених, так і не заборонених за-
конодавством, яке не враховується офіційною статистикою національного продукту і не 
пов’язане з будь-якими зобов’язаннями зі сплати податків державі.

Томас Дж. 
[8, с. 387]

- це економіка, яка включає ті види економічної діяльності, які не записані на національ-
них дохідних рахунках.

Фейж Едгард Л. 
[9, с. 990]

- це економічна діяльність, яка складається із тих видів економічної діяльності, що з 
будь-яких причин не враховуються офіційною статистикою і не потрапляють до валового 
національного продукту. 

Тацій В. [10, с. 45]
- це економічна діяльність, яка з якихось причин не враховується офіційною статистикою 
і не потрапляє до валового національного продукту, зокрема проявляється у сукупності 
нелегальних і псевдолегальних операцій, що забезпечують рух речей, прав, дій як у не-
легальній, так і в легальній сферах економіки.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 37

1 (01) march 2014

мування, яке важко піддається виявленню та усу-
ненню, а основними його проявами є втрати грошо-
вих коштів у вигляді не надходжень податків до 
бюджету та викривлення офіційних статистичних 
показників країни.

З’ясувавши сутність тіньової економіки, наступ-
ним кроком є розробка класифікації тіньових опе-
рацій в Україні (табл. 2).

Перейдемо до основних складових системи ад-
міністрування податків, що потребують суттєвого 
доопрацювання та удосконалення (рис.1). 

Адміністрування 
податків

інформаційне забезпечення

перевірки

відповідальність

податкова звітність

податкові консультації

податковий контроль

Примітка. Адміністрування податків – це порядок 
контролю за дотриманням вимог податкового та іншого за-
конодавства у випадках, коли здійснення такого контролю 
покладено на контролюючі органи.

Рис. 1. Основні складові адміністрування податків 
(розроблено на основі Податкового кодексу України [11])

Систематизуємо пропозиції щодо можливих по-
кращень, які, на нашу думку, варто здійснити в 

системі адміністрування для забезпечення істотно-
го соціально-економічного ефекту (табл. 3).

Прийняття Податкового кодексу України повело 
за собою істотні покращення адміністрування подат-
ків, проте існують відхилення у продуктивній роботі, 
які мають бути усуненими. Адміністрування є базо-
вою опорою податкової системи України, а тому від 
її стану напряму залежить забезпечення належності 
направлення грошових коштів до бюджету країни. 

Висновок. У ході проведення наукового дослі-
дження було виділено власне розуміння поняття 
«тіньова економіка», зокрема це складне системне 
явище економічного спрямування, яке важко під-
дається виявленню та усуненню, а основними його 
проявами є втрати грошових коштів у вигляді не 
надходжень податків до бюджету та викривлення 
офіційних статистичних показників країни. 

Розроблено класифікацію, яка розглядає основні 
особливості тіньових операцій та враховує подаль-
ший вплив на соціально-економічний настрій кра-
їни. Також було здійснено акцент на перелік про-
позицій, які, як очікується, будуть направлені на 
підвищення якості системи адміністрування подат-
ків в розрізі основних складових адміністрування.

Таблиця 3
Пропозиції щодо покращення системи адміністрування податків (розробка автора) 

Складові адмі-
ністрування Пропозиції щодо покращення Наслідки

Податкова 
звітність

- розробка стандартної форми розшифровки 
сум доходів та витрат згідно з бухгалтер-
ським обліком як обов’язковий додаток до 
декларації з податку на прибуток.

- дана форма дозволить з’ясувати суми 
розбіжностей фінансового результату між 
бухгалтерським та податковим обліком (тим-
часові та/або постійні податкові різниці). 

- подача податкової звітності тільки в елек-
тронному вигляді, а якщо наявні невідповід-
ності, зокрема технічні несправності у базі 
даних, то за вказівками податкового органу 
існує необхідність подачі уточненої інформа-
ції на паперовому носію.

- мінімальні затрати часу на отримання та 
обробку (опрацювання) отриманої податкової 
звітності від платників податків як фізич-
них, так і юридичних осіб.

Податкові 
консультації

- розробка податковим органом спеціаль-
ного податкового форуму в світовій мережі 
Інтернет для переліку питань, які виникли у 
платників податків.

- платник податків зможе у час роботи по-
даткового органу задати ряд питань, які його 
цікавлять відносно податкового законодав-
ства в режимі онлайн-переписки.

Податковий 
контроль

- надання можливості органу податкової 
міліції приймати безпосередню участь у 
проведенні перевірки, якщо в цьому існує 
необхідність.

- взаємодія податкового органу та органу 
податкової міліції, в комплексі, здатні забез-
печити ефективність проведення перевірки.

Інформаційне 
забезпечення

- доопрацювання та удосконалення основних 
сегментів операційної діяльності АС «Подат-
ковий блок»*: реєстрація платників податків, 
обробка податкової звітності та платежів, 
облік платежів та податковий аудит.

- буде забезпечено більш легке користуван-
ня основним ресурсом ІС «Податковий блок» 
та швидкісне опрацювання наявної в системі 
інформації. 

Перевірки 
(документальні 
планові)

- підвищення якості доперевірочного аналізу 
та вибору підприємств, які будуть включені 
до план-графіка документальних планових 
перевірок.

- збільшення суми донарахувань до бю-
джету країни та зменшення затрат часу в 
зв’язку із зменшенням кількості перевірок.

- зменшення терміну, протягом якого під-
приємство отримує листа про дату планової 
перевірки та її початок, зокрема 10 до 5 
календарних днів. 

- підприємство не матиме змоги підроби-
ти первинні документи та здійснити інші 
протизаконні заходи відносно не розпочання 
перевірки.

- зміна структури акта перевірки, зокрема 
виключення довідкової інформації щодо 
питомої ваги доходів та витрат, що врахо-
вуються при визначенні податку на прибу-
ток, розшифровки статей доходів та витрат 
декларації у частині їх складової, питомої 
ваги податкового зобов’язання та податково-
го кредиту із податку на додану вартість та 
іншої, яка не має особливого значення.

- відсутність переліку таблиць щодо роз-
рахунку питомої ваги доходів та витрат, 
що враховуються при визначенні податку 
на прибуток, та податкових зобов’язань й 
податкового кредиту із податку на додану 
вартість, що дозволить більше часу зосеред-
итись на описі порушень, які є ключовою 
позицією в акті перевірки. 

Відповідальність
- розширення та доопрацювання переліку 
порушень, за які нараховуються штрафні 
(фінансові) санкції (штрафи).

- буде збільшено суму надходжень до бю-
джету та контроль за діяльністю платника 
податку.

* – АС «Податковий блок» – система, призначена для виконання інформування платників податків про їх податкові 
зобов’язання та надання роз’яснень податкового законодавства, податкового обліку та реєстрації платників податків, прийому 
та обробки документів податкової звітності, облік платежів та ін.
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Ключевые слова: теневая экономика, сущность, классификация, теневые операции, администрирование налогов.
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DEFINITION OF «SHADOW ECONOMY», CLASSIFICATION OF SHADOW 
OPERATIONS AND MEASURES TO IMPROVE TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE

Summary
The article deals with the definition and the estimation of the «shadow economy». The classification of shadow operations 
of the country. Highlight activities aimed at improving the quality of tax administration.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У даній статті визначено особливості державного регулювання приватизації в Україні. Проведено аналіз сучасного 
стану реформування відносин власності в Україні. Визначено вплив приватизації на економіку держави.
Ключові слова: приватизація, власність, державне регулювання, об’єкти приватизації, способи приватизації.

Постановка проблеми. Питання державного ре-
гулювання приватизаційних процесів є одним 

з найбільш дискусійних в економічній науці. Це не є 
випадковим. Складність, багатогранність і суперечли-
вість процесу приватизації в тих умовах, які мають 
місце в Україні, виключають можливість однозначної 
оцінки ефективності приватизації в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пере-
важна більшість науковців розглядають привати-
зацію як найрозповсюджений спосіб формування 
корпоративного сектору. При цьому для країн з 
ринковою економікою приватизація є доповненням 
до еволюційних методів створення корпоративних 
структур, а для країн з трансформаційною економі-
кою – це форма переходу до ринкових відносин та 
відкритості економіки. Серед дослідників, що приді-
лили увагу даній проблемі Антипенко І., Кравцова 
О., Бесєдін В., Гальчинський А., Геєць В., Голиков 
В., Мочерний С., Круглов В. та інші. 

Метою статті є дослідження приватизаційних 
процесів в Україні та механізмів їх державного ре-
гулювання, ефективність та особливості.

Виклад основного матеріалу. Різноманітність 
форм власності і форм господарювання – об’єктивне 
економічне явище, що випливає з реальної склад-
ності й багатоплановості економічного життя сус-
пільства. У процесі еволюційного розвитку багато-
гранних форм власності, структурних зрушень в 
економічних відносинах відбувається пошук най-
більш ефективних підприємницьких форм органі-
зації виробництва і на цій основі – шляхів соціаль-
но-економічного прогресу.

Трансформація української економіки в напрямку 
змішаної моделі означає глибокі якісні перетворення 
в суспільному виробництві, системі економічних від-
носин, всій структурі відтворення – у виробництві, 
розподілі, обміні та споживанні. В основі цих пере-
творень лежать відносини власності, що втілюють 
складну структуру й взаємодію її основоположних 
сторін – привласнення, володіння, розпорядження й 
використання факторів виробництва. 

Приватизація державного майна 

Приватизація 
майна державних 

підприємств і 
установ 

Приватизація 
державного   
житлового    

фонду 

Приватизація 
державного   
земельного   

фонду 

Рис. 1. Сфери проведення приватизації  
державного майна в Україні

Джерело: [5]

Характерно, що процеси приватизації в остан-
ні десятиріччя у промислово-розвинутих країнах 
є постійними. За тих чи інших причин певні галу-
зі та підприємства приватизуються. В той же час, 
деякі з них підлягають реприватизації. Особли-
вого поширення приватизація набула в колиш-
ніх посткомуністичних країнах. При цьому про-
водиться вона у різних напрямах: приватизація 
майна державних підприємств і установ, держав-
ного житлового фонду і державного земельного 
фонду (рис. 1). Такі перетворення, як правило, 
проводяться швидкими темпами та в масових 
розмірах.

Приватизація державного майна – це відчужен-
ня майна, що перебуває у державній власності, і 
майна, що належить Автономній Республіці Крим, 
на користь фізичних та юридичних осіб, з метою 
підвищення соціально-економічної ефективності 
виробництва та залучення коштів на структурну 
перебудову економіки України [5].

Приватизація – один з ключових напрямків пе-
ретворення української економіки на ринкових за-
садах. ЇЇ успіх або поразка багато у чому визнача-
ють хід економічних реформ.

Приватизація об’єктів державної власності, яку 
розпочато в Україні з 1992 року, проводиться з ме-
тою підвищення соціально-економічної ефектив-
ності виробництва та залучення коштів на струк-
турну перебудову економіки України.

Оцінюючи результати приватизації на Україні 
за весь період її здійснення, слід зазначити, що цей 
процес був найбільш динамічним і результативним 
суспільним процесом і став основою економічних 
реформ в країні. Для більш точного уявлення про 
виконання приватизації в Україні в 2011-2013 рр. 
представлена таблиця 1.

Програмою економічних реформ на 2010-2014 
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», спрямованою на 
відновлення економічного зростання й модернізації 
економіки країни, передбачено досягнення опти-
мальної частки державної власності в економіці 
шляхом приватизації й забезпечення ефективного 
управління державною власністю.

Головні завдання, які необхідно вирішити у цьо-
му напрямку:

- оптимізація структури державного сектору 
економіки й завершення приватизації як масштаб-
ного соціально-економічного проекту;

- збільшення прозорості процесу приватизації й 
зменшення можливості корупції;

© Кубай О.Г., Кірєєва Е.А., Гавура О.П., 2014



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ40

1 (01) березень 2014

- підвищення ефективності управління держав-
ною власністю.

З метою формування ефективної правової бази 
з питань приватизації та управління державною 
власністю, як основи для проведення реформ у від-
повідній сфері, протягом 2011, 2012 років прийнято 
низку нормативно-правових актів.
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Рис. 2. Динаміка надходження до загального 
фонду Державного бюджету України коштів від 

приватизації державного майна за 2011-2013 роки 
[розроблено автором за даними 2, 3]

Серед них Закон України «Про Державну про-
граму приватизації на 2012–2014 роки» у якому 
приватизація визначається як широкомасштаб-
ний соціально-економічний проект трансформації 
державної власності. З початку приватизації її 
метою було в короткі терміни забезпечити стра-
тегічні позиції приватної власності в національній 
економіці країни. Сьогодні в Україні невідкладним 
завданням залишається формування ефективної 
системи відносин власності, яка забезпечить опти-
мальне використання національного економічного 
потенціалу та сприятиме соціально-економічному 
розвитку. Нова Програма приватизації визначає 
за мету оптимізацію частки державного сек-тору 
економіки в умовах ринку до 25-30 % ВВП протя-
гом 2012–2014 років [4].

Ефект від приватизації оцінюється за дво-
ма напрямами. По-перше, ефект приватизації як 
зростання продуктивності і поліпшення економіч-
них показників роботи підприємства залежить від 
ефективності нового власника. Відсутність достат-
ньої кількості кваліфікованих менеджерів призво-
дить до того, що позитивний ефект або відсутній, 
або виявляється лише з часом. Позитивна динаміка 
тим значніша, чим вищий рівень концентрації кор-
поративних прав. 

По-друге, ефект приватизації залежить від 
ефективності захисту прав власності як державної, 
так і приватної. Наразі в Україні слабо розвине-
ні ринки цінних паперів і низький рівень захисту 
прав власності. Проте у прийнятих останнім часом 
нормативно-правових актах приділяється увага 
захисту приватної власності та наданню гарантій 
дотримання прав нових власників. Приватна влас-
ність стимулює підвищення ефективності держав-
ного регулювання відносин власності.

Таблиця 1
Розподіл об’єктів за способами приватизації

(станом на 01.07.13)

Спосіб приватизації Усього 
об’єктів

% загальної 
кількості

Викуп об’єкта приватизації 67 836 52,47
Викуп за альтернативним 
планом приватизації 457 0,35

Викуп майна, зданого в орен-
ду з правом викупу 23 229 17,97

Продаж на аукціоні 19 366 14,98
Продаж на конкурсні основі 7788 6,02
Продаж за комерційним 
конкурсом 5 214 4,08

Продаж акцій акціонерних 
товариств 10 599 8,20

Разом 129 275 100,0

При проведенні приватизації в Україні нові 
власники часто поводяться як тимчасові господарі, 
в той час як держава прагне управляти підприєм-
ством в інтересах суспільства. Однак необхідність 
постійного узгодження виробничої діяльності під-
приємства державного сектору економіки в умовах 
державного корпоративного управління гальмує ді-
яльність підприємства і його розвиток. На користь 
приватизації свідчить підвищення якості управлін-
ня та ефективності виробництва роздержавлених 
підприємств [3].

Підвищення ефективності процесу приватизації 
економісти пов’язують з проведенням таких заходів 
як санація та реструктуризація державних підпри-
ємств. За даними Фонду державного майна України 
з початку процесу приватизації на 01.07.2013 ре-
формовано 129 275 об’єкти, з яких більше ніж три 
чверті (100 277 об’єкти) належали до комунальної 
форми власності, інші (28 998 об’єктів) – до дер-
жавної (див. табл. 1).

Приватизація майна підприємств, установ, орга-
нізацій здійснювалася в основному шляхом викупу: 
понад 52 % об’єктів кількості об’єктів придбано цим 
способом [2].

Кількість реформованих об’єктів станом на 
01.07.2013 року по Україні та Вінницькій області за 
формами власності до приватизації наведено в та-
блиці 2.

За І півріччя 2013 року в процесі приватизації 
в Україні змінили форму власності 504 об’єктів, з 
яких державних – 55, комунальних – 449 об’єктів. 
По Вінницькій області відповідно 8 об’єкта, з них 
державних – 8, комунальних – 0.

За видами економічної діяльності процесом при-
ватизації найбільше охоплено цілісні майнові комп-
лекси підприємств торгівлі, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку; промисловості; з на-
дання комунальних та індивідуальних послуг. 

Серед способів приватизації впродовж 2013 
року найпоширенішими були викуп (77,6%), про-
даж на аукціоні (14,5%) та продаж на конкурсній 
основі (7,1%) від загальної кількості реформованих 
об’єктів по Україні(рис. 3). 

Таблиця 2
Розподіл реформованих об’єктів у розрізі регіонів за формами власності до приватизації

(станом на 01.07.13) 

Всього 
об’єктів

У тому числі У тому числі у %
державної 
власності

комунальної 
власності

державної 
власності

комунальної 
власності

Україна 129275 28998 100277 22,43 77,57
Вінницька область 2899 1272 1627 43,88 56,12
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Приватизація державного та комунального майна в 
І півріччі 2013 року здійснювалась виключно за грошо-
ві кошти. За договорами купівлі-продажу від продажу 
об’єктів комунальної форми власності до відповідних 
місцевих бюджетів повинно надійти майже 96 млн. грн. 
Крім цього від продажу об’єктів малої приватизації 
(групи А, Д, Е, Ж) державної форми власності за до-
говорами купівлі-продажу до державного бюджету по-
винно надійти понад 27,5 млн. грн. Сумарна номінальна 
вартість статутних фондів об’єктів великої привати-
зації, які у звітному періоді змінили державну форму 
власності, становить – 302,835 млн. грн.
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Рис. 3. Розподіл об’єктів за способами приватизації 
[розроблено автором за даними 7]

За січень-червень 2012 року від приватизації 
державного майна та інших надходжень, безпо-
середньо пов’язаних з процесом приватизації, на-
дійшло та перераховано до Державного бюджету 
України майже 5,1 млрд. грн., зокрема від прода-
жу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них, що перебувають у 
державній власності, на яких розташовані об’єкти, 
що підлягають приватизації, надійшло понад  
301 тис. грн [5].

Висновки. Проведене дослідження дозволяє 
стверджувати, що вплив приватизації на процес 
формуванні ринкової економіки полягає у підви-
щенні ефективності корпоративних структур; фор-
муванні конкурентного середовища; адаптації еко-
номіки України до процесів глобалізації світової 
економіки. Але на сьогодні в Україні відсутня офі-
ційно визнана та обґрунтована стратегія реформу-
вання відносин власності, це унеможливлює вста-
новлення раціональних пропорцій між державною 
та приватною власністю. 

Приватизація як інструмент регулювання 
економіки містить у собі як позитивні, так і не-
гативні наслідки та ризики, а головною метою 
зміни форми власності є формування ефективної 
економіки шляхом створення системи ефектив-
них власників. 
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Розглянуто механізми удосконалення державного та договірного регулювання системи оплати праці з урахуванням 
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Постановка проблеми. Держава сьогодні на-
дає громадянам право на працю, гарантує 

рівні можливості у виборі професії і роду трудової 
діяльності, реалізує програми підготовки і перепід-
готовки кадрів щодо їх соціальних потреб. Кожен 
громадянин України має право на безпечні для 
здоров'я умови праці і заробітну плату, не нижчу 
від регламентованого законом мінімуму. Так само 
працюючі з метою захисту своїх економічних і со-
ціальних інтересів мають право на відпочинок, мі-
німальна тривалість і оплата якого встановлюється 
законом. При реалізації політики оплати праці дер-
жавою встановлюється мінімальний розмір заро-
бітної плати, нижче від якого не може затверджу-
ватись оплата за виконану працівником місячну, 
погодинну норму праці згідно з угодами на держав-
ному рівні (генеральна угода), галузевому (міжга-
лузева угода) і виробничому (колективний договір) 
[1, с. 696]. 

Аналіз проблем державного та договірного ре-
гулювання системи оплати праці в умовах форму-
вання ринкових відносин в Україні міститься у пра-
цях Н.Волгіна, А.Колота, А.Нікіфорова, А.Лубкова, 
І.Моторної та інші.

Постановка завдання. Основною метою да-
ної статті є визначення механізмів удосконалення 
державного та договірного регулювання системи 
оплати праці із використанням досвіду зарубіжних 

країн та врахуванням власних специфічних осо-
бливостей, які існують у соціально-трудовій сфері 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ак-
туальною і водночас дуже складною є проблема під-
вищення рівня оплати праці. З метою диференціації 
рівня оплати праці у різних галузях народного гос-
подарства залежно від їх значущості, умов праці і 
виробництва між органами центральної виконавчої 
влади розробляються міжгалузеві угоди. У міжга-
лузевих угодах встановлюються мінімальні коефі-
цієнти співвідношень місячних посадових окладів 
робітників основних професій до тарифної ставки 
працівника першого розряду і мінімальні розміри 
доплат, надбавок за суміщення професій, збільшен-
ня обсягу робіт, за роботу у важких і шкідливих 
умовах праці, інтенсивність праці працівників, за 
роботу в нічний час, за освоєння нових технологій і 
керівництво бригадою.

Також можна побачити по рис. 1 механізм дер-
жавного регулювання щодо оплати праці та соці-
ального захисту, який в свою чергу також поділя-
ється на декілька підпунктів.

Державне регулювання оплати праці є системою 
визначення правил, процедур, нормативів, норм і 
гарантій в оплаті праці на основі ухвалення певних 
законодавчих і нормативних актів та контролю за 
їх дотриманням органами влади.
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Механізм державного регулювання

Оплати праці Соціального захисту

Через встановлення:
• мінімальної заробітної плати;
• умов визначення частини 
доходу, що спрямовується на 
оплату праці;
• міжгалузевих співвідношень в 
оплаті праці;
• умов і розмірів оплати праці в 
бюджетних організаціях та 
установах;
• рівня оподаткування 
підприємств і доходів працівників.

З допомогою:
• бюджетного фінансування 
народної освіти, культури, закладів 
охорони здоров’я і фізичної 
культури;
• участі у формуванні фондів 
соціального страхування;
• застосування різних форм 
компенсації підвищення цін;
• забезпечення функціонування 
дійової системи 
працевлаштуванням та допомоги 
безробітним.

Рис. 1. Механізм державного регулювання щодо 
оплати праці та соціального захисту

Головною метою державного регулювання опла-
ти праці є створення необхідних умов для забез-
печення виконання заробітною платою усіх при-
таманних їй основних функцій (відтворювальної, 
мотивуючої, стимулюючої, регулюючої та соціаль-
ної), а також стримування необґрунтованого зрос-
тання заробітної плати, не пов'язаного з обсягами 
виробництва й реалізації продукції (робіт, послуг).

До державних норм і гарантій у сфері оплати 
праці належать:

– норми оплати праці за роботу в наднормовий 
час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час;

– виплати заробітної плати не нижче 2/3 тариф-
ної ставки відповідно до встановленого працівнико-
ві розряду за час простою та під час виготовлення 
бракованої продукції, але не з вини працівника;

– розмір заробітної плати працівників, молод-
ших 18 років, за скороченої тривалості їх щоденної 
роботи дорівнює розміру заробітної плати праців-
ників відповідної категорії за повної тривалості ро-
бочого дня;

– зберігання попередньої середньої заробітної 
плати під час виконання державних обов'язків, під-
вищення кваліфікацій, а також переведення на лег-
шу та нижче оплачувану роботу за станом здоров'я;

Насамперед держава зобов'язана реалізувати 
норми і гарантії щодо права найманого працівника 
на отримання заробітної плати, розмір якої забез-
печував би йому і членам його сім'ї достатній жит-
тєвий рівень [1, с. 697].

Державне регулювання оплати праці полягає 
передусім у визначенні і перегляді розміру міні-
мальної заробітної плати й умов, які впливають на 
її величину.

Розмір мінімальної заробітної плати визначаєть-
ся з урахуванням:

• вартісної величини мінімального споживчого 
бюджету з поступовим зближенням рівнів цих по-
казників у міру стабілізації та розвитку економіки 
країни;

• загального рівня середньої заробітної плати;
• продуктивності праці; рівня зайнятості та ін-

ших економічних умов.
Установлюючи мінімальну заробітну плату, кра-

їни з розвинутою ринковою економікою орієнтують-
ся на відповідні конвенції Міжнародної організації 
праці. Як свідчить практика цих країн, визначення 
мінімуму заробітної плати на загальнонаціональ-
ному рівні є хоча і важливим, проте додатковим, 
а не основним інструментом регулювання оплати, 
оскільки пріоритет зберігається за колективними 
переговорами. 

Розмір мінімальної заробітної плати встановлю-
ється Верховною Радою України за поданням Кабі-
нету Міністрів України, як правило, один раз на рік 
під час затвердження Державного бюджету Укра-
їни з урахуванням пропозицій, вироблених у про-
цесі переговорів представників професійних спілок, 
власників або уповноважених ними органів, які 
об’єдналися для ведення колективних переговорів 
і укладення генеральної угоди. Розмір мінімальної 
заробітної плати переглядається залежно від зрос-
тання індексів цін на споживчі товари і тарифів на 
послуги за угодою сторін колективних переговорів 
[2, с. 256].

Установлена на рівні держави мінімальна заро-
бітна плата являє собою її державну гарантію для 
всіх категорій найманих працівників і не підлягає 
зниженню на рівні галузі і підприємства.

Удосконалення механізмів державного та дого-
вірного регулювання системи оплати праці на осно-
ві досвіду західних країн.

Механізм державного регулювання оплати пра-
ці в країнах ЄС базується на співвідношенні таких 
складових, як:

1)мінімальна заробітна плата, граничні розміри 
її зростання в період інфляції, податкова політика 
(державне регулювання);

2) загальний порядок індексації доходів, форми 
і системи оплати праці тощо (колективно-договірне 
регулювання на галузевому рівні);

3)розміри тарифних ставок і окладів, доплат і 
надбавок (колективні договори);

4)середня заробітна плата (ринок робочої сили) 
[4, с. 225].

Головною функцією державного регулювання 
оплати праці в країнах Європейського Союзу є за-
безпечення мінімального рівня доходів населення. 
Держава визначає, які функції покладаються на 
підприємства у сфері управління оплатою праці. 
Навіть в умовах ринкового регулювання оплати 
праці вона не може цілком відмовлятися від дер-
жавного регулювання в цій сфері. Як показує досвід 
країн ЄС з усталеною ринковою економікою, систе-
ма мінімальних державних гарантій у сфері оплати 
праці включає: мінімальну заробітну плату і про-
житковий мінімум, порядок їх зміни залежно від 
зростання цін, порядок регулювання оплати праці 
залежно від місця проживання (районного коефіці-
єнта), шкідливості праці.

Головним елементом державного регулюван-
ня в цьому механізмі є тарифні угоди, які дають 
можливість збільшувати чи зменшувати повнова-
ження господарського суб’єкта при встановленні 
рівня оплати праці. Наприклад, у Німеччині опла-
та праці регулюється на основі усіх видів тариф-
них угод: типових тарифних угод, предметом яких 
є умови праці (звільнення, відпустка, робочий час 
тощо);тарифних угод щодо оплати праці робітни-
ків і службовців, тарифних угод щодо оплати праці. 
Вони встановлюються один раз на рік залежно від 
того, наскільки збільшуються доходи у зв’язку з 
інфляцією і зміною економічних результатів відпо-
відної галузі; тарифних угод щодо розрядів оплати 
праці робітників і службовців залежно від того, які 
види діяльності і яким чином оплачуються.

У галузевих угодах країн ЄС основна увага при-
діляється питанням диференціації тарифних ставок 
працівників за основними професійно – посадовими 
групами і особливостями оплати праці окремих груп 
(професій) працівників. При цьому пропонується ві-
дійти від практики встановлення мінімальних та-
рифних ставок і взяти за основу принцип кратності 
мінімальної заробітної плати [5, с. 273].
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Враховуючи викладене вище, європейський до-
свід країн з ринковою економікою свідчить про те, 
що державне регулювання відносин з оплати пра-
ці через ефективні механізми державних гарантій 
та оподаткування абсолютно необхідне. Результати 
реформування української економіки свідчать поки 
що про негативні наслідки фактичного виходу дер-
жави зі сфери регулювання відносин у сфері опла-
ти праці та використання неадекватних ринковій 
економіці механізмів.

Висновки з проведеного дослідження. Гаранту-
ючих систем оплати праці є те, що вони не перед-
бачають безпосередню залежність винагороди за по-
слуги праці від рівня основних зарплато-утворюючих 
чинників – кількості, якості й результатів праці, а 

забезпечують нарощування обумовленого заробіт-
ку. Застосування гарантуючих систем оплат зале-
жить відрізних причин, серед яких можна виділи-
ти: необхідність зберегти «кадрове ядро» незалежно 
від результатів поточної діяльності, що має місце в 
умовах реструктуризації підприємства, економічної 
нестабільності та прихованого безробіття; бажання 
залучити висококваліфіковану робочу силу із зо-
внішнього ринку праці, в розрахунку на її «віддачу» 
в перспективі; формування кадрового потенціалу на 
етапі становлення підприємства. Застосування регла-
ментовано-примусових систем оплати праці найчасті-
ше обумовлюються жорсткою конкуренцією на ринку 
збуту, вимогами технологічного процесу, намаганням 
будь-що втриматися в конкурентній боротьбі. 
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ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджуються необхідність державного управління зайнятістю населення в умовах глобалізації. Здійснено 
аналіз сучасного стану ринку праці та зайнятості в Україні, визначено основні складові механізму державного регу-
лювання ринку праці в Україні. Розглянуто напрями державного впливу.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість населення, державне регулювання ринку праці, глобалізація економіки, 
безробіття.

Постановка проблеми. Процеси глобалізації 
сучасної світової економіки є дедалі інтен-

сивнішими та відчутнішими. На сьогодні немає дер-
жави, спроможної уникнути впливу цього процесу 
на ті чи інші сфери суспільного життя. Глобалізація 
справляє потужний вплив на всі грані життєдіяль-
ності суспільства загалом і на ринок праці зокрема. 
Стрімка глобалізація та інтелектуалізація виробни-
цтва, ринку й економічної діяльності докорінно змі-
нює соціально-економічну структуру суспільства, 
виробничих відносин і, відповідно, ринку праці. 

Дослідження державного регулювання ринку 
праці є досить актуальним і життєво – необхідним 
особливо в умовах глобалізацій них процесів. Відпо-
відно до Закону України «Про зайнятість населення» 
державна політика зайнятості спрямована на реалі-
зацію конституційного права громадян на працю [1].

Ринок праці і зайнятість населення займають 
особливе місце в системі ринкових відносин. Біль-
шість економічних, соціальних, демографічних 
явищ, що протікають в ринковій економіці, прямо 
або побічно, повністю або частково відображають 
процеси, що відбуваються на ринку праці. Буду-
чи невід'ємною ланкою сучасної економіки, ринок 
праці виконує важливу роль в системі відтворення. 
Саме на ринку праці відбувається купівля-продаж 
робочої сили, оцінюється її корисність і суспільна 
значущість. В зв’язку з цим науковий пошук шля-
хів розв’язання проблем, пов’язаних з побудовою 
сприятливих умов для підвищення людського по-
тенціалу України є актуальним і має велике теоре-
тичне значення. Особливу увагу необхідно приділи-
ти, насамперед, регулюванню зайнятості та ринку 
праці загалом. Глибоке знання фундаментальних 
основ економіки праці відіграє ключову роль в ро-
зумінні безлічі соціальних проблем та явищ [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми зайнятості населення, її регулювання зна-
йшли своє відображення в працях багатьох за-
рубіжних та вітчизняних науковців, зокрема: С. 
Бандура, Д. Богині, Б. Брєєва, С. Вовканича, М. До-
лішнього, Б. Заблоцького, С. Злупка, А. Котляра, О. 
Кузьміна, В. Куценко, В. Мікловди, А. Нікіфорової, 
В. Онищенка, В. Онікієнка, М. Пітюлича, А. Рофе, Г. 
Слезінгера, М. Шаленко, Л. Шевчук та інших. 

Метою роботи є дослідження механізму дер-
жавного регулювання ринку праці України за су-
часних умов господарювання, визначення шляхів 
їхнього вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дер-
жавне регулювання ринку праці – це цілеспрямовані 
дії держави і її владних структур на таке: забезпе-
чення максимальної зайнятості населення відповід-
ного рівня розвитку продуктивних сил; усунення і 
попередження в попиті та пропозиції робочої сили; 
узгодження трудових відносин; забезпечення прав 
і свобод людини, в т. ч. соціальне забезпечення, со-
ціальний захист, надання інших соціальних благ на 
створення умов для підвищення якісного складу 
людського потенціалу, високого рівня і якості жит-
тя населення [5]. Процес державного регулювання 
ринку праці реалізується через політику зайнятос-
ті. Державна політика зайнятості населення зале-
жить від темпу і характеру ринкових перетворень. 
Вона передбачає систему адаптації різних катего-
рій незайнятого населення до вимог ринку праці, а 
також систему соціального захисту безробітних та 
осіб з обмеженою конкурентоспроможністю.

Ринок праці є одним з основних елементів рин-
кової економіки. Він являє собою систему організа-
ції найманої праці на засадах закону попиту і про-
позиції. Включає в себе: працедавців (пред'явників 
попиту на працю), робочу силу, що пропонує на 
ринку свою здатність до праці, а також механіз-
ми й інститути узгодження всіх інтересів найманих 
працівників і працедавців.

В сучасних умовах розвитку економіки особли-
вої актуальності набувають проблеми ефективної 
зайнятості населення України, створення ринку 
робочої сили і запобігання масового безробіття. 

За даними Державної служби статистики Украї-
ни, у середньому за І квартал 2013 року чисельність 
зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні 
з відповідним періодом 2012 року, збільшилася на 
44,2 тис. осіб та становила 20,1 млн. осіб.

Зростання чисельності зайнятого населення від-
булося за рахунок сільського населення – на 140,8 
тис. осіб, а у міській місцевості чисельність зайня-
тих зменшилася на 96,6 тис. осіб. За статевою озна-
кою, зростання зайнятості населення спостерігало-
ся серед чоловіків (на 150,4 тис. осіб), в той же час 
серед жінок зазначений показник зменшився на 
106,2 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення зріс з 58,8% у І квар-
талі 2012 року до 59,3% у І кварталі 2013 року. Зрос-
тання цього показника спостерігається серед сіль-
ського населення, а також серед чоловіків. У міських 
поселеннях та серед жінок рівень зайнятості дещо 
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знизився (відповідно, на 0,1 та 0,2 в.п.). Зростання 
рівня зайнятості відбулося в усіх регіонах.

Чисельність безробітних в середньому за І квар-
тал 2013 року зменшилася на 89,1 тис. осіб і стано-
вила 1,8 млн. осіб.

Зменшення чисельності безробітних відбулося 
серед міського (на 67,5 тис. осіб) та сільського на-
селення (на 21,6 тис. осіб), а також спостерігалося 
серед чоловіків (на 132,8 тис. осіб), в той же час 
серед жінок зазначений показник збільшився (на 
43,7 тис. осіб).

Рівень безробіття населення віком 15-70 років, 
визначений за методологією Міжнародної організа-
ції праці (МОП), знизився з 8,4% до 8,0% економічно 
активного населення. Рівень безробіття скоротився 
серед чоловіків (з 10,4% до 9,3%) та зріс серед жі-
нок (з 6,2% до 6,7%). У сільській місцевості рівень 
безробіття знизився з 9,0% до 8,6%, а у міських по-
селеннях – з 8,2% до 7,8% економічно активного на-
селення. Порівняємо рівень безробіття в Україні та 
у інших країнах світу на рис. 1.
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Рис. 1. Рівень безробіття в Україні та у країнах ЄС

Отже, аналізуючи даний рисунок, можна зро-
бити висновки, що у І кварталі 2013 року рівень 
безробіття в Україні залишається нижчим, ніж в 
країнах Європейського Союзу, де він становив 11% 
(зокрема, в Греції та Іспанії – 27%, Хорватії – 18%, 
Португалії – 18%, Словаччині – 15%, Ірландії – 
14%, Латвії – 12%). 

Проте, залишаються основні проблеми ринку 
праці нашої держави пов’язані зі зростанням три-
валості періоду безробіття, збільшенням кількості 
громадян, які шукають роботу, а також існуванням 
труднощів щодо працевлаштування соціально неза-
хищених верств населення. 

Це породжує необхідність державного регулю-
вання ринку праці та процесів зайнятості. Регулю-
вання процесів зайнятості населення проходить на 
трьох основних рівнях: макроекономічному, регі-
ональному і на рівні підприємства. Для того, щоб 
політика регулювання процесів зайнятості була 
ефективною, слід добитися максимальної узгодже-
ності дій на усіх рівнях, що призведе до покращен-
ня положення зайнятих громадян і тих, хто шукає 
роботу (рис. 2). 

Політика зайнятості

Рівень підприємстваРегіональний рівеньМакроекономічний рівень
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ефективності 

програми зайнятості

Рис. 2. Структура регулювання зайнятості населення [3]

Н.І. Єсінова вважає, що механізмами регулюван-
ня ринку робочої сили є сукупність заходів і спе-
ціальних інститутів, за допомогою яких держава 
здійснює свій вплив» та пропонує таку їх класифі-
кацію [4, c. 112].

1. За масштабами впливу: загальні, які охоплю-
ють усе працездатне населення; селективні, які по-
ширюються на окремі групи працездатних осіб.

2. За способом впливу: прямі (регулюючі), які 
безпосередньо спрямовані на створення додаткових 
робочих місць, установлення мінімальної заробіт-
ної плати, регламентацію робочого часу; непрямі, 
які впливають на ринок робочої сили за допомогою 
зміни умов господарювання через здійснення дер-
жавою відповідної податкової, грошово-кредитної, 
інвестиційної та бюджетної політики.

3. За типом впливу: активні, які спрямовані на 
підвищення професійної та регіональної мобільнос-
ті працездатних, збереження й підвищення рівня 
зайнятості на підприємствах; пасивні, до яких на-
лежать різноманітні виплати допомог з безробіття.

4. За змістом: економічні, які включають надан-
ня кредитів, субсидій, пільг і дотацій підприємцям, 
регулювання рівня податку та відсотка; адміністра-
тивні, до яких належать законодавчі акти, що ре-
гламентують робочий час, пенсійний вік, обмежен-
ня імміграції.

5. За об’єктом впливу: спрямовані на кількісні 
параметри; спрямовані на якісні характеристики; 
які враховують організаційний аспект ринку праці.

Розглянемо більш детально основні механізми 
державного регулювання зайнятості населення за 
логічною схемою: механізм – метод – засіб – ін-
струмент. (рис. 3).

Методи
1. За часом дії: поточні і перспективні
2. За етапністю: проміжні, кінцеві
3. За результатом дії: позитивні, негативні
4. За балансом: пропозиції, попиту
5. За намірами: стимулюючі, відновні
6. За характером дії: активні, пасивні
7. За наслідками: зворотні, незворотні
8. За способом дії: прямі, побочні

Принципи
1. Загальнолюдські цінності
2. Вільна конкуренція
3. Розвиток підприємництва
4. Вільний рух робочої сили і капіталу
5. Гнучкість місцевого ринку праці
6. Проведення соціальної політики
7. Підвищення якості робочої сили

Механізм державного регулювання ринку праці

Функціональні підсистеми 
регулювання

1. Підсистема формування ринку праці
2. Підсистема розподілу робочої сили
3. Підсистема управління виробництвом 
і використання робочої сили

Інструменти
1. Правові: накази, розпорядження
2. Соціально-економічні: плани, проекти,
договори
3. Фінансово-кредитні: джерела формування 
фонду сприяння зайнятості населення 
4. Організаційно-управлінські: нормативи, 
трудові баланси, прогнозні показники

Рис. 3. Формування механізму
регулювання ринку праці [2]

Виходячи з сутності державного регулювання, 
можна зазначити, що державне регулювання рин-
ку праці:

– є складною динамічною системою;
– є важливою сферою регулювання соціально-

економічних і трудових відносин;
– носить конкретний характер;
– охоплює всі складові ринку праці: формуван-

ня, розподіл, використання, зайнятість, соціальне 
забезпечення, соціальний захист, підготовку та пе-
репідготовку робочої сили;

– орієнтовано на додержання об’єктивних зако-
нів і закономірностей розвитку суспільства;

– базується на реалізації законів і нормативних 
актів держави;

– здійснюється спеціальними органами держав-
ного регулювання;

– взаємоузгоджує інтереси різних економічних 
суб’єктів соціальних груп і суспільства в цілому;
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– адаптується до умов глобалізації і відкритості 
економіки [5].

Висновки. Таким чином, серед заходів регу-
лювання ринку праці першочергового значення 
набуває удосконалення нормативно-правого поля 
регулювання ринку праці, вирівнювання системи 
соціальних стандартів і гарантій; заходи непрямо-
го економічного впливу. Зниження напруженості 

на ринку праці можливе завдяки створенню ро-
бочих місць із режимом неповного робочого дня 
передусім у пріоритетних видах економічної ді-
яльності. Запропоновано змістити акценти у дер-
жавній політиці зайнятості на інноваційну компо-
ненту із пріоритетним розвитком людини в умовах 
інформаційного суспільства та нарощування гло-
балізаційних процесів.
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АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ 
В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті досліджено наукові підходи до визначення поняття «заощадження населення», основні мотиви, а також спо-
соби розрахунку даного показника. Проаналізовано динаміку заощаджень населення України протягом останніх років, 
зокрема в розрізі вкладів у фінансовому та нефінансовому секторах економіки. Визначено основні закономірності ви-
бору громадянами форм заощаджень залежно від економічної ситуації в країні.
Ключові слова: заощадження, фінансові активи, нефінансові активи, інвестиції, конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Важливою передумо-
вою становлення конкурентоспроможності 

країни, стимулювання ділової активності та еко-
номічного зростання виступають заощадження на-
селення. Оскільки науковці визначають, що саме 
заощадження громадян є основним джерелом інвес-
тицій в економіку країни. Вільні тимчасові ресурси 
в процесі економічної діяльності можуть з’являтися 
у всіх суб’єктів економічної системи (держави, під-
приємств). Однак для юридичних осіб вивільнення 
грошових коштів з обороту є економічно невигідним, 
а вільні фінансові ресурси формуються внаслідок 
перерозподілу доходів, отриманих домогосподар-
ствами, і витрачаються на різноманітні цілі. Тому в 
умовах ринкової економіки саме заощадження на-
селення можуть виступати рушійною силою розви-
тку інвестиційних процесів в країні.

Актуальність дослідження. Заощадження на-
селення як суб’єкта економічної системи потребує 
детального аналізу та вивчення, оскільки досить 
актуальним є питання сприяння підвищенню ак-
тивності громадян на фінансовому ринку, стимулю-
вання вкладання коштів у фінансові інструменти, 
які можуть бути згодом використані як потужний 
інвестиційних ресурс. Дане питання набуває також 
особливої важливості в умовах недосконалого функ-
ціонування фінансово ринку на сучасному етапі, 
розвитку проблемних явищ у фінансовому сегменті 
економіки, а також низької фінансової грамотності 
населення та обмеженої можливості вкладання ко-
штів громадян у певні фінансові інструменти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання заощадження населення досліджувало бага-
то вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, 
дану проблематику у своїх дослідженнях вивчали 
такі зарубіжні вчені, як Л. Вальрас, Дж. Кейнс, К. 
Макконнелл, П. Семюельсон, П. Роуз та ін. Відчиз-
няні науковці протягом останніх років зробили ваго-
мий внесок щодо дослідження питання заощаджень 
населення, зокрема такі вчені як М. Алексеєнко, О. 
Ватаманюк, О. Дзюблюк, Т. Кізима, С. Панчишин, С. 
Юрій та ін. Однак серед науковців не існує єдиної 
точки зору щодо дефініції поняття «заощадження 
населення», не визначено основні закономірності 
нагромадження грошових ресурсів.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в вивченні сутності поняття «заощаджен-
ня», визначенні основних методик розрахунку да-
ного показника та дослідженні динаміки заоща-
джень українського населення протягом 2002-2010 

років. В межах дослідження варто також визначити 
основні фактори, що впливали на тенденцію даного 
показника.

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
економічній літературі немає єдиного визначення 
категорії «заощадження населення». Тому зосе-
редимо увагу на висвітленні різних аспектів да-
ного поняття, дослідивши підходи вчених, задля 
визначення характерних особливостей даного еко-
номічного терміну.

Таблиця 1
Підходи різноманітних вчених до визначення 
сутності поняття «заощадження населення»

№ 
з/п Автор Рік Суть категорії

1. Дж. Кейнс 
[2] 1936

Надлишок доходу над 
тим, що використову-
ється на споживання.

2. П. Семюель-
сон [5] 1948

Різниця між використо-
вуваним індивідом до-
ходом і його видатками 
на споживання.

3. К. Маккон-
нелл [4] 1960

Частина доходу, що за-
лишається після сплати 
податків і не спожива-
ється.

4. О. Ватама-
нюк [1] 2007

Зміна сукупності фінан-
сових та нефінансових 
активів населення за 
певний період часу.

5. С. Юрій, В. 
Федосов [6] 2008

Частина грошових до-
ходів населення, яка не 
витрачається на спожи-
вання і призначена для 
забезпечення потреб у 
майбутньому.

6. Т. Кізима [3] 2010

Відносини, що виника-
ють з приводу розподі-
лу отриманих доходів 
та формування відпо-
відних фондів грошових 
коштів, покликаних 
забезпечувати спожи-
вання або зростання 
доходів їхніх власників 
у майбутньому.

Отже, проаналізувавши різноманітні підходи до 
визначення поняття «заощадження», можемо виді-
лити особливості даної економічної категорії:
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1. Частина доходу, що залишається після сплати 
податків та інших обов’язкових платежів.

2. Перевищення особистого доходу над спожив-
чими видатками.

3. Частина особистого доходу, що не спожива-
ється в поточному періоді, а яку суб’єкт планує ви-
користати в майбутньому.

4. Вкладання коштів у фінансові інструменти, 
фінансові інститути тощо з метою отримання інвес-
тиційного прибутку.

Відповідно до наукових досліджень Дж. Кейнса 
виділяють вісім основних мотивів заощаджень:

1. Створення резерву на випадок непередбачу-
ваних обставин – мотив «на чорний день».

2. Забезпечення майбутнього (пенсійного віку, 
освіти) – мотив життєвого циклу.

3. Забезпечення доходу у формі процента і 
отримання переваг від зростання цінності майна; 
оскільки більшому реальному споживанню у май-
бутньому віддають перевагу над меншим поточним 
споживанням – мотив міжчасового заміщення.

4. Отримання переваг від можливості поступо-
во збільшувати обсяг споживання в майбутньому – 
мотив підвищення життєвого рівня.

5. Отримання почуття незалежності та свободи 
дій, навіть якщо немає чітких планів чи намірів – 
мотив незалежності.

6. Страхування ризикових чи ділових операцій – 
мотив підприємництва.

7. Забезпечення добробуту нащадків – мотив 
спадку.

8. Нагромадження заради нагромадження – мо-
тив жадібності [2].

Т. Кізима виділяє два основних методи розра-
хунку обсягів заощаджень населення:

1. Перший полягає у визначенні різниці між осо-
бистим використовуваним доходом та споживчими 
витратами громадян. Даний спосіб називають саль-
довим.

2. Метод приросту активів, відповідно до якого 
визначають чисте придбання активів за вирахуван-
ням чистого нагромадження зобов’язань. Для роз-
рахунків використовують дві методики:

1) полягає у визначенні приросту фінансових та 
нефінансових активів населення за певний період 
(даний спосіб розрахунку використовує Державна 
служба статистики України);

2) використовується найчастіше Національним 
банком України і полягає у визначенні обсягів на-
громаджень активів громадян на певну дату [3].

Дослідимо динаміку заощаджень населення 
України за 2002-2012 роки, використовуючи дані 
Державної служби статистики, розраховані відпо-
відно до першої методики [8].
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Рис. 1. Динаміка приросту активів населення 
України за 2002-2012 роки

Варто зазначити, що заощадження у фінансо-
вому секторі економіки України включають вклади 
у банківських установах та у цінні папери, заоща-
дження в інвестиційних фондах, а також небан-
ківських кредитних установах та недержавних 
пенсійних фондах. Нагромадження активів поза 
фінансовим сектором відображають вкладення на-
селення у нерухомість, а також у вигляді готівки в 
національній та іноземній валюті.

Проаналізувавши рисунок 1, зазначимо, що ди-
наміка заощаджень населення може свідчити про 
економічну, політичну та соціальну ситуацію кра-
їни на певному етапі її розвитку. Оскільки саме 
даний суб’єкт економічної системи (поряд з дер-
жавою, підприємствами тощо) найбільш чутливо 
реагує на розвиток сприятливих чи, навпаки, не-
гативних явищ в економіці. Аналізуючи динаміку 
вкладень населення у фінансовому секторі країни 
за 2002-2012 роки, помічаємо, що найбільш різкий 
спад відбувся у 2008 році, тобто в період розвитку 
фінансово-економічної кризи. У цьому році приріст 
фінансових активів становив 22496 млн. грн., що на 
7019 млн. грн. менше за обсяг нагромаджень нефі-
нансових активів. Як бачимо, аналогічна ситуація 
не повторювалась жодного року із аналізованого 
періоду. Це можна пояснити бажанням населення 
захистити власні заощадження, обрати найбільш 
надійні фінансові інструменти та способи вкладан-
ня фінансових ресурсів. Тому можемо зробити ви-
сновок, що населення у кризові періоди надає пере-
вагу готівковим коштам у національній чи іноземній 
валюті, а також вкладам у нерухомість (оскільки, 
як відомо, даний спосіб заощаджень є одним із най-
більш надійних). У такі періоди громадяни намага-
ються уникати активної співпраці з різноманітними 
фінансовими інституціями, побоюючись можливості 
неповернення вкладів, знецінення заощаджень чи 
навіть банкрутства зазначених установ.

Однак абсолютно протилежною є ситуація в пе-
ріоди пожвавлення ділової активності та економіч-
ного підйому. Певний відсоток населення країни, 
бажаючи не допустити знецінення власних заоща-
джень та отримати прибуток від нагромаджених 
фінансових ресурсів, вкладає кошти у різноманіт-
ні інструменти залежно від власних переконань 
та розвитку певного сегмента фінансового ринку в 
країні. Це можуть бути вклади у цінні папери, у ви-
гляді банківських депозитів, у недержавні пенсійні 
фонди, інвестиційні фонди тощо. Тому помічаємо 
переважання обсягів заощаджень населення країни 
у фінансовому секторі економіки над нагромаджен-
нями поза даним сегментом ринку (окрім кризового 
2008 року). Приріст нефінансових активів протягом 
останній двох досліджуваних років набув негатив-
ного значення (-1159 та -2954 млн. грн.), порівняно 
з різким зростанням обсягів вкладень у фінансові 
активи (у 2012 році – 150234 млн. грн.)

Оскільки заощадження населення у фінансово-
му секторі економіки країни посідають більшу пи-
тому вагу та більше значення для аналізу, тому до-
слідимо структуру вкладень громадян у фінансові 
активи. А саме визначимо динаміку приросту за-
ощаджень у вигляді грошових вкладів та в цінні па-
пери, порівнюючи з динамікою вкладень населення 
в іноземній валюті [8].

Досліджуючи рисунок 2, помічаємо, що громадя-
ни надають перевагу заощадженням у цінні папери 
та грошовим вкладам у національній валюті. Різкий 
спад обсягів заощаджень даного типу спостерігає-
мо в кризові періоди, у які відбувалося зменшення 
загальних обсягів нагромаджень активів населення 
у фінансовому секторі економіки загалом. Тобто у 
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2008 та 2011 роках помічаємо переважання заоща-
джень населення у вигляді вкладів в іноземній ва-
люті. Тому можна зробити висновок, що у періо-
ди економічного спаду та розвитку кризових явищ 
відбувається девальвація національної валюти, а 
отже населення, бажаючи захистити нагромаджен-
ня власних фінансових ресурсів від знецінення, на-
дає перевагу вкладам в іноземній валюті. Однак, у 
сприятливі періоди громадяни обирають для себе 
найбільш вигідні та оптимальні варіанти вкладання 
коштів, тобто визначають найвищі розміри ставки 
дохідності на вклади (оскільки, як відомо, заоща-
дження у національній валюті є більш дохідними, 
ніж в іноземній).
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приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах
заощадження в іноземній валюті

Рис. 2. Структура заощаджень населення України у 
фінансовому секторі економіки

Незважаючи на позитивну динаміку, однак, до-
сить велика частка населення надає перевагу за-
ощадженням у вигляді нагромадження грошових 
ресурсів, не звертаючись при цьому до жодних 
інституцій фінансового типу. Проте необхідність 
активного залучення громадян до співпраці з фі-
нансовими інститутами пояснюється високою ін-
вестиційною спроможністю заощаджень саме на-
селення поряд із тимчасово вільними фінансовими 
ресурсами, що наявні в інших учасників економіч-
ної системи. Тому що це є вільні грошові кошти, 
які можна використовувати з метою стимулювання 
економічного розвитку та ділової активності країни. 
Економічна наука стверджує, що саме заощаджен-
ня є єдиним джерелом інвестиційних ресурсів.

Ще одним досить важливим фактом є те, що до-
ступність населення до послуг фінансового сектору 

економіки є визначальним фактором формування 
конкурентоспроможності країни, оскільки сприяє 
розвитку бізнесу, розширенню ринків товарів та 
послуг, а отже, зростанню загального добробуту на-
селення. За даними звіту Всесвітнього економічного 
форуму про глобальну конкурентоспроможність у 
2012-2013 році Україна знизила свої позиції на 9 
пунктів, що можна розцінювати як вкрай негативну 
ситуацію. Наша країна у 2013 році посіла 73-є місце 
порівняно з 82-им у попередньому періоді (з-поміж 
144 країн) [7]. Однією з причин такого зниження 
рівня конкурентоспроможності експерти відзнача-
ють низький рівень доступності населення до фі-
нансового сектору економіки.

Основними проблемами, що існують на ринку 
фінансових інструментів в Україні, зменшуючи при 
цьому довіру населення до цієї форми заощаджень, 
є наступні:

1. Низький рівень розвитку фондового ринку, 
внаслідок чого спостерігається ситуація не надто 
високої популярності вкладів у цінні папери з боку 
населення (хоча в провідних країнах даний тип за-
ощаджень є одним із найбільш поширених).

2. Незважаючи на більш високі ставки депозитів 
в Україні порівняно з сусідніми країнами, дохід-
ність за даними видами заощаджень іноді є навіть 
нижчою, оскільки більшу частку прибутку «з’їдає» 
інфляція. До того ж, недоліками є також недостат-
ній рівень державної гарантії щодо повернення 
вкладів.

3. Низький рівень диверсифікації фінансових 
послуг. Деякі послуги на ринку внаслідок певних 
обставин є недоступними для пересічних громадян. 
(Наприклад, через валютне регулювання україн-
цям недоступні фінансові інструменти, які могли б 
пропонувати компанії з управління активами. Гро-
мадяни не можуть придбати навіть єврооблігації 
України. Недоступні й акції українських компаній, 
які торгуються на іноземних біржах) [9].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
заощадження населення – це частина доходу, 
що залишається після сплати податків та інших 
обов’язкових платежів та не споживається в по-
точному періоді, а яку суб’єкт планує використати 
в майбутньому з метою отримання інвестиційного 
прибутку. У кризові періоди спостерігається ситуа-
ція збереження коштів населенням у формі готівки 
у національній чи іноземній валюті, а також здій-
снення вкладів у нерухомість. Також громадяни на-
дають перевагу заощадженням у іноземній валюті 
порівняно з національною. Протилежною є ситуація 
в періоди пожвавлення економічної активності.
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СУТНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, ФАКТОРИ  
ТА РЕЗЕРВИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто поняття продуктивності праці як економічної категорії, її основні види. Наведено класифікацію 
факторів і резервів підвищення продуктивності праці. Визначено сутність програми управління продуктивністю праці, 
яку застосовують для більш повного використання резервів підвищення продуктивності праці. Проаналізовано рівень 
продуктивності праці на ТОВ СТО «Гавань».
Ключові слова: ефективність, продуктивність праці, інтенсивність праці, фактори підвищення продуктивності праці, 
резерви підвищення продуктивності праці. 

Постановка проблеми. Відомо, що серед 
низки основних проблем економіки Укра-

їни – низька продуктивність праці, неефективне 
використання усіх видів ресурсів, низький тех-
ніко-технологічний рівень виробництва, низька 
частка високотехнологічної продукції, низький рі-
вень оплати праці переважної більшості найманих 
працівників країни, низька якість життя. Акти-
візація людської праці є головною умовою досяг-

нення позитивних зрушень у добробуті населення 
та економічному розвитку країни. Без зростання 
продуктивності людської праці є неможливим за-
безпечення конкурентних переваг країни, її сталий 
економічний розвиток в умовах всеохоплюючої гло-
балізації. Як показує світовий досвід останніх деся-
тиліть, економічними лідерами стають не ті країни, 
які мають значні ресурси, а ті, які досягли високої 
продуктивності праці. Не випадково в економічно 
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розвинених країнах функціонують спеціальні уста-
нови, які займаються дослідженням і розробкою 
технології управління продуктивністю праці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Те-
оретичні аспекти продуктивності праці знайшли 
свої відображення в розробках вітчизняних вчених 
– О.Е. Германової, А.С. Семенова, Д.П. Богині, В.О. 
Єрьоменко, А.В. Калини, Н.О. Павловської. Вагомий 
внесок у дослідження категорії «продуктивність 
праці» зробили такі вчені, як М.А. Волгін, М.В. Во-
лодькіна, О.А. Грішнова, Н.Л. Зайцев, В.М. Лукаше-
вич, Є.Ф. Пєліхов. Вони намагалися найбільш точно 
розкрити зміст продуктивності праці та найзручні-
ше класифікувати чинники, що впливають на неї.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні сутності категорії «продук-
тивність праці», аналізі основних факторів та ре-
зервів підвищення продуктивності праці на підпри-
ємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глядаючи продуктивність праці як економічну ка-
тегорію, треба мати на увазі, що праця, яка ви-
трачається на виробництво тієї чи іншої продукції 
складається з: 

- живої праці, яка витрачається в даний момент 
безпосередньо в процесі виробництва даної продук-
ції;

- минулої праці, уречевленої у раніше створе-
ній продукції, яка використовується тією чи іншою 
мірою для виробництва нової продукції (сировина, 
матеріали, енергія – повністю; машини, споруди, 
тощо – частково).

Продуктивність праці – це ефективність затрат 
конкретної праці, яка визначається кількістю про-
дукції, виробленої за одиницю робочого часу, або 
кількістю часу, витраченого на одиницю продук-
ції. Зростання продуктивності праці означає збіль-
шення кількості продукції виробленої за одиницю 
часу, або економію робочого часу, витраченого на 
одиницю продукції. У процесі виробництва функ-
цією живої конкретної праці є створення нової 
вартості, а також перенесення робочого часу, ма-
теріалізованого в речових елементах виробництва, 
на створений продукт. Тому продуктивність праці 
відображає ефективність як живої, так і сукупної 
(живої та уречевленої) праці. Розрізняють поняття 
індивідуальної (живої праці) й суспільної (живої та 
уречевленої) праці [5, с. 123]. 

Праця є основним фактором виробництва, а про-
дуктивність праці виступає комплексним показни-
ком ефективної економічної діяльності. Поняття 
продуктивності праці можна розглядати в широко-
му та вузькому значенні. Показник, що характе-
ризує ефективність виробничого процесу з погляду 
основної його мети у вигляді співвідношення про-
дукції, призначеної для реалізації за межами цього 
виробничого процесу, та одного або декількох осно-
вних ресурсів – це продуктивність праці у вузько-
му значенні.

Підприємство розширює коло завдань, що сто-
ять перед ним, тому доцільним є використання сис-
теми показників, тобто трактувати продуктивність 
в широкому значенні. Такі зміни обумовлені тим, 
що за допомогою одного показника важко описати 
ефективність діяльності підприємства [3, c. 81].

Продуктивність праці тісно пов'язана з її ін-
тенсивністю, яка характеризує ступінь напруже-
ної праці за одиницю часу і вимірюється кількістю 
витраченої енергії людини. Чим вищий рівень ін-
тенсивності праці, тим вища її продуктивність. Ін-
тенсивність праці має фізіологічні межі, тобто не 

може бути необмеженою. У зв’язку з цим виникає 
поняття нормальної інтенсивності. Воно означає 
такі затрати життєвої енергії протягом робочого 
часу зміни, які забезпечують необхідні умови для 
повноцінного функціонування організму й повного 
відновлення працездатності до початку нового тру-
дового дня. 

Можна розрізняти наступні види продуктивнос-
ті праці:

1) індивідуальна продуктивність праці – це про-
дуктивність окремого конкретного працівника на 
даній виробничій ділянці, підприємстві;

2) локальна продуктивність праці – це продук-
тивність праці в регіоні або галузі; 

3) суспільна продуктивність праці – це середній 
рівень продуктивності праці в національному госпо-
дарстві в цілому [1, с. 266]. 

На думку М.Х. Мескона, неможливо досягнути 
стійкої продуктивності при спонтанній, імпульсив-
ній реакції на будь-які виникаючі проблеми. Не ма-
ючи конкретних цілей з продуктивності, неможли-
во визначити, чи є досягнутий рівень високим чи 
низьким. Цілі є орієнтиром при вирішенні питання 
про те, яка робота підвищує загальну продуктив-
ність, а яка перешкоджає її зростанню. Керівни-
цтво підприємства повинно забезпечити зростання 
продуктивності шляхом її планування. 

Планування продуктивності праці – це визна-
чення рівня продуктивності праці і темпів її зрос-
тання, забезпечення конкурентоспроможності орга-
нізації. 

Кожне підприємство характеризується певним 
рівнем продуктивності, що варіюється (зростає або 
знижується) під впливом ряду чинників. Фактори 
зростання продуктивності праці – це сукупність 
всіх рушійних сил і чинників, що ведуть до збіль-
шення продуктивності праці. 

Лукашевич В.М. виділяє чотири групи внутріш-
ніх факторів: 

– матеріально-технічні фактори – пов'язані з 
використанням нової техніки, нових видів сировини 
та матеріалів (модернізація обладнання, заміна мо-
рально застарілого обладнання новим, підвищення 
рівня механізації виробництва, автоматизації ви-
робництва, впровадження нових прогресивних тех-
нологій, використання нових видів сировини, про-
гресивних матеріалів та інших заходів);

– організаційно-технічні фактори – визначають-
ся рівнем організації праці, виробництва та управ-
ління (удосконалення організації управління вироб-
ництвом, удосконалення організації виробництва, 
удосконалення організації праці);

– соціально-економічні фактори (матеріальна та 
моральна зацікавленість у результатах праці, зміна 
форм власності на засоби виробництва та резуль-
тати праці, рівень кваліфікації працівників, якість 
їх професійної підготовки та загальний культурно-
технічний рівень);

– соціально-психологічні фактори (якість трудо-
вих колективів, їх соціально-демографічній склад, 
рівень дисциплінованості, трудової активності та 
творчої ініціативи працівників, система ціннісних 
орієнтацій, стиль керівництва у підрозділах і на 
підприємстві у цілому тощо). 

До зовнішніх факторів він пропонує віднести 
такі: якість державного економічного механізму; 
соціально-економічні умови у суспільстві та регіоні; 
ситуація на національному та світовому ринках; рі-
вень кооперації з іншими підприємствами; природні 
умови тощо [4, с. 67]. 

Є.Ф. Пєліхов вважає, що на зростання продук-
тивності праці впливають такі фактори: 
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– структурні зрушення у виробництві (зміна пи-
томої ваги окремих видів продукції або виробни-
цтва в загальному обсязі продукції);

– підвищення технічного рівня виробництва 
(комплексна механізація й автоматизація виробни-
чих процесів, впровадження передової технології, 
модернізація діючого устаткування; підвищення 
якості продукції, поліпшення використання матері-
алів, палива, енергії); 

– удосконалювання керування, організації ви-
робництва та праці (удосконалювання керування 
виробництвом, збільшення норм і зон обслугову-
вання, скорочення втрат робочого часу, втрат від 
браку); 

– зміна обсягу виробництва продукції; 
– введення в дію й освоєння нових підприємств 

[6, с. 75]. 
Фактори та резерви підвищення продуктивнос-

ті праці знаходяться в тісному взаємозв’язку. Ре-
зерви зростання продуктивності праці – це такі 
можливості її підвищення, які вже виявлені, але 
з різних причин поки що не використані, тобто 
це можливість більш повного використання про-
дуктивної сили праці, усіх факторів підвищення її 
продуктивності за рахунок удосконалювання техні-
ки, технології, поліпшення організації виробництва, 
практики управління. Вони постійно виникають під 
впливом науково-технічного прогресу та досить 
швидко оновлюються [3, c. 84].

Г.Т. Завіновська пропонує наступну класифіка-
цію резервів підвищення продуктивності праці. За 
часом використання розрізняють поточні та пер-
спективні резерви. Поточні резерви можуть бути 
використані залежно від реальних можливостей 
протягом місяця, кварталу або року. Використання 
перспективних резервів передбачається у майбут-
ньому через рік або кілька років згідно з довгостро-
ковими планами підприємства. 

За сферами виникнення розрізняють загально-
державні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, вну-
трішньовиробничі резерви. До загальнодержавних 
належать такі резерви, використання яких впливає 
на зростання продуктивності праці в економіці за-
галом і які пов'язані з недовикористанням науко-
во-технічного прогресу, нераціональним розміщен-
ням підприємств і неефективною демографічною та 
територіальною зайнятістю населення, недостатнім 
використанням ринкових механізмів господарюван-
ня тощо. 

Регіональні резерви пов'язані з можливостями 
поліпшеного використання продуктивних сил дано-
го регіону.

Міжгалузеві резерви – це можливості поліпшен-
ня міжгалузевих зв'язків, своєчасне, точне і якісне 
виконання договорів щодо кооперованих поставок, 
використання можливостей однієї галузі для підви-
щення продуктивності праці в іншій. Так, значному 
підвищенню продуктивності праці в обробних галу-
зях промисловості сприяє поліпшення якості про-
дукції в сировинних галузях.

Галузеві резерви – це резерви, пов'язані з мож-
ливостями підвищення продуктивності праці, які 
характерні для даної галузі економіки й зумовле-
ні недостатнім використанням техніки і технології 
виробництва, прогресивних досягнень і передового 
досвіду, недоліками в спеціалізації, концентрації та 
комбінуванні виробництва тощо.

Внутрішньовиробничі резерви виявляються та 
реалізуються безпосередньо на підприємстві і зу-
мовлені недостатньо ефективним використанням 
техніки, сировини, матеріалів, а також робочого 
часу, а також прихованим безробіттям. Велике зна-

чення цих резервів полягає в тому, що підприєм-
ство є первинним стрижнем економіки і на ньому 
виявляються і використовуються всі попередні ре-
зерви [2, с. 114]. 

Деякі науковці резерви зростання продуктив-
ності праці поділяють на дві групи: резерви поліп-
шення використання робочої сили (краща організа-
ція умов праці, матеріальна та моральна мотивація 
працівників, забезпечення безперервної роботи) та 
резерви більш ефективного використання основних 
і обігових фондів (резерви раціонального викорис-
тання сировини та ресурсів, експлуатації основних 
засобів) [7, c. 234]. 

Пошук і аналіз резервів підвищення продуктив-
ності ґрунтується на порівнянні інформації, одер-
жаної під час вимірювання й оцінки досягнутого 
рівня продуктивності праці на підприємстві зага-
лом і за окремими видами праці зокрема з наяв-
ною інформацією про максимально можливий рі-
вень продуктивності праці на аналогічних роботах. 
Для пошуку резервів підвищення продуктивності 
праці необхідно заохочувати висококваліфікованих 
представників різних спеціальностей, що володіють 
фундаментальністю і широтою поглядів та вміють 
бачити перспективу. Використання резервів пови-
нно базуватись на максимальному ефекті при міні-
мальних затратах.

Управління продуктивністю праці – це склад-
не комплексне завдання, важливе для організацій 
будь-якої сфери діяльності й будь-якого розміру, 
якщо вони планують досягти успіху у своїй ді-
яльності. Реалізація даного завдання залежить від 
скоординованої роботи економістів і менеджерів на 
всіх етапах програми.

Для більш повного використання резервів підви-
щення продуктивності праці використовують про-
грами управління продуктивністю, у яких зазнача-
ються види резервів, конкретні строки та способи 
їх використання, плануються основні витрати та 
очікуваний результат від їх впровадження.

Після визначення найвпливовіших факторів під-
вищення продуктивності праці управлінці мають 
обрати відповідні методи для покращення існуючої 
ситуації. В світовій практиці використовують бага-
то ефективних методів підвищення продуктивності 
праці. Серед них необхідно виділити такі: проекту-
вання витрат, розвиток та впровадження нових тех-
нологій, управління якістю, програми стимулюван-
ня вдосконалення обладнання, сучасне управління 
трудовими ресурсами, робототехніка, автоматиза-
ція роботи, спрощення документообігу, розробка та 
перегляд посадових обов’язків тощо.

Базою дослідження є товариство з обмеженою 
відповідальністю СТО »Гавань», яке було створено 
у червні 2001 року у м. Севастополі. 

Головна мета, з якою було створено товариство,– 
отримання прибутку шляхом найбільш повного за-
доволення потреб громадян, підприємств у товарах 
та послугах, які надає Товариство. Предметом ді-
яльності ТОВ СТО »Гавань» є: оптова та роздрібна 
торгівля автозапчастинами; виточування деталей 
автомобіля; технічне обслуговування; надання по-
середницьких, інформаційних, консультаційних по-
слуг; діагностика автомобілів.

Було проведено аналіз рівня продуктивності 
праці на СТО «Гавань», дані якого наведені у та-
блиці 1.

За рахунок збільшення чисельності виробни-
чого персоналу, відповідно збільшилась кількість 
відпрацьованих людино-днів та людино-годин. Що 
в свою чергу підвищило середньорічну продуктив-
ність праці працівників у 2012 році в порівнянні з 
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2011 роком на 2,72 тис. грн; у 2011 році в порівнянні 
з 2010 роком на 32,19 тис. грн на одного робітника.

У 2012 році в порівнянні з 2011 роком середньо-
річна продуктивність праці виробничого персоналу 
зменшилась на 0,67 тис. грн на одного працівника, 
що свідчить про недостатню завантаженість пер-
соналу; а в 2011 році в порівнянні з 2010 роком – 
збільшилась на 46,42 тис. грн.

За рахунок зростання долі робітників у загаль-
ній чисельності персоналу середньорічний виро-
біток збільшився у 2012 році в порівнянні з 2011 
роком на 3614,7 тис. грн; у 2011 році в порівнянні з 
2010 роком – на 3697,8 тис. грн.

Таким чином, збільшення чисельності виробни-
чого персоналу призводить до збільшення кількості 
відпрацьованих людино-днів та людино-годин і під-
вищення середньорічної продуктивності праці пра-
цівників.

Eфективність використання трудових ресурсів 
(персоналу) на СТО »Гавань» виражається через 
продуктивність праці робітників. В загальному ро-
зумінні продуктивність праці характеризує її ре-
зультативність (плідність), тобто оцінює результат 
праці, отриманий на одиницю витрат, пов'язаних з 
використанням трудових ресурсів підприємства.

Забезпечення зростання продуктивності праці 
СТО «Гавань» пов'язане, як правило, з необхідністю 
понесення певних витрат: на купівлю нового облад-
нання, підвищення рівня оплати праці, проведення 
ремонту та обладнання об'єктів соціальної сфери, 
оплату розробки нових технологій, навчання пер-
соналу, збільшення частки прибутку, що спожива-
ється, тощо.

Одним із основних шляхів підвищення продук-
тивності праці на СТО »Гавань» є удосконалення 
системи мотивації працівників. Мотивація персона-
лу є основним засобом забезпечення оптимального 
використання ресурсів, мобілізації наявного кадро-
вого потенціалу. Основна мета процесу мотивації 
– це отримання максимальної віддачі від викорис-
тання наявних трудових ресурсів, що дозволяє під-
вищити загальну результативність і прибутковість 
діяльності підприємства.

Потрібне вдосконалення застосовуваних соціаль-

но-психологічних методів і концепцій управління 
персоналом на підприємстві. Можна виділити три 
основні напрямки удосконалення використання соці-
ально-психологічних методів в мотивації персоналу:

– підтримання сприятливого психологічного клі-
мату в колективі;

– розвиток системи управління конфліктами;
– формування та розвиток організаційної куль-

тури.
Запропоновані шляхи удосконалення системи 

мотивації СТО »Гавань» дадуть змогу підвищити 
показники продуктивності праці персоналу та по-
кращити якість їх праці.

Проте не тільки від підприємства залежить підви-
щення продуктивності праці, також необхідне втру-
чання держави у соціально-економічні процеси, що 
дасть змогу підвищити ефективність праці, створити 
умови для ефективного використання робочої сили та 
удосконалити контроль за винагородою праці.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Про-
дуктивність праці – це ефективність виробничої ді-
яльності людей у процесі створення матеріальних 
благ і послуг. Це динамічний показник, що зміню-
ється під впливом цілого ряду чинників. За рахунок 
факторів та резервів підвищення продуктивності 
праці можна досягти зростання економічної ефек-
тивності підприємства. Тому кожному підприємству 
необхідно приділяти належну увагу підвищенню 
продуктивності праці, для цього потрібно розгля-
дати науково-технічні, технологічні та соціально-
економічні передумови зростання продуктивності 
праці в тісному взаємозв’язку. Також доцільно вра-
ховувати обмеженість ресурсів, яка є характерною 
для сучасних умов господарювання. 

Значну роль відіграють мотивація працівників, 
їх кваліфікація, використання новітніх технологій, 
збільшення винагороди за працю, різноманітне ма-
теріальне стимулювання та моральне заохочення. 
В Україні дослідження підвищення продуктивнос-
ті проводяться не досить активно, тому необхідно 
використовувати світовий досвід, вдосконалювати 
нормативну базу, вносити зміни до вже існуючого 
законодавства у сфері праці. 

Таблиця 1
Рівень продуктивності праці на СТО «Гавань» 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. Відхилення 2012 р. 
до 2010 р., %

Продукція у порівняльних цінах, тис. грн. 14 596, 20 18294,00 21908,70 50,10
Средньоспискова чисельність штатних працівників, чол 70 76 90 28,57
Середньорічна чисельність виробничого персоналу, чол. 51 55 66 29,41
Загальна кількість людино-днів, відпрацьованих всіма 
працівниками 17500,00 19076,00 22770,00 30,11

Загальна кількість людино-годин, відпрацьованих всіма 
працівниками 129500,00 139254,00 167832,00 29,60

Середньорічна продуктивність праці працівників, тис. 
грн. / чол. 208,52 240,71 243,43 16,74

Середньорічна продуктивність праці виробничого пер-
соналу, тис. грн. / чол. 286, 20 332,62 331,95 15,99

Середньоденна продуктивність праці виробничого пер-
соналу, тис. грн. / чол. 1,15 1,33 1,32 15,06
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие производительности труда как экономической категории, ее основные виды. Приве-
дена классификация факторов и резервов повышения производительности труда. Определена сущность программы 
управления производительностью труда, которая применяется для более полного использования резервов повышения 
производительности труда. Проанализирован уровень производительности труда на СТО «Гавань».
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Summary
The article deals with the concept of productivity as an economic category, its basic types. There was given the classification 
of factors and reserves of labor productivity increase. There was defined the essence of the program management 
productivity which is applied for better use of reserves of labor productivity increase. There was analyzed the level of 
labor productivity in the service center «Нarbor».
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
мале підприємництво як самостійний еле-

мент ринкової економіки істотно впливає на струк-
турну перебудову в економіці регіону та країни, 
робить вагомий внесок у збільшення загальних об-
сягів виробництва, створює сприятливе середовище 
для розвитку конкуренції, забезпечує сильнодіючі 
стимули до інноваційної та високоефективної праці. 
Мале підприємництво представляє собою найбільш 
гнучку, динамічну і масову форму організації гос-
подарської діяльності. Саме у цьому секторі ство-
рюється та знаходиться в обігу основна частина на-
ціональних ресурсів, які є живильним середовищем 
розвитку економіки будь-якої країни.

Одним з найважливіших напрямків підвищення 
життєздатності малого і середнього підприємни-
цтва, яке активно розробляє сучасна наука – це 
формування інтеграційних об'єднань різного типу, 
що посилюють стійкість до негативних змін серед-
овища. Надають змогу залучати додаткові фінансо-
ві, матеріальні, інтелектуальні й інші ресурси, котрі 
покращують фінансові результати діяльності під-
приємств. 

Використання в повній мірі потенційних мож-
ливостей розвитку малого бізнесу перетворює його 
на дієвий механізм розв'язання економічних і со-
ціальних проблем як окремих регіонів, так і країни 
в цілому [7].

Постановка завдання. В сучасних умовах сто-
їть актуальне завдання – використати переваги 
підприємницького сектору як мобільної, гнучкої і 
ефективної системи господарювання, організації 
товарного виробництва, торгівлі, послуг, інших ви-
дів підприємницької активності для піднесення і 
структурної перебудови економіки регіону, підви-
щення рівня зайнятості та добробуту населення. 

Тільки тісна інтеграція малого та великого бізне-
су сприяє структурній перебудові економіки й при-
скоренню інноваційних процесів. 

Саме вдало обрана інтеграційна структура спри-
яє появі у підприємств малого бізнесу значної кіль-
кості переваг, які в подальшому і дозволяють йому 
вийти із кризової ситуації, розширити обсяги ви-
робництва, збільшити розмір прибутку та перейти 
до розряду конкурентоспроможних підприємств і, 
нарешті, подовжити період життєвого циклу бізне-
су та забезпечити його стійке функціонування [7].

Виклад основного матеріалу дослідження. Най-
більш динамічним елементом структури народного 

господарства, що постійно змінюється, є мале під-
приємництво і сьогодні його розвиток в регіонах 
України здійснюється в умовах незбалансованої 
політики держави, яка спричиняє ряд проблем, що 
стають все більш нагальними і пов’язані насампе-
ред з недооцінкою ролі й значення малих підпри-
ємств. Слід зауважити, що саме мале підприємни-
цтво значно сприяє соціальному та регіональному 
розвитку, оскільки виступає прикладом ініціатив-
ності та дієвості, а головне – є значним джерелом 
надходжень до місцевих бюджетів [2, c. 294]. 

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх 
рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємни-
цтва за 2013 рік становить 895,6 млн.грн., що на 
84,8 млн.грн. або на 9,5% більше ніж в 2012 році, 
або 22,2% від загальних обсягів надходжень (19,0)%. 
Питома вага надходжень до місцевих бюджетів від 
діяльності суб’єктів малого підприємництва за від-
повідний період також збільшилась на 46,2 млн.грн. 
або на 8,1% і становить 613,4 млн.грн., а їх частка в 
загальних надходженнях становить 25%.

За даними моніторингу у 2013 році започаткува-
ли діяльність 6309 новостворених суб’єктів господа-
рювання, що на 4,9% менше порівняно з 2012 роком, 
із яких 994 – юридичних осіб (на 7,9% менше) та 
5315 – фізичних осіб-підприємців (на 4,4% менше).

При цьому кількість діючих суб’єктів малого 
підприємництва за 2013 р. в порівнянні з минулим 
роком збільшилась на 5,4%, або на 4798 одиниць.
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Рис. 1. Динаміка новостворених суб’єктів
малого підприємництва

Зростання кількості малих і середніх підпри-
ємств супроводжується їхнім активним залученням 
в інтеграційні відносини. 

Розвиваються різні форми інтеграційних 
об'єднань як вже відомі, так і принципово нові. 
Інтеграція стала однією з головних рушійних сил 
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сучасної економіки на всіх її рівнях (світовому, 
національному, регіональному, муніципальному) і 
сферах використання (у великому і малому підпри-
ємництві, реальному і фінансовому секторах еконо-
міки, науці і виробництві тощо).

Інтеграція малого і середнього підприємництва, 
у вузькому розумінні – це один з проявів універ-
сальної закономірності. Її розвиток на сучасному 
етапі економічних перетворень пов'язаний з комп-
лексом процесів, характерних для інноваційної еко-
номіки: зростання ролі науково-технічного прогре-
су, бурхливий розвиток інформаційних технологій, 
скорочення життєвого циклу продукту, перехід до 
малосерійного виробництва, орієнтація підприємств 
на задоволення індивідуальних потреб замовника.

Розглядаючи механізм та економічний зміст інте-
граційної взаємодії малого й великого бізнесу, необ-
хідно зазначити наступне. Якщо метою останньої ви-
ступає процес отримання взаємної вигоди, а процес 
співпраці носить стійкий характер, між підприємства-
ми, що створюють інтеграційну структуру, формуєть-
ся економічний симбіоз. Тобто така стійка (довготер-
мінова) економічна взаємодія підприємств-партнерів, 
результат якої визначається у вигляді ефекту, розмір 
якого значно перевершує економічний результат одно-
осібної дії кожного з учасників процесу.

Саме вдало обрана інтеграційна структура спри-
яє появі у підприємств малого бізнесу значної кіль-
кості переваг, які в подальшому і дозволяють йому 
вийти із кризової ситуації, розширити обсяги ви-
робництва, збільшити розмір прибутку та перейти 
до розряду конкурентоспроможних підприємств і, 
нарешті, подовжити період життєвого циклу бізне-
су та забезпечити його стійке функціонування.

Для малих підприємств такий інтеграційний 
процес з великими або середніми підприємствами 
має вигляд моделі, яка передбачає подальший його 
розвиток з організаційних, економічних, фінансо-
вих питань, а отже, передбачає: 

• по-перше, зростання стабільності, прогнозова-
ності зовнішнього середовища малого бізнесу; 

• по-друге, відбувається взаємовигідний рух ін-
формаційних, технологічних, сировинних, фінансо-
вих, кадрових ресурсів [7].

Інтеграційний процес малих підприємств здій-
снюється в контексті державного регулювання та 
підтримки їхнього розвитку.

Державне регулювання та підтримка розвитку 
малого підприємництва в Україні здійснюється від-
повідними загальнодержавними, регіональними та 
місцевими органами влади з метою узгодження 
інтересів держави і сектору малого підприємни-
цтва Державна підтримка малого підприємництва 
на місцевому рівні здійснюється в рамках впрова-
дження регіональних і місцевих програм. 

Відповідно до Закону України «Про державну 
підтримку малого підприємництва» розвиток ма-
лого підприємництва забезпечують у межах своїх 
повноважень Верховна Рада України, Кабінет Мі-
ністрів України, спеціально уповноважений орган 
у сфері розвитку малого і середнього підприєм-
ництва, інші центральні органи виконавчої влади, 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, міс-
цеві державні адміністрації, органи місцевого само-
врядування. Спеціально уповноваженим органом у 
сфері розвитку малого і середнього підприємництва 
є центральний орган виконавчої влади, що забезпе-
чує реалізацію державної політики у сфері розви-
тку підприємництв а[3], яка виявляється у розробці 
і реалізації регіональних та місцевих програм роз-
витку малого і середнього підприємництва в Україні 

Відповідно до регіональних та місцевих про-
грам розвитку малого і середнього підприємництва 
в Україні протягом 2013 року місцевими органа-
ми виконавчої влади надавалася матеріально-тех-
нічна допомога суб’єктам малого підприємництва. 
Суб’єкти малого бізнесу забезпечувалися вільними 
нежитловими приміщеннями, устаткуванням, сіль-
ськогосподарською технікою, запчастинами, палив-
но-мастильними і посівними матеріалами.

Вживалися заходи щодо спрощення процедур 
передачі нерухомого майна в оренду, виділення зе-
мельних ділянок, отримання дозволів на будівни-
цтво та реконструкцію об’єктів, перегляду ставок 
та пільг з орендної плати для підприємців-почат-
ківців і тих суб’єктів підприємницької діяльності, 
що працюють у пріоритетних напрямах на пільго-
вих умовах.

У регіонах постійно оновлюються бази даних 
про наявність вільних виробничих та невиробничих 
приміщень, що пропонуються для викупу або пере-
дачі в оренду суб’єктам підприємництва для здій-
снення ними підприємницької діяльності. Зазначена 
інформація розміщувалась на офіційних веб-сайтах 
та в регіональних засобах масової інформації.

Проводиться робота щодо залучення суб’єктів 
малого підприємництва до участі у виконанні дер-
жавних регіональних замовлень. Підприємницькі 
структури приймали участь в конкурсах (тендерах) 
по закупівлі товарів на виробництво продукції, ви-
конання робіт, надання послуг для потреб регіону.

У 2013 році Вінницька область на ряду з Хмель-
ницькою, Сумською, Волинською, Закарпатською, 
містом Київ, та АР Крим показала найкращі ре-
зультати за обсягами розміщених серед суб’єктів 
малого бізнесу державних (регіональних) замов-
лень. 

У Вінницькій області у 2013 р. укладено дого-
ворів на закупівлю товарів, робіт (послуг) на суму 
1062,1 млн. грн., в т.ч. 1395 – із суб’єктами малого 
підприємництва, що становить 44,4 % до загальної 
кількості укладених договорів [8].

За рахунок коштів обласного бюджету створю-
ються належні умови для успішної роботи підпри-
ємців. Так, на підтримку підприємництва на 2013 
рік в обласному бюджеті були передбачені кошти в 
сумі 500 тис. грн., із яких на фінансову підтримку 
спрямовано 300 тис. грн. [5].
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Рис. 2. Обсяг коштів виділених на підтримку
малого підприємництва з обласного бюджету 

за 2011-2013 роки

Одним із механізмів фінансової підтримки, який 
запроваджено в області з 2006 року є часткове 
відшкодування відсоткових ставок за кредитами 
банків, залученими суб’єктами малого і середньо-
го підприємництва на реалізацію інвестиційних 
проектів[6,с.10].

З 2014 року підприємці, що працюють на спро-
щеній системі оподаткування, отримають можли-
вість ведення в електронному вигляді книг обліку 
доходів і витрат. Це дозволить автоматично, на під-
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ставі даних книги подавати податкову звітність в 
режимі онлайн. Окрім цього, з 1 січня підприємці 
– «спрощенці» першими зможуть оцінити переваги 
такої новації як сервіс електронних перевірок. Ця 
процедура дозволить проводити аудит бухгалтер-
ської звітності дистанційно, не відволікаючи під-
приємця від його основної діяльності. З 2015 року 
цю можливість отримають всі представники малого 
та середнього бізнесу, а з 2016 року – й інші плат-
ники податків[4].

Формування сприятливого підприємницького 
середовища в області здійснюється за Регіональ-
ною програмою розвитку малого і середнього під-
приємництва у Вінницькій області на 2013-2014 
роки, яка містить узгоджений за ресурсами, вико-
навцями і термінами реалізації комплекс заходів, 
спрямованих на створення правових, фінансових, 
соціально-економічних, інформаційних та інших 
умов розвитку малого і середнього підприємництва 
в області [6, с. 3].

Висновки з проведеного дослідження.Отже, мож-
на зробити висновок що надходження від діяльності 

малих підприємств формують досить значну части-
ну бюджету області, тому і надалі потрібно сприяти 
їх розвитку через державне регулювання. Тому іс-
нує потреба як в розширенні інфраструктури під-
тримки малого підприємництва, так і в підвищенні 
якості послуг, що надаються.

Сьогодні спостерігається тенденція, коли великі 
підприємства відмовляються від деяких непрофіль-
них функцій (правова підтримка, консалтинг, певні 
виробничі цикли), залишаючи за собою тільки осно-
вні, що являє собою додатковий шанс для малого та 
середнього бізнесу.

На практиці інтеграція малого і середнього під-
приємництва часто буває вимушеною реакцією на 
посилення зовнішніх умов, скорочення простору 
вільної ринкової конкуренції та зростання монопо-
лізації ринків із боку великого підприємництва. 

Незмінним пріоритетом в роботі органів вико-
навчої влади області залишається формування від-
носин влади і бізнесу на партнерських засадах та 
відпрацювання спільних дій для покращення біз-
нес-середовища в регіоні. 
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Аннотация
В статье рассмотрено малое предприятие, как элемент народного хозяйства, интеграционные процессы малых пред-
приятий и их осуществления в контексте государственного регулирования и поддержки.
Ключевые слова: малое предприятие, интеграционный процесс, государственное регулирование и поддержка раз-
вития малого предпринимательства.
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ВИМОГИ ДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 
У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО МСФЗ ТА МСБО

Розглянуто особливості відображення інформації у фінансовій звітності згідно МСФЗ (Міжнародних стандартів 
фінансової звітності) та МСБО (Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).
Ключові слова: фінансова звітність, Концептуальна основа,МСФЗ, МСБО. 

Постановка проблеми. Відмінності в підходах 
до змісту фінансових звітів ускладнюють 

аналіз інформації та прийняття рішень в умовах 
розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних 
корпорацій, глобалізації фінансових ринків. З ме-
тою гармонізації фінансової звітності, максималь-
ного зближення національних стандартів фінансо-
вої звітності з міжнародними, Рада з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) роз-
робляє облікові стандарти, відповідно до яких у 
фінансовій звітності повинна розкриватися якісна, 
прозора та порівнянна інформація, для того щоб до-
помогти користувачам звітності приймати обґрун-
товані економічні рішення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі пи-
тання теорії та методики складання фінансо-
вої звітності знайшли відображення у працях 
вітчизняних науковців, таких як М.Т. Білуха, 
Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, 
Г.П.Голубнича, Й.Я. Даньків, В.І. Єфіменко, Г.Г. 
Кірейцев, М.Д. Корінько, Я.Д. Крупка, М.В. Ку-
жельний, А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, М.Р. 
Лучко, Н.М. Малюга, Є.В. Мних, Л.В. Нападов-
ська, О.А. Петрик, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Г. 
Чумаченко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук та інших. 
Однак ряд проблем, пов’язаних із формуванням 
та відображенням у фінансовій звітності інфор-
мації про активи, власний капітал, зобов’язання, 
доходи, витрати і фінансові результати у контек-
сті орієнтації на Міжнародні стандарти фінансо-
вої звітності залишаються дискусійними та ви-
магають вирішення з урахуванням національних 
особливостей бухгалтерського обліку.

Постановка завдання. З огляду на те,що осно-
вною метою фінансової звітності є надання ін-
формації зацікавленим користувачам, важливо-
го значення набуває визначення вимог МСФЗ до 
інформації,яка має бути відображена у фінансової 
звітності, з точки зору забезпечення її корисності. 
Тому метою статті є розглянути, яких саме вимог 
слід дотримуватися при складанні фінансової звіт-
ності в Україні, аби вона відповідала МСФЗ.

Виклад основного матеріалу. Інформація, на-
ведена у фінансовій звітності, що складається 
суб’єктами господарювання, згідно з Концептуаль-
ною основою складання та подання звітності, пови-
нна відповідати якісним характеристикам.

Характеристики корисної фінансової інформації 
поділяють на дві групи:

- Основоположні якісні характеристики, яким 
обов’язково повинна задовольняти інформація, що 
міститься у звітності. Згідно з п. ЯХ4 розд. 3 Кон-
цептуальної основи до них відносяться доречність 
та правдиве подання інформації.

- Посилювальні характеристики, які поліпшу-
ють корисність інформації. Відповідно до п. ЯХ19-
ЯХ34 розд. 3 Концептуальної основи вони включа-
ють: зіставність, можливість перевірки, вчасність 
та зрозумілість. Застосування цих характеристик 
важливо, але не повинно вступати в конфлікт з 
основоположними характеристиками [3, c. 16].

Основоположні якісні характеристики. 
Розглянемо порядок застосування основополож-

них якісних характеристик фінансової звітності. 
1. Доречність. Інформація є доречною, якщо вона 

впливає на прийняття економічних рішень корис-
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тувачів, дає змогу оцінити ними події чи скоригу-
вати їх оцінки, зроблені в минулому. Ознаками до-
речності є:

• суттєвість. Інформація є суттєвою, якщо її 
пропуск або неправильне відображення може впли-
нути на економічні рішення користувачів, прийняті 
на основі фінансових звітів;

• підтверджувальна цінність. Інформація пови-
нна забезпечувати можливість реакції на попередні 
оцінки;

• передбачувальна цінність. Інформацію можна 
використати як вхідні дані для процесів, які вико-
ристовуються для прогнозування майбутніх дохо-
дів.

Наприклад, відображення у фін звітності інфор-
мації про доходи,витрати, прибуток підприємства 
свідчить про її доречність, зокрема, у частині того, 
що на її основі можна спрогнозувати майбутні фі-
нансові результати діяльності. 

2. Правдиве подання інформації. Це – правдиве 
відображення операцій та інших подій, результа-
том яких є зміна активів, зобов’язань або капіталу 
на дату звітності. Характеристиками правдивого 
подання є:

• нейтральність інформації – відсутність в ін-
формації упередженості. Фінансові звіти не є ней-
тральними, якщо в результаті відбору або викладу 
інформації вони впливають на прийняття рішення 
або на судження з метою досягнення заздалегідь 
визначеного результату.

• повнота. Щоб бути достовірною, інформація у 
фінансових звітах має бути повною в межах суттє-
вості й витрат, пов’язаних з її отриманням. У ре-
зультаті упущень інформація може бути хибною чи 
оманливою, а значить, недостовірною та недостат-
ньо доречною.

При дотриманні основоположних якісних ха-
рактеристик фінансової інформації варто врахо-
вувати інтереси зовнішніх користувачів щодо спів-
відношення доречності інформації та її повноти, 
оскільки розкриття значного обсягу інформації про 
діяльність підприємства, зокрема, у Примітках до 
фінансової звітності, не завжди є доречним для її 
користувачів, якщо така інформація не є суттєвою. 
[3, c. 18]

Посилювальні якісні характеристики. 
1. Зіставність інформації, тобто можливість по-

рівнювати звіти за різні періоди для того, щоб ви-
значити тенденції змін у фінансовому стані та ре-
зультатах діяльності підприємства. Передумовою 
зіставності є наведення відповідної інформації по-
переднього періоду і розкриття інформації про об-
лікову політику та її зміни.

2. Своєчасність інформації свідчить про те, що 
несвоєчасно подання фінансової звітності може 
призвести до втрат доречності та достовірності ін-
формації. Звітність слід друкувати якомога швидше 
після закінчення звітного періоду. Але існує супер-
ечність між цим критерієм та критерієм надійності, 
яка полягає в тому,що скорочені строки підготовки 
звітності збільшують імовірність неточності розра-
хунків та оцінок, а отже, знижують ступінь їх на-
дійності.

3. Зрозумілість. Класифікація, характер і подан-
ня інформації ясно і стисло роблять її зрозумілою 
для підготовленого користувача. Припускається, 
що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, 
економічної діяльності та бухгалтерського обліку.

Прикладом дотримання посилювальних якісних 
характеристик є наведення у фінансовій звітнос-
ті інформації про активи, зобов’язання, доходи та 
витрати в період їх фактичного визнання, як того 

вимагають МСФЗ, дотримання вимог МСФЗ щодо 
розмежування активів та зобов’язань на поточні та 
непоточні, що робить таку інформацію своєчасною 
та зрозумілою користувачам.

Проблеми при застосуванні характеристик
При застосуванні якісних характеристик фінан-

сової інформації, передбачених Концептуальною 
основою фінансової звітності, суб’єкт господарю-
вання може зіткнутися із проблемою співвідношен-
ня між наданням доречної інформації в частині її 
підтверджувальної та передбачувальної цінності та 
розкриттям інформації, що становить комерційну 
таємницю підприємства. У цьому випадку необхід-
но закріпити розпорядчому документі перелік відо-
мостей, що є комерційною таємницею,а також тих, 
які не підлягають розголошенню та розкриттю у 
Примітках до фінансової звітності [2, c. 217].

Вимоги МСБО (IAS) 1 до інформації,наданої у 
фінансових звітах

Загальні вимоги щодо складання і подання фі-
нансової звітності підприємств міститься у МСБО 1 
«Подання фінансових звітів». Згідно з МСБО 1 по-
вний комплект фінансових звітів повинен містити:

- Баланс (Balance sheet)
- Звіт про фінансові результати (Income 

statement, profit and loss statement)
- Звіт про зміни у власному капіталі (Statement 

of changes in equity)
- Звіт про рух грошових коштів (Cash flow 

statement)
- Примітки (notes), що містять виклад облікової 

політики та інші пояснення [4, c. 2].
МСБО 1 заохочує підприємства до подання, 

окремо від фінансових звітів, фінансового огляду, 
складеного керівництвом, з описом і поясненням 
основних рис результатів діяльності підприємства 
та його фінансового стану.

У МСБО 1 «Подання фінансової звітності» також 
визначено загальні характеристики,яким повинна 
відповідати фінансова звітність складена за МСФЗ. 
Зокрема, у цьому стандарті зазначається,що:

- Складаючи фінансові звіти, керівництво пови-
нно оцінювати здатність підприємства продовжува-
ти свою діяльність на безперервній основі. Фінансо-
ві звіти мають складатися на основі безперервності, 
якщо тільки керівництво не має намірів ліквідувати 
підприємство чи припинити діяльність;

- Підприємства повинні складати свої фінансові 
звіти ( крім інформації про рух грошових коштів) 
за принципом нарахування;

- Подання та класифікація статей у фінансових 
звітах має зберігатися від одного періоду до іншого;

- Кожну суттєву статтю у фінансових звітах слід 
подавати окремо. Несуттєві суми слід об’єднувати з 
сумами подібного характеру чи функції; окремо по-
давати їх непотрібно;

- Активи і зобов’язання не слід згортати, крім 
випадків, коли інший МСБО вимагає або дозволяє 
згортання. Статті доходу та витрат слід згортати 
лиш тоді, коли: один МСБО вимагає чи дозволяє це 
або прибутки, збитки та пов’язані з ними витрати, 
які виникають у результаті однакових чи потрібних 
операцій та подій, не є суттєвими;

- Слід розкривати порівняльну інформацію сто-
совно попереднього періоду щодо всієї числової ін-
формації у фінансових звітах. Порівняльну інфор-
мацію слід долучати до інформації розповідного та 
описового характеру, якщо вона є доречною для 
розуміння фінансових звітів поточного періоду [1, 
c. 67].

МСБО 1 вимагає чіткої ідентифікації фінансо-
вих звітів та їхніх компонентів. Фінансові звіти по-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 61

1 (01) march 2014

винні бути чітко ідентифікованими та відрізнятися 
від іншої інформації в тому самому опубліковано-
му документі. Кожний компонент фінансових звітів 
мусить містити, де це необхідно для належного ро-
зуміння поданої інформації, таке:

• Назву підприємства,що звітує;
• Охоплюють фінансові звіти одне підприємство 

чи групу підприємств;
• Дату балансу або період, охоплений фінансо-

вими звітами;
• Валюту звітності;
• Рівень точності, використаний у поданні цифр 

у фінансових звітах.
Фінансові звіти, згідно МСБО 1, мають подавати-

ся принаймні щорічно. Якщо дата балансу підпри-
ємства змінюється і річні фінансові звіти подаються 
за період, довший або коротший, ніж 1 рік, підпри-
ємство повинно розкрити причину зміни і той факт, 
що порівняльні суми у звітності не є зіставними. 
Також вимагається, щоб підприємство публікувало 
свої фінансові звіти протягом шести місяців після 
дати балансу. 

Інші вимоги 
Концептуальною основою фінансової звітності 

визначено вимоги до ви-знання (тобто включення 
до статей фінансової звітності) окремих елементі 

фінансових звітів (активів, зобов’язань, власного 
капіталу, доходів та витрат)

Ці вимоги означають, що стаття може бути ви-
знана у фінансовій звітності за умови, що вона від-
повідає визначенню окремого елемента звіту, якщо 
є ймовірність надходження або вибуття будь-якої 
економічної вигоди для підприємства, пов’язаної із 
цією статтею, та вартість статті може бути досто-
вірно визначена [3, c. 19].

Концептуальна основа фінансової звітності ви-
значає також вартісне обмеження на корисну фінан-
сову звітність, яке стосується необхідності оцінки 
того, чи можуть вигоди, пов’язані з поданням у звіт-
ності певної інформації, виправдати витрати, поне-
сені для надання та використання такої інформації. 

Висновки з проведеного дослідження. Фінансо-
ва звітність складена підприємством згідно з вимо-
гами МСФЗ, повинна відповідати основоположним 
та посилювальним якісним характеристикам, ви-
значеним Концептуальною основою фінансової звіт-
ності та вимогам до звітності,передбаченим МСБО 
1 «Подання фінансової звітності». При цьому слід 
пам’ятати, що фінансова звітність відповідає вимо-
гам МСФЗ за умови, що при її складанні та роз-
критті відповідної інформації дотримано всі вимоги 
МСФЗ щодо всіх суттєвих статей такої звітності.
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У статті охарактеризовано суб’єкти інвестиційних правовідносин у сфері сільського господарства. Окрема увага 
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Постановка проблеми. Серед стратегічних ці-
лей держави, визначених Законом України 

«Про основні засади державної аграрної політики 
на період до 2015 року» є перетворення аграрного 
сектору на високоефективний, конкурентоспромож-
ний на внутрішньому та зовнішньому ринках сек-
тор економіки, гарантування продовольчої безпеки 
держави та розв’язання соціальних проблем на селі. 
Забезпечити виконання цих цілей можливо лише 
шляхом залучення інвестицій в сільськогосподар-
ське виробництво, у розвиток сільських територій, а 
також застосування новітніх технологій та сучасних 
правових механізмів управління аграрним бізнесом. 
Розвиток інвестиційних відносин у сфері сільсько-
го господарства має надзвичайно важливе значення 
для розвитку агропромислового комплексу. Харак-
теристика суб’єктів інвестиційних правовідносин у 
сфері сільського господарства має важливе як тео-
ретичне, так і практичне значення. Перше полягає 
в поглибленні відповідних теоретичних уявлень, а 
друге у вирішенні правозастосовних проблем.

Постановка завдання. Розкрити сутність 
суб’єктів інвестиційних правовідносин у сфері сіль-
ського господарства.

Аналіз досліджень і публікацій. Серед вітчиз-
няних та закордонних дослідників та їх останніх 
публікацій, у яких розкривається сутність суб’єктів 
інвестиційних правовідносин у сфері сільського гос-
подарства можна виділити О.Т. Ащеулова, Г.Ю. Би-
строва, М.І. Брагинського, М.М. Веденіна, О.С. Йоф-
фе, І.М. Миронця, М.І. Козиря, М.А. Краснова, О.А. 
Рускола, А.П. Сергєєва та інших.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Суб’єктами інвестиційних правовідносин у сфері 
сільського господарства є інвестори та сільськогос-
подарські підприємства різних організаційно-пра-
вових форм.

Держава як суб’єкт інвестиційних відносин в 
АПК здійснює правове регулювання, визначає ін-
вестиційну, цінову, експортну, імпортну політику, 
правовий статус інвесторів, у тому числі вітчизня-
них та іноземних, безпосередньо виділяє на інвесту-
вання в АПК бюджетні кошти, встановлює форми, 
порядок та умови їх використання та контролю за 
виконанням, структуру органів виконавчої влади, 
які займаються інвестиціями в АПК, установлює їх 
повноваження, права та обов’язки, створює умови 
для розвитку аграрного і земельного ринків, вирі-
шує питання щодо надання пільг як інвесторам, так 
і учасникам, насамперед виробникам сільськогоспо-
дарської продукції, забезпечує нормальний інвести-
ційний клімат, гарантії прав інвесторів і виробників 
продукції. Верховна рада України як законодавчий 
орган і суб’єкт інвестиційного права, приймає зако-
ни, якими визначається інвестиційна політика кра-
їни, у т.ч. в АПК, і якими регулюються інвестиційні 
відносини, що складаються в різних галузях еконо-

міки, закладає в Державному бюджеті України на 
відповідний рік розмір видатків для АПК та основні 
напрямки їх використання, в т.ч. у сільське госпо-
дарство, здійснює парламентський контроль за пра-
вильністю витрачання бюджетних коштів, виділених 
для інвестування сільського господарства [6].

В Законі України «Про Державний бюджет 
України на 2014 рік» збережено та істотно збільше-
но, у порівнянні з минулим роком, державну під-
тримку агропромислового комплексу, зокрема сіль-
ського господарства і, в першу чергу, тваринництва, 
як основи забезпечення власним продовольством, 
відтворення та реалізації переваг від органічного 
виробництва у сільському господарстві.

Зокрема, на розвиток тваринництва передбача-
ється спрямувати 900,0 млн. грн. проти 650,0 млн. 
грн., врахованих в бюджеті 2013 року.

Більш, як вдвічі збільшені видатки (201,8 млн. грн.) 
на підтримку розвитку заходів в агропромисловому 
комплексі, зокрема, щодо збереження та збільшення 
поголів’я великої рогатої худоби, компенсацію відсо-
ткової ставки за кредитами, розвиток обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів та ін.

Окрім того, з метою завершення одного із осно-
вних етапів розвитку аграрного ринку в країні, в 
бюджеті 2014 року відновлено бюджетну програму 
щодо державної підтримки будівництва оптових 
ринків сільськогосподарської продукції, видатки на 
яку враховані в сумі 200,0 млн. гривень.

Варто зауважити, що запровадження новітніх 
технологій в сільськогосподарському виробництві 
та переробній промисловості потребує їх технічного 
переоснащення. З метою підтримки програм забез-
печення оновлення техніки через лізинг передба-
чено видатки у сумі 192,0 млн. грн., в тому числі 
за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету – 140,0 млн. грн., що в 2,5 рази більше 
фактичних видатків 2013 року.

Необхідно також відзначити, що у 2014 році, 
як і в попередні роки, збережена пільгова система 
оподаткування у сільському господарстві, завдяки 
чому товаровиробники отримають пільги на суму 
понад 20,0 млрд. гривень [5].

Кабінет Міністрів України як найвищий орган 
виконавчої влади забезпечує реалізацію інвестицій-
ної політики в АПК, здійснює управління інвестиці-
ями, використанням державних коштів, виділених у 
Державному бюджеті на розвиток АПК і сільського 
господарства. До суб’єктів інвестиційної діяльності, 
які вкладають інвестиції в розвиток сільського гос-
подарства, належать також банки та інвестиційні 
фонди (наприклад, Аграрний фонд, страховий фонд 
тощо); органи місцевого самоврядування; державні, 
комунальні та приватні юридичні особи, кредитні та 
інші фінансові установи [6]. 

Серед інституційних інвесторів відокремлюють 
три групи:

© Демидаш Л.С., 2014
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- здійснюють переважно прямі інвестиції, спря-
моване в обмежене коло підприємств (фінансові 
компанії, холдинги, фінансові групи);

- інвестують великі обсяги, не дотримуючись 
певного заздалегідь обраного об’єкта інвестування 
(інвестиційні компанії, страхові компанії, недер-
жавні пенсійні фонди);

- спрямовують великі (диференційовані) інвес-
тиції в активи, але не мають стабільного портфеля 
цінних паперів (інвестиційні банки, фондові доми, 
торговельні компанії).

Аграрний фонд – державна спеціалізована бю-
джетна установа, уповноважена Кабінетом Міні-
стрів України провадити цінову політику в агро-
промисловій галузі економіки України. Утворений 
відповідно до норм Закону України «Про державну 
підтримку сільського господарства». Займає важли-
ве місце у підтримці рівноваги на ринку сільсько-
господарської продукції. Має за кінцеву мету спри-
яння задоволенню потреб населення і забезпеченню 
продовольчої незалежності України, запобігання 
ускладненням та необґрунтованому зростанню цін 
на ринках об'єктів державного цінового регулюван-
ня. Аграрний фонд був утворений 6 липня 2005 р. 
Аграрний фонд став публічним акціонерним това-
риством (постанова Кабміну від 22 квітня 2013 р. 
№364) з метою залучення небюджетних коштыв і 
здійснення інвестиційних проектів в аграрному сек-
торі. До цього Аграрний фонд був бюджетною орга-
нізацією, що здійснював некомерційну діяльність. У 
капіталі фонду 100% належать державі, управлін-
ня корпоративними правами здійснює Міністерство 
аграрної політики та продовольства [4].

Пріоритетним завданням Аграрного фонду є 
формування державного інтервенційного фонду – 
державного запасу окремих видів сільськогоспо-
дарської продукції, який повинен гарантувати про-
довольчу безпеку держави. Наповнення державного 
інтервенційного фонду відбувається шляхом здій-
снення інтервенційних заходів, таких як спотові 
та форвардні закупівлі. Закупівлі здійснюються за 
цінами, не нижче мінімальних гарантованих, що за-
безпечує сільгосптоваровиробникам належний рі-
вень ефективності виробництва [3].

Державний інтервенційний фонд використову-
ється для мінімізації цінових коливань на відповід-
них ринках шляхом поставки сировини та продуктів 
її переробки. Аграрний фонд ініціює визначення пе-
реліку об'єктів державного цінового регулювання на 
відповідний маркетинговий період, тобто тих видів 
сільськогосподарської продукції, на які, в разі необ-
хідності, буде спрямовуватися державна підтримка.

За рахунок спеціального фонду державного бю-
джету в 2010 на підтримку конкурентоспроможнос-
ті продукції сільського господарства було спрямова-
но майже 2,4 млрд грн. У січні 2013 року Аграрний 
фонд провів перші біржові торги продажу продо-
вольчого зерна [2].

Розглянемо динаміку закупівлі зерна до дер-
жавного інтервенційного фонду у 2005-2014 роках 
(рис. 1).

Рис. 1. Динаміка закупівель зерна до державного 
інтервенційного фонду, тис. тонн [2]

Отже, найбільший обсяг закупівлі зерна до дер-
жавного інтервенційного фонду був у 2009 році, 
найменший – у 2005 році. Збільшення обсягу заку-
півлі за форвардними контрактами зерна до Аграр-
ного фонду у 2009 році спричинено збільшенням 
урожаю зернових у 2008 та 2009 роках.

Розглянемо обсяг виробництва у різних країнах 
світу зерна (табл.1).

Таблиця 1
Виробництво зерна у світі, млн тонн

Країна
Сезон

2011-2012 2012-2013 
(оцінка)

2013-2014 
(прогноз)

США 378,3 347,8 427,3
Китай 318,5 333,7 340,8
ЄС 284,5 270,8 292,1
Індія 129,1 136,0 132,2
Росія 89,7 67,1 86,3
Канада 48,1 51,5 55,0
Україна 56,0 45,6 52,7
Аргентина 44,2 46,1 44,9
Австралія 42,4 32,6 36,6
Казахстан 26,1 12,1 16,9
Разом 1 850,3 1 783,6 1 919,2

Отже, світове виробництво усіх видів зернових 
у 2013 році порівняно з попереднім роком збіль-
шиться на 8% до 1,919 млрд тонн. Це також значно 
більше, ніж у 2011 році, який вважається одним з 
найбільш вдалих сезонів.

Прогнози щодо збору зерна в Україні різні: від 
54 млн тонн до 60 млн тонн. Це в будь-якому разі 
більше показника – 2012, який становив трохи біль-
ше 46 млн тонн. Рекорд України – 56,7 млн тонн у 
2011 році, і цього року він може бути побитий. Так, 
в Мінагропроді прогнозують врожай на рівні 56-58 
млн тонн. 

Перспектива рекордного врожаю більше засму-
чує, ніж тішить аграрників. Причина – вкрай низь-
кі ціни, що склалися на зерновому ринку.

Через це у секторі назріває війна – війна за ціни 
– між дрібними сільгоспвиробниками та великими 
трейдерами, які скуповують у них збіжжя [1].

Аграрний фонд створив 2 дочірніх підприємства 
«Агрофінфонд» та «Агрофонд-зерно». Підприємство 
«Агрофінфонд» надаватиме сільськогосподарським 
товаровиробникам фінансові послуги, зокрема лі-
зингові, а також керувати фондами. Головним за-
вданням «Агрофінфонду» стане зниження вартості 
позикових коштів для виробників. Інше дочірнє під-
приємство – «Агрофонд-зерно» створено з метою 
здійснення торгівлі і переробки зернових культур. 
Раніше ці функції виконував безпосередньо АФ, 
однак після створення «дочок» фонд зосередиться 
на своїй основній функції – товарних інтервенціях, 
за допомогою яких держава регулює ринок продо-
вольства.

Висновки з проведеного дослідження. Із ви-
кладеного можна підсумувати, що коло суб’єктів 
(учасників) інвестиційних правовідносин, які ви-
ступають інвесторами у сфері сільського госпо-
дарства, є доволі широким й охоплює як органи 
державної влади, органи місцевого самоврядуван-
ня, державні установи, так і приватних юридич-
них та фізичних осіб (у тому числі й іноземних). 
Аграрний фонд займає важливе місце у підтрим-
ці рівноваги на ринку сільськогосподарської про-
дукції
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старший викладач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання
Української інженерно-педагогічної академії

ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Проаналізовано сутність ефективності інвестиційної діяльності на промислових підприємствах, а також проведено 
системний аналіз структури й динаміки економічного ефекту інноваційного процесу Удосконалено класифікацію видів 
ефективності інвестиційної діяльності підприємств.
Ключові слова: ефективність, інвестиційна діяльність, показник, аналіз, ефективності, підприємство.

Постановка проблеми. Конкурентоспромож-
ність будь-якого промислового підприємства 

значною мірою залежить від ефективності інвес-
тиційної діяльності. Збільшення обсягу інвестицій і 
більш раціональне їхнє використання дозволяє під-
приємству постійно вдосконалювати свою продукцію, 
впроваджувати інші інновації, удосконалювати систе-
му менеджменту і добиватися конкурентних переваг.

Постановка завдання. Здійснити узагальнений 
аналіз та удосконалення теоретико-методологічних 
підходів до сутності та класифікації ефективності 
інвестиційної діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефек-
тивність – це економічна категорія, яка в загаль-

ному розумінні означає результативність витрат 
живої та уречевленої праці. Критерій ефективності 
інвестування – це міра, що визначає ступінь ре-
зультативності інвестиційної діяльності та інвести-
ційного процесу. Він характеризує результат у по-
рівнянні з обсягами, формами, напрямами і рівнем 
ризику інвестування. Тому критерій ефективності 
інвестування може мати однаковий рівень за різних 
обсягів інвестування і відрізнятися при однакових 
за величиною вкладеннях. Він передбачає наявність 
оптимального співвідношення результату інвесту-
вання і необхідних для його отримання інвести-
ційних витрат. Критерій оптимальності необхідно 
розглядати як досягнення максимально можливого 
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результату з кожної одиниці інвестиційних витрат 
або як абсолютний мінімум цих витрат на кожну 
одиницю інвестиційних доходів. 

У деяких роботах, де йдеться про необхідність 
оцінювання ефективності, і досі можна зустріти 
ототожнення критерію ефективності з показни-
ками ефективності Крім того, деякі автори дово-
дять необхідність кількісного визначення критерію 
ефективності і навіть замінюють його показником 
ефективності .Потрібно чітко розмежувати понят-
тя критерію ефективності інвестування і показника 
ефективності інвестування. Критерій відбиває оцін-
ку ефективності, а показник – формальну модель 
кількісного прояву ефективності, тобто визначає 
що, де, коли і яким чином підлягає вимірюванню. 

Складність і багатогранність інвестиційного про-
цесу ставить вимоги до категорії ефективності ін-
вестування, яку неможливо охарактеризувати од-
ним показником. Для одержання всебічної оцінки 
рівня ефективності інвестиційної діяльності та ін-
вестиційного процесу необхідно розробити систему 
показників, що відображають різні сторони резуль-
татів інвестування [1, с. 118].

Прагнення учасників інвестиційної діяльності до 
максимізації результатів інвестування з наймен-
шими витратами ресурсів підсилюється в сучасних 
умовах господарювання об'єктивною дією економіч-
них законів, які відображають внутрішній необхід-
ний стійкий зв'язок між основними протилежними 
сторонами, властивостями, ступенями розвитку 
явищ і процесів об'єктивного світу, при якому здій-
снюється перехід даного протиріччя в його більш 
розвинені форми. Серед діючих законів визначне 
місце в формуванні зв'язку між трьома головними 
складовими ефективності – необхідністю задово-
лення інтересів інвесторів та підприємств-реципі-
єнтів, сукупним капіталом, що інвестується, та рів-
нем ефективності його використання – займають 
закон додаткової вартості та закон економії часу. 
Дія першого закону проявляється в формуван-
ні економічних та соціальних результатів процесу 
інвестування, виходячи з типових суспільно-еко-
номічних і об'єктивно необхідних природних умов 
господарювання. Сутність закону економії часу ви-
значає необхідність всебічної економії інвестицій-
них ресурсів. В сучасних умовах господарювання 
односпрямована дія цих законів змінює місце та 
значення ефективності інвестиційних процесів на 
промислових підприємствах і призводить до підви-
щення значущості процедури її оцінки.

В умовах переходу до ринкової системи виникає 
необхідність полімотивації інвестиційної діяльнос-
ті, що пов'язано з виникненням потреб в досягненні 
не лише економічної, а й інших видів ефективності. 
Незважаючи на те, що сучасні умови господарю-
вання орієнтують учасників інвестування переваж-
но на економічні результати, їх урахування забез-
печує підвищення якості планування і регулювання 
результатів інвестиційної діяльності, що сприяє 
формуванню зворотного зв'язку між результа-
тами інвестиційної діяльності як сили мотиву та 
мотивацією інвесторів до участі у наступних про-
ектах. Тому необхідно глибоко дослідити сутність 
ефективності інвестиційної діяльності, сформувати 
методичні підходи до оцінки рівня ефективності і 
з урахуванням цього удосконалити інструменти 
управління, які дозволять посилити мотивацію ін-
весторів та підвищити ступінь керованості резуль-
татів інвестування. Пріоритетною ціллю інвестицій-
ної діяльності є задоволення інтересів учасників в 
найбільш повній мірі, тому якісна характеристика 
ефективності інвестування полягає в отриманні 

найбільшого рівня ефективності. З точки зору кіль-
кісної визначеності сутність ефективності інвести-
ційної діяльності проявляється через дію специфіч-
ного закону підвищення ефективності виробництва, 
в основі якого лежать певні соціально-економічні 
умови, при зміні яких модифікується або припиня-
ється його дія. Згідно з цим законом максимальний 
результат господарювання повинен бути досягну-
тий з мінімальною величиною ресурсів, що вико-
ристовуються [2, с. 83].

У цій моделі чисельник відображає рівень ре-
зультатів інвестиційної діяльності підприємства, а 
знаменник – витрати, що зумовлюють появу ре-
зультату за відповідний період часу. При цьому ді-
яльність визнається ефективною, якщо відношення 
результатів цієї діяльності до витрат на її здійснен-
ня більше одиниці .Однак, в цьому разі результат 
повинен визначатися загальною масою грошових 
надходжень від реалізації інвестиційної діяльності. 
Якщо результат інвестиційної діяльності представ-
лено прибутком, отриманим від реалізації інвести-
ційних проектів, то критерій ефективності набуває 
іншого значення, а саме: інвестиційна діяльність 
може характеризуватися як ефективна, якщо рі-
вень ефективності перебільшує нульове значення. 
Слід відзначити, що у даному випадку прибуток є 
ефектом інвестування, який повинен характери-
зуватися невід'ємним значенням, що свідчить про 
спроможність відшкодування маси вкладеного ка-
піталу. Перевагою використання при розрахунку 
ефективності інвестиційної діяльності загального 
результату є те, що він враховує вартість знову 
створеного продукту, а не тільки його частину у ви-
гляді прибутку [3, с. 243].

Наповнення сутності ефективності інвестиційної 
діяльності різним смисловим контекстом, який до-
зволяє з різною мірою повноти і з різних точок зору 
розглянути ефективність інвестиційної діяльності 
викликане різноманітністю відносин, що описують-
ся нею, і повноти значної кількості учасників, що 
ускладнює процес мотивації. Це свідчить про спро-
бу розкриття сутності ефективності інвестиційної 
діяльності промислових підприємств, перш за все, 
на понятійному рівні або рівні надання простого 
визначення. Хоча рівень визначення є більш висо-
ким по відношенню до понятійного уявлення про 
об'єкт пізнання, він дозволяє лише розкрити зміст 
явища, що досліджується, представити сукупність 
об'єктивних єдностей визначень, як характеристик 
окремих сторін явища, що досліджується.

Але наявна підміна категорій, по відношенню до 
яких розкривається сутність ефективності, а саме 
інвестування – інвестиційний проект –інвестиція – 
інвестиційна діяльність не дозволяє стверджувати 
про поглиблене її розкриття і рівень, вищий за по-
няття та визначення. Тому теоретичне і практичне 
значення має встановлення сутності ефективності 
інвестиційної діяльності як категорії в контексті 
поглиблення економіко-філософського пізнання її 
суті, з одного боку, є основним і найбільш загаль-
ним поняттям, а з другого – первинним об'єктом 
пізнання . Зрозуміло, що для аналітичних оцінок 
доцільності прийняття управлінських рішень ефек-
тивність інвестиційної діяльності має поліморф-
ність визначення, тому важливим є відокремлення 
різних видів ефективності інвестиційної діяльнос-
ті та розкриття їх сутності, класифікаційні ознаки 
яких мають практичне значення для створення ді-
євих інструментів оцінки ефективності та регулю-
вання її рівня.

Різноманіття відзначених класифікаційних 
ознак впливає на процедуру визначення величи-
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ни ефективності інвестування і, як наслідок, обу-
мовлює силу мотивації, що має суттєве значення 
для активізації інвестиційної діяльності промисло-
вих підприємств.Комплексний аналіз ефективнос-
ті інвестиційної діяльності на підставі одержаних 
результатів повинен передбачати врахування не 
тільки економічної, а і соціальної, екологічної, нау-
ково-технічної та ресурсної ефективності. Сутнісно-
змістова характеристика економічної ефективності 
відображається вартісними показниками реалізації 
інвестиційних проектів, тобто абсолютним розміром 
одержаного валового доходу чи прибутку (так зва-
ний економічний ефект) чи відносними показника-
ми, які характеризують питому вагу ефекту у сумі 
авансованих ресурсів [3, с. 302].

Досягнення соціальної ефективності в окремих 
випадках досить складно вимірювати кількісно, а 
найпоширенішими вимірниками соціальних ефектів 
є скорочення тривалості робочого тижня, збільшен-
ня кількості робочих місць і рівня зайнятості, поліп-
шення умов праці та побуту у порівнянні з витра-
тами, спрямованими на досягнення цих результатів. 
Місце екологічної ефективності серед економічної 
та соціальної ефективностей інвестиційної діяль-
ності є двоїстим. З одного боку зміна стану довкіл-
ля може призвести до появи економічних витрат, 
пов'язаних із забрудненням навколишнього серед-
овища, а з другого боку можуть відбутися соціальні 
зміни у вигляді підвищення плинності персоналу у 
зв'язку із зростанням рівня професійних захворю-
вань і погіршення стану здоров'я місцевого насе-
лення. Однак, не принижуючи значення соціальної 
та екологічної ефективності, необхідно відзначити, 
що в умовах ринкової економіки при дефіциті ін-
вестиційних ресурсів визначальне місце має еконо-
мічна ефективність [1, с. 129].

Науково-технічну ефективність доцільно визна-
чити порівнянням досягнутого ефекту від отриман-
ня нових знань і технічних засобів і капітальних 
вкладень на їх отримання. Ресурсна ефективність 
визначається порівнянням досягнутого ефекту від 
збільшення обсягу обмежених ресурсів за рахунок 
додавання до природних створених альтернативних 
штучних і капітальних вкладень на їх створення.

За метою визначення розрізняють порівняльну 
та абсолютну ефективність. Абсолютна ефектив-
ність характеризує загальний або питомий резуль-
тат інвестування за певний проміжок часу і ви-
користовується для оцінки ефективності окремого 
інвестиційного проекту. Порівняльна характеристи-
ка відображає наслідки порівняння альтернативних 
варіантів інвестування і вибору на базі порівняння 

приведених за часом доходів або витрат найприва-
бливішого з них [2, с. 25].

Циклічність та комплексність інвестиційної ді-
яльності, що реалізується у формі окремих інвес-
тиційних проектів, може спричинити повторення 
ефекту окремого проекту, тому набуває значення 
розглядання та уточнення змісту адитивної, муль-
типлікативної, синергічної, емерджентної та ла-
тентної ефективностей інвестиційної діяльності. 
Адитивна ефективність інвестиційної діяльності 
означає, що очікуваний ефект одночасної реалі-
зації незалежних інвестиційних проектів дорівнює 
сумі очікуваних ефектів цих проектів, незалежних 
один від одного. Сутність мультиплікативної ефек-
тивності аналогічна адитивній, але на відміну від 
неї передбачає рівняння сукупного ефекту множині 
ефектів окремих інвестицій . Синергічна ефектив-
ність інвестиційної діяльності виражає комбінова-
ний вплив сукупності ефектів інвестиційних про-
ектів на результати господарювання підприємства, 
причому загальний вплив інвестиційної діяльності 
перебільшує арифметичну суму ефективностей 
окремих проектів, що утворюють інвестиційну про-
граму. Прикладом емерджентної ефективності ін-
вестиційної діяльності може виступати зростання 
величини ефектів окремих інвестиційних проектів, 
при якому зростання результативності інвестицій-
ної діяльності не відбувається («парадокс збережен-
ня» Кейнса). Розбіжність у часі актів інвестування 
капіталу і отримання відповідних результатів по-
требує розглядання часових характеристик ефек-
тивності інвестиційної діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Виходя-
чи з проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки. Необхідність удосконалення процедури 
оцінки рівня ефективності інвестиційних процесів 
на промислових підприємствах природно витікає з 
об'єктивної дії економічних законів. Прагнення до 
отримання необхідних результатів є проявою дії 
цих законів в сучасних умовах господарювання. 
Через виняткову специфічність і універсальність 
дефініції ефективності інвестиційної діяльності досі 
не було вироблено єдиної системи показників, що 
об'єктивно характеризують рівень її ефективності. 
Доповнена класифікація видів ефективності інвес-
тиційної діяльності підприємств, за якою, згідно з 
класифікаційною ознакою «залежно від виду отри-
маного корисного результату», додатково виділено 
науково-технічну та ресурсну ефективність, враху-
вання яких у процесі інвестиційного проектування 
забезпечує підвищення ефективності інвестиційної 
діяльності промислових підприємств.
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

В статті розглядаються сучасні тенденції і особливості розвитку міжнародного туризму, проведений аналіз основних 
статистичних данних та якісних характеристик у вищезазначеній сфері економічних відносин. Крім того, представ-
лене дослідження стану міжнародного туризму в Україні та визначений рівня його конкурентоздатності у світових 
масштабах. На основі виявлених проблем надані рекомендації щодо покращення туристичної привабливості України.
Ключові слова: міжнародний туризм, виїзний туризм, в’їзний туризм, туристичні прибуття, туристичні витрати, ту-
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Постановка проблеми. Міжнародний туризм – 
складна соціально-економічна категорія, 

одна із найважливіших і швидкозростаючих скла-
дових в сфері надання послуг. Кожна окрема турис-
тична поїздка, яка береться до уваги, в сукупності 
підвищує глобальну економіку на трильйони дола-
рів і підтримує близько 260 млн. робочих місць по 
всьому світу, тобто кожне з 11 усіх робочих місць 
створено саме сферою туризму. 

У світових масштабах рекреація і туризм, без 
сумнівів, займає визначне місце серед галузей зо-
внішньоекономічної орієнтації, сприяє налагодженню 
торговельно-економічних і ділових контактів, виконує 
функції міждержавних обмінів. Привертаючи інозем-
них туристів та експортуючи таким чином специфічні 
рекреаційно-туристичні послуги, держави підвищу-
ють свій експортний потенціал, що сприяє нарощен-
ню валютних надходжень до країни, збільшенню пла-
тежів до бюджетів усіх рівнів тощо. Туризм сприяє 
постійному перерозподілу капіталу між економічно 
розвинутими країнами та тими, що розвиваються.

Україна, будучи невід’ємною частиною світо-
господарської системи, відчула на собі вплив хви-
лі інтенсифікації міжнародного туризму, хоча ця 
галузь ще залишається досить молодою і тільки 
набирає обертів. Наша держава має унікальний 
туристичний потенціал завдяки своїм природно-
рекреаційним ресурсам, культурним та історичним 
пам’яткам, зонам різноманітних форм відпочинку 
та трудовим ресурсам, які на жаль, мало задіяні в 
цій перспективній сфері.

Аналіз останній досліджень і публікацій. Серед 
українських науковців питанням розвитку міжна-
родного туризму в Україні займалися О.О. Любіце-
ва, В. Ф. Кифяк, І. Ю. Мальська, М. П. Афанасьєв. 
Що ж стосується міжнародних тенденцій та світо-
вого масштабу туризму, то дану проблематику роз-
глядали такі дослідники як М.В. Тонкошкур, А.Д. 
Чудновський, О.Д. Король та інші. Але в умовах 
швидких змін та постійного оновлення інформацій-
ної бази дана стаття, в першу чергу, побудована 
на дослідженні останніх публікацій світових орга-
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нізацій в сфері туризму, а саме: Всесвітньої турис-
тичної організації, Всесвітньої ради з туризму, Зві-
ту Світового економічного форуму. До уваги взяті 
останні дані Державного комітету статистики Укра-
їни в сфері туризму.

Постановка завдання. Визначення сучасного 
стану та тенденцій міжнародного туризму в Укра-
їні на основі останніх аналітичних та статистичних 
досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Між-
народний туризм як багатогранне соціально-еконо-
мічне явище має багато дефініцій, що їх постійно 
вдосконалюють. Однозначного і єдиного визначення 
цього поняття, котре повністю відображало б його 
зміст, не існує, хоча це має велике значення для ро-
зуміння його структури, внутрішніх процесів і для 
характеристики в цілому.

За визначення Організації економічного спів-
робітництва та розвитку, міжнародний туризм – 
це діяльність особи, котра подорожує на терито-
рії за межами звичайного місця проживання на 
термін, який не перевищує 12 місяців, і чия осно-
вна мета подорожі не пов’язана з оплачуваною 
діяльністю [1].

Міжнародна організація туризму дає наступне 
трактування: міжнародний туризм – це поєднання 
в’їзного та виїзного туризму, тобто діяльність рези-
дентів однієї країни за її межами та діяльність від-
відувачів-нерезидентів на території даної країни [2].

Таким чином, міжнародний туризм охоплює ши-
роке коло відносин і явищ, які виникають у процесі 
подорожі та перебування людей поза межами по-
стійного місця проживання, включаючи сукупність 
продуктів, сервісу, об’єктів показу та виробничих 
одиниць, пропонованих індивідуальним спожива-
чам або групам споживачів, які подорожують. Це 
і вид діяльності, і форма рекреації, і галузь еко-
номіки, і спосіб проведення дозвілля, і, крім того, 
мистецтво, наука та бізнес.

В контексті проблематики даної статті, міжна-
родний туризм буде розглядатися як вид діяльнос-
ті, що впливає на внутрішні економічні процеси та 
безпосередньо як галузь економіки.

Для початку розглянемо загальний світовий 
стан міжнародного туризму та його вплив на світо-
ву економіку.

У 2012 році міжнародний потік туристів зріс на 
4% відносно попереднього періоду, і вперше досяг 
1 мільярду. Незважаючи на світову економічну не-
стабільність, попит на міжнародний туризм зали-
шався на високому рівні з приростом у 40 мільйонів 
туристів і досяг позначки 1,035 млрд. Очікується 
також приріст і в 2013 році на рівні 3-4%.

По цілям, в’їзний туризм у 2012 році мав таку 
структуру: для відпочинку та рекреації – 52%, від-
відини друзів та родичів, з метою лікування та з 
релігійних намірів – 27%, бізнес та професійні по-
їздки – 14%, інше – 7%.

Аналізуючи транспортну характеристику, ту-
ристичні потоки розподілились наступним чином: 
авіалінії – 52%, автотранспорт – 40%, водне спо-
лучення – 6%, залізниця – 2%. 

Щодо географії міжнародного туризму у 2012 
році, то десятку найвідвідуваніших країн фор-
мують: Франція (83 млн.), США (67 млн.), Китай 
(57,7 млн.), Іспанія (57,7 млн.), Італія (46,4 млн.), 
Туреччина (35,7 млн.), Німеччина (30,4 млн.), Ве-
ликобританія (29,3 млн.), Росія (25,7 млн.), Малай-
зія (25 млн.).

Якщо аналізувати найбільших реципієнтів ту-
ристичних витрат, то рейтинг країн розподілився 
наступним чином.

Таблиця 1
Топ-10 країн, туристичні витрати

в яких найбільші, 2012 р. [3]

№ Країна Туристичні витрати, 
млрд. дол.

1 США 126,2
2 Іспанія 55,9
3 Франція 53,7
4 Китай 50,0
5 Макао (Китай) 43,7
6 Італія 41,2
7 Німеччина 38,1
8 Великобританія 36,4
9 Гон Конг (Китай) 32,1
10 Австралія 31,5

Джерело ринків міжнародного туризму тра-
диційно та в значній мірі зосереджено в країнах 
з розвиненою економікою Європи, Північної та 
Південної Америки та Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону. Проте, із зростанням рівня доходів грома-
дян, багато країн з економікою, що розвивається, 
показали швидке зростання протягом останніх ро-
ків, особливо в деяких країнах Азії, Центральної та 
Східної Європи, Близького Сходу, Африки та Ла-
тинська Америка.

Європа в даний час є найбільшим джерелом 
постачання туристів, формуючи трохи більше по-
ловини всіх міжнародних поїздок в усьому світі, 
наступним гравцем є Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон (23%), Північна і Південна Америки (17%), 
Близький Схід (3%) і Африка (3%) [3].

Таблиця 2
Топ-10 країн, витрати резидентів яких

на міжнародний туризм найбільші, 2012 р. [3]

№ Країна Туристичні витрати, 
млрд. дол.

1 Китай 102,0
2 Німеччина 83,8
3 США 83,5
4 Великобританія 52,3
5 Росія 42,8
6 Франція 37,2
7 Канада 35,1
8 Японія 27,9
9 Австралія 27,6
10 Італія 26,4

Перейдемо до економічних показників. Прямий 
внесок від туризму формується за рахунок еко-
номічної активності в таких галузях як готельно-
ресторанний бізнес, діяльність туроператорів та 
туристичних агентств, авіакомпаній та інших па-
сажирських перевезень (за винятком приміських 
перевезень). Тож, міжнародний туризм у світовому 
ВВП в 2012 році склав 2056,6 млрд. дол. (2,9% ВВП), 
а також включав 101,118 млн. робочих місць (3,4% 
від загальної зайнятості). Показники, за прогноза-
ми, зростуть у 2013 році: прямі доходи на 3,1% до 
2120,4 млрд. дол., на 31,2% в сфері зайнятості до 
102,364 млн. осіб.

Що ж стосується довгострокових прогнозів, то 
прямий економічний вклад від міжнародного туриз-
му зросте на 4,4% щорічно до рівня 3249,2 млрд. 
дол. (3,1% ВВП), а зайнятість в свою чергу, на 2% 
кожного року до 125,288 робочих місць до 2023 року.
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Крім прямого, виокремлюють ще загальний до-
хід від туризму у ВВП, який включає: інвестиційні 
витрати на туризм, урядові витрати та доходи від 
споживання товарів і послуг тих секторів, які пря-
мо пов’язані з туризмом. Таким чином, у 2012 році 
загальний внесок туризму склав 6630,4 млрд. дол. 
(9,3% від ВВП) з прогнозованим зростанням у 3,2% 
до 6842,0 млрд. дол. (9,4% від ВВП) в 2013 році. За-
гальна зайнятість населення в сфері туризму на-
ступна: 261,394 млн. робочих місць (8,7% від загаль-
ної зайнятості) у 2012 році з прогнозованим ростом 
на 1,7% в 2013 році до позначки 265,754 млн. осіб 
(8,8% від загальної зайнятості населення). З при-
воду довгострокових поглядів – очікується 4,4% 
щорічного росту доходів до 10507,1 млрд. дол. (10% 
від ВВП) та 2,4% щорічного приросту зайнятих до 
337,819 робочих місць (9,9% від загальної кількості) 
в 2023 році. 

Туристичні витрати це ключовий компонент в 
загальному доході від туризму. В 2012 році в сві-
товому масштабі витрати на туризм склали 1243 
млрд. дол. В наступному періоді планується збіль-
шення цієї цифри на 3,1%. 

Прямі інвестиції в сферу туризму оцінювались в 
розмірі 764,7 млрд. дол. у 2012 році і прогнозованим 
рівнем на 4,2% більше в 2013 році. Пророкують, що 
наступні десять років інвестиції в цю сферу будуть 
з 5,3% щорічним приростом і складуть 1341 млрд. 
дол. в 2023 році [4].

Згідно до опублікованого довгострокового про-
гнозу Світової туристичної організації «Туризм: 
перспектива 2030», в 2030 р. число міжнародних по-
їздок досягне 1,8 млрд. Отже, через двадцять років 
майже 5 млн. чол. кожен день будуть перетинати 
міжнародні кордони з метою дозвілля, бізнесу або 
інших цілей, таких як відвідування друзів і родичів. 
На країни Азії, Латинської Америки, Центральної 
та Східної Європи, Східно-середземноморської Єв-
ропи, Близького Сходу і Африки припадатиме в се-
редньому 30 млн. туристичних поїздок на рік. На 
світовому ринку зросте частка Азіатсько-Тихооке-
анського регіону (з 22% у 2010 р. до 30% у 2030 р.).

Близького Сходу (з 6% до 8%), і Африки (з 5% 
до 7%). Відбудеться подальше скорочення частки 
Європи (з 51% до 41%) і Американського регіону (з 
16% до 14%), головним чином через більш повільні 
темпи зростання Північної Америки. 

У наступні дві декади значна частка прибуттів 
буде забезпечуватися країнами Азіатсько-Тихо-
океанського регіону, що мають темпи зростання 5% 
на рік і генерують в середньому 17 млн. додаткових 
міжнародних прибуттів щороку, на другому місці 
Європа (дає в середньому 16 мільйонів додаткових 
міжнародних прибуттів на рік при темпах зростан-
ня + 2,5% на рік) [5].

Переходячи до аналізу сучасного стану міжна-
родного туризму в Україні, для початку розглянемо 
його кількісну сторону. Україна, за даними Всесвіт-
ньої ради з туризму (The world travel and tourist 
council), мала наступні результати в сфері міжна-
родного туризму. По-перше, прямий потік від сфе-
ри туризму до ВВП країни склав 29 млрд. грн. (2,2% 
від ВВП) у 2012 році. Прогнозується зростання на 
8,4% у 2013 році. Загальний дохід від туризму мож-
на оцінювати у 8% від ВВП або ж 107 млрд. грн.. 
Сфера туризму прямо забезпечувала 386 тис. робо-
чих місць (1,9% від загальної кількості) з очікува-
ним приростом на 5,8% у наступному році. Загаль-
ний же показник зайнятості можна оцінити на рівні 
7,1% від усієї зайнятості населення, тобто 1,416 
млн. місць. Експорт туристичних та пов’язаних з 
ним послуг у 2012 році нараховував 44,9 млрд. грн.. 

(6,2% загального експорту). У 2013 році цей показ-
ник може зрости на 6,8%. Інвестиції в сферу туриз-
му склали 5,7 млрд. грн., що формує 2,2% загальних 
інвестицій. За позитивними оцінками в 2013 році на 
4,9% очікується зростання.

Оцінюючи такий стан речей в 2012 році, Україна 
із 184 країн займає такі позиції: за абсолютну долю 
туризму у ВВП – 55 місце, за відносні розміри у 
ВВП – 108 місце, прогнозований ріст у 2013 році – 
16 позицію [6].

За даними Державної прикордонної служби у 
2012 році за кордон виїхало понад 21 млн. 700 тис. 
українців – майже на 7% більше ніж у 2011 році. В 
цілому ж структура країн виїзного туризму лиши-
лась незмінною – перші позиці традиційно займає 
Росія, Білорусь, Туреччина, Польща, Єгипет.

Таблиця 3
Топ-10 країн виїзного туризму України, 2012 р. [7]

№ Країна З метою відпочинку 
та рекреації Всього

1 Росія 187732 6104406
2 Білорусь 96275 1722523
3 Туреччина 91462 597711
4 Польща 69578 5787078
5 Єгипет 37892 299834
6 Чехія 32656 299929
7 Румуні 22389 559134
8 Німеччина 15063 382619
9 Ізраїль 12159 143358
10 Греція 11011 12452

Всього у 2012 році Україну відвідало понад 25 
мільйонів іноземців – на 2% або на 500 тис. чол. 
більше, ніж у 2011 році (24,5 млн.) [7].

Таблиця 4
Топ-10 країн в’їзного туризму України, 2012 р. [8]

№ Країна З метою відпочин-
ку та рекреації Всього

1 Росія 343435 10162208
2 Білорусь 234022 3246358
3 Польща 56476 1428091
4 Німеччина 55804 286109
5 Туреччина 35282 179108
6 США 27452 136935
7 Великобританія 18175 83266
8 Італія 12973 92042
9 Франція 12904 66085
10 Швеція 10235 41871

Крім абсолютних та відносних показників діяль-
ність сфери міжнародного туризму, доцільно дослі-
дити і якісну її сторону. Відомо, що на розвиток ту-
ризму в тій чи іншій країні впливають різноманітні 
фактори, такі як: забезпеченість нормативно-пра-
вовою базою та механізмами реалізації відповідної 
державної політики, розвинена інфраструктура, 
сприятливе соціальне і бізнес-середовище, крім 
того, доступна інформація про вказані чинники. На 
сьогодні, попри певні проблеми економічного розви-
тку, Україна має для діяльності туризму необхід-
ну нормативно-правову базу, головним документом 
якої Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 
року та низка інших підзаконних актів. 

Держава намагається активно розвивати і по-
ліпшувати якість інфраструктури. До цієї катего-
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рії відноситься і належне забезпечення іноземних 
туристів в об’єктах проживання. За даними Держ-
комстату у 2012 році функціонувало 3144 готелів 
та аналогічних засобів розміщення з місткістю май-
же у 163 тис. місць. 76% даних колективних засобів 
розміщення – цілорічні [8].

Україна здійснює певні кроки щодо вирішення 
соціальних проблем та покращення природного се-
редовища, тоді як заходи щодо презентації нашої 
країни, або ж так званого «брендинга», здійсню-
ються безсистемно, часто на низькому професійно-
му рівні. Саме тому, дослідження, проведені в різні 
роки Українським центром економічних та політич-
них досліджень імені О.Разумкова, Всеукраїнською 
громадською місією «Україна відома», українським 
Представництвом Фонду імені Г.Бьолля та рядом 
інших організацій дали приблизно однаковий ре-
зультат: Україна є маловідомою у світі державою, 
серед наявної про неї інформації переважає не-
гативна, численні «міфи», якими доповнюється ін-
формація або заміщується її відсутність, часто має 
внутрішнє українське «коріння» [9, 10].

Зважаючи на все вищесказане, індекс конкурен-
тоздатності в сфері туризму в 2013 році, розрахова-
ний Всесвітнім економічним форумом, склав 4 бали 
із 7, що ставить Україну на 76 місце із 140 країн 
світу. Цей показник є комплексним, який охоплює і 
регуляторну політику, і бізнес-середовище, інфра-
структуру, трудові, культурні і природні туристич-

ні ресурси [11]. Звичайно ж, дане положення є не-
задовільним для України і повинно стати питанням 
для роздумів та дій.

Висновки проведеного дослідження. Сучасний 
стан та прогнози зростання сфери міжнародного ту-
ризму у світі, в усіх туристичних макрорегіонах та 
нашій країні зокрема, як в 2013 році, так і в дов-
гостроковій перспективі, свідчить про те, що даний 
напрямок діяльності є перспективним, який зумов-
лює значні надходження від туристичних прибуттів, 
створення нових робочих місць та загальний добро-
бут. Стан міжнародного туризму можна вважати не-
задовільним, адже більшими темпами збільшується 
частка виїзного туризму, аніж в’їзного. Це зумовле-
но недостатнім забезпеченням належної туристич-
ної інфраструктури, неактивною позицією держави 
в розробці програм для приваблення міжнародних 
туристичних потоків, слабким позиціонуванням дер-
жави на світовому ринку туристичних послуг. Бе-
ручи до уваги дану проблематику, необхідно ство-
рювати бренд України як привабливої країни для 
іноземного туриста та забезпечувати європейські 
стандарти надання послуг в сфері туризму та по-
дорожей. Використання наявного природного, куль-
турного та трудового потенціалу зможе забезпечити 
значні прибутки від сфери міжнародного туризму, 
активізує ініціативи бізнесу в цій галузі, зумовить 
більшу зайнятість населення та, як результат, за-
гальний добробут держави та населення.
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У статті визначено сутність фінансового та господарського стану підприємств. Обґрунтовано потребу вибору найбільш 
прийнятного методу аналізу фінансово-господарського стану підприємства з погляду виявлення проблем в діяльності 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання жорстка та ефективна конку-

ренція витісняє тих суб’єктів господарювання, що 
неефективно та нераціонально використовують на-
явні в них ресурси та неправильно організовують 
роботу підприємства загалом.

Постає необхідність об’єктивно та реально оці-
нювати фінансово-господарський стан підприємства 
для того, щоб воно мало змогу забезпечити безпе-
рервний процес виробництва, а також вкладати ко-
шти в розвиток. А також, аналіз платоспроможнос-
ті, ліквідності та фінансової стійкості підприємства 
необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого 
підприємства, розмір його прибутку багато в чому 
залежить від його платоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Де-
тальне вивчення літературних джерел свідчить 
про наявність досліджень, присвячених питанням 
фінансового стану підприємства, серед яких можна 
виділити праці Поддєрьогіна А. М., Філімоненкова 
О. С., Онисько С. М., Марича П. М., Мошенського С. 
З. та Олійника О. В., Білика Л. Д., Буряка Л. Д. та 
ін., а також Марцина B.C., Бойчика І. М., Сіменко І. 
В. та ін., які присвятили свої наукові праці питан-
ням господарського стану підприємства.

Аналіз економічної літератури свідчить про від-
сутність єдиної думки щодо групування та способу 
обчислення показників оцінки фінансового стану. 
Щодо показників визначення ефективності гос-
подарської діяльності підприємства, то незмінною 
залишається основна група чинників, а показники 
дещо варіюються.

Постановка завдання. Метою цієї статті є про-
ведення аналізу фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємства з використанням прийнятних для 
даного суб`єкта господарювання методів визначен-
ня, в якому стані воно перебуває і які передумови в 
нього є для подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ме-
тодика оцінки фінансово-господарського стану 
підприємства охоплює оцінку його фінансової та 
господарської діяльності, основних факторів, що 
забезпечують ці підсумки. У загальному вигляді 
фінансовий стан підприємства можна визначити 
як міру забезпеченості підприємства необхідними 
фінансовими ресурсами і ступінь раціональнос-
ті їх розміщення для здійснення ефективної гос-
подарської діяльності та своєчасного проведення 
грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. 
А господарський стан підприємства – це основна 
(звичайна) діяльність підприємства та її економіч-
ні результати [2, c. 127]. Тому виникає необхідність 
оцінки фінансово-господарського стану підприєм-
ства з метою правильного та раціонального вико-
ристання фінансових ресурсів.

Метою оцінки є дослідження динаміки розвитку 
підприємства, його фінансового та господарського 
стану. З цією метою необхідно правильно визначи-
тись із методами аналізу. Розглянемо такі загаль-
новизнані методи аналізу, які широко використову-
ються вітчизняними фінансовими аналітиками [3, c. 
138]: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз і 
аналіз із застосуванням коефіцієнтів.

Суть горизонтального аналізу полягає в порів-
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няні показників звітності попереднього і поточного 
року. При цьому здійснюється постатейне зістав-
лення звітів і визначається абсолютна і відносна 
зміна статей.

На відміну від горизонтального, що показує ди-
наміку статей фінансової звітності за кілька років, 
вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої струк-
тури звітності. При проведенні такого аналізу ціла 
частина прирівнюється до 100 % і обчислюється пи-
тома вага кожної її складової. Цілими частинами 
приймаються підсумки балансу (актив, пасив). Да-
ний метод аналізу дає змогу з’ясувати, яку частку 
у групі або підгрупі становить конкретна стаття, що 
дозволяє визначити вплив показника цієї статті на 
діяльність підприємства.

Семенов Г. А. визначає аналіз коефіцієнтів (від-
носних показників) як розрахунок відношень між 
окремими позиціями звіту або позиціями різних 
форм звітності, визначення взаємозв’язків показ-
ників [3, c. 138].

В даній статті застосовується всі три вищезаз-
начені методи, що дасть можливість комплексно 
дослідити фінансово-господарський стан підприєм-
ства ПАТ «Інтерпайп НМТЗ». Візьмемо інформацію 
за три роки (2010–2012). Почнемо аналіз із статті 
необоротні активи. Необоротні активи підприємства 
– це сукупність матеріально-фінансових ресурсів, 
що використовуються в його господарській діяль-
ності у своїй натуральній формі тривалий час (біль-
ше року) і мають значну вартість окремого об’єкта, 
а також довгострокове відчуження майна в підпри-
ємницьку діяльність інших суб’єктів господарюван-
ня [1, c. 23].

Для дослідження динаміки і структури необо-
ротних активів скористаємось даними нижченаве-
деної таблиці (табл.1).

Дані в таблиці 1 дають змогу відмітити, що за-
гальна величина необоротних активів товариства за 
звітний період знизилась на 111968 тис. грн. що є 
негативною тенденцією, адже воно відбулось і за 
рахунок зменшення оновлення основних засобів на 

суму 121842 тис. грн. і вони становлять частку у 
структурі необоротних активів товариства на 2012 
рік 93,35%.

Наглядно зміни в вартості необоротних активів 
по рокам зображено на рис. 1.
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Рис. 1. Аналіз динаміки і структури ПАТ «Інтерпайп 
НМТЗ» у 2010-2012 рр.

Відмічений спад необоротних активів, а особливо 
основних засобів (рис.2), не можна оцінювати пози-
тивно, тому що воно призведе до зниження вироб-
ничого потенціалу підприємства. Негативно відзна-
чається збільшення незавершеного будівництва на 
3,21% або на 14092 тис. грн., так як цей актив не 
бере участі у виробничому обороті. Також позитив-
ним є зменшення дебіторської заборгованості на 684 
тис. грн. (-0,09% в загальній вартості необоротних 
активів), адже її наявність свідчить про вилучен-
ня з поточного господарського обороту певної суми 
грошових коштів.

Основні засоби мають бути у відповідному тех-
нічному стані, який ми розрахуємо на підставі та-
ких показників, як коефіцієнт зносу (зношеності) та 
коефіцієнт придатності (табл. 2).

Дані в таблиці 2 дають змогу відмітити, що ко-
ефіцієнт зносу в 2012 році зріс порівняно з 2011 
на 0,152, що свідчить про зниження фізичного і 
морального стану основних засобів, а коефіцієнт 
придатності зменшився на 0,152, тобто є явний фі-

Таблиця 1
Аналіз динаміки та структури необоротних активів ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» у 2010-2012 рр.

Необоротні активи
2010 рік 2011 рік 2012 рік Відхилення, (+,-)

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

Нематеріальні 
активи 454 0,07 201 0,03 84 0,02 -370 -0,05

Незавершені капі-
тальні інвестиції 22412 3,36 23446 3,87 36504 6,57 +14092 +3,21

Основні засоби 640721 95,94 573723 94,82 518879 93,35 -121842 -2,59
Довгострокова де-
біторська заборго-
ваність

1088 0,16 691 0,11 404 0,07 -684 -0,09

Відстрочені подат-
кові активи - - 3845 0,64 - - - -

Ін. необоротні 
активи - - - - - - - -

Всього необоротні 
активи 667839 100,00 605070 100,00 555871 100,00 -111968 -

Таблиця 2
Показники зміни технічного стану основних засобів ПАТ «Інтерпайп НМТЗ»

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік Відхилення, (+,-)
Первісна вартість 930719 948703 968094 +37375
Знос 289998 374980 449215 +159217
Залишкова вартість 640721 573723 518879 -121842
Коефіцієнт зносу 0,312 0,395 0,464 +0,152
Коефіцієнт придатності 0,688 0,605 0,536 -0,152
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зично і моральний знос основних засобів. Наглядно 
зміни технічного стану основних засобів зображе-
но на рис. 2.
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Рис. 2. Зміна технічного стану основних засобів 
ПАТ «Інтерпайп НМТЗ»

Оборотні активи характеризують сукупність 
майнових цінностей підприємства, які обслугову-
ють поточну виробничо-комерційну діяльність під-
приємства і повністю використовуваних в процесі 
одного операційного циклу [1, c. 23].

Наступним етапом оцінки фінансово-господар-
ської діяльності підприємства ПАТ «Інтерпайп 
НМТЗ» є аналіз динаміки і структури оборотних 
активів (табл. 3).

За даними, які представлені в таблиці 3 від-
мітимо, що відбувається зростання незавершеного 
виробництва на 16325 тис. грн. (+0,3 %), зростан-
ня виробничих запасів на 27339 тис. грн. (+1,2 %), 
що не є позитивною ситуацією. Але й зростання 
оборотних активів – це позитивний показник, бо 

він показує, що відбувається зростання сукупності 
майнових цінностей підприємства на 181760 тис. 
грн., які обслуговують поточну виробничо-комер-
ційну діяльність підприємства.

Наглядно представимо дані таблиці 3 за допо-
могою гістограми (рис. 3).
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Рис. 3. Аналіз динаміки і структури оборотних 
активів ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» у 2010-2012 рр.

Своєрідним «барометром» виникнення фінан-
сових ускладнень є тенденція збільшення частки 
дебіторської заборгованості за товари роботи і по-
слуги на 89305 тис. грн. Грошові ж кошти та їх екві-
валенти, а саме в національній валюті зменшують-
ся, проте кошти в іноземній валюті збільшились, 
що можна пояснити переведенням національної ва-
люти в іноземну або збільшенням розрахунків на-
ціональною валютою.

Кременська Ю. І. визначає власний капітал як 
частину в активах підприємства, що залишається 
після вирахування його зобов’язань [1, c. 24]. Для 
виявлення рівня забезпеченості ПАТ «Інтерпайп 
НМТЗ» фінансовими ресурсами, проведемо аналіз 
структури та динаміки власного капіталу підпри-
ємства (табл.4).

Таблиця 3
Аналіз динаміки та структури оборотних активів ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» у 2010-2012 рр.

Оборотні активи
2010 рік 2011 рік 2012 рік Відхилення, (+,-)

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

Виробничі запаси 55556 10,3 98536 20,49 82895 11,50 +27339 +1,2
Незавершене будів-
ництво 41991 7,79 52058 10,82 58316 8,09 +16325 +0,3

Готова продукція - - - - 15827 2,19 +15827 +2,19
Товари 2608 0,48 11558 2,40 8 - -2600 -0,48
Дебіторська забор-
гованість за товари, 
роботи, послуги

321487 51,61 253595 52,73 329717 45,73 +8230 -5,88

Дебіторська заборго-
ваність за рахунками:
за бюджетом 19440 3,60 47061 9,79 49034 6,8 +29594 +3,2
за виданими аван-
сами 27264 5,06 12164 2,53 86975 12,06 +59711 +7,0

з нарахованих до-
ходів - - - - - - - -

із внутрішніх розра-
хунків - - - - - - - -

Ін. поточна дебітор-
ська заборгованість 17763 3,29 3449 0,72 2180 0,3 -15583 -2,99

Грошові кошти та їх 
еквіваленти:
в національній валюті 24952 4,63 30 - 416 0,06 -24536 -4,57
у т. ч. в касі 4 - 3 - 3 - -1 -
в іноземній валюті 25784 4,78 38 - 91346 12,67 +65562 +7,89
Ін. оборотні активи 2467 0,46 2430 0,51 4746 0,66 +2279 +0,2
Всього оборотні ак-
тиви 539312 100,00 480919 100,00 721072 100,00 +181760 -
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Дані в таблиці 4 дають змогу відмітити, що струк-
тура власного капіталу підприємства змінилася. По-
перше, він зменшився на 54749 тис. грн. і це не є пози-
тивним моментом. По-друге, в 2010 році показник ін. 
додатково вкладеного капіталу була більша на 22,62% 
за даний показник в 2012 році і це свідчить про змен-
шення капіталу, яке відбулося за рахунок зниження 
частки капіталу, внесеного власниками підприємства. 
Збільшилась питома вага резервів на 1,11% через 
зменшення загальної суми власного капіталу. Також 
простежується зростання нерозподіленого прибутку, 
що свідчить про збільшення в підприємства достат-
ньо грошових коштів для капіталовкладень.

Як зазначає Семенов Г. А. «зобов’язання – це за-
боргованість підприємства, що виникла внаслідок ми-
нулих подій і погашення якої в майбутньому, як очіку-
ється, приведе до зменшення ресурсів підприємства, 
що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов’язання є 
довгостроковими і поточними» [3, c. 139].

Проведемо аналіз зобов’язань ПАТ «Інтерпайп 
НМТЗ» за допомогою даних, які представлені в 

нижченаведеній таблиці аналізу структури та ди-
наміки зобов’язань підприємства (табл. 5).

У сукупних джерелах утворення активів, частка 
позикових засобів збільшилася (+110445 тис. грн.), 
що може свідчити про посилення фінансової нестій-
кості підприємства і підвищенні ступеня його фі-
нансових ризиків.

Наглядно динаміку поточних та довгострокових 
зобов’язань ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» зображено на 
рис. 4.

У структурі позикового капіталу переважають 
короткострокові зобов’язання 74,46% в 2012 році. 
Перевага короткострокових джерел у структурі 
позикових засобів є негативним фактом, що харак-
теризує негативну структуру балансу і високий ри-
зик втрати фінансової стійкості.

А також тенденція до збільшення довгостроко-
вих джерел у структурі позикових засобів є нега-
тивною ситуацією так, як підприємство не зменшує 
своїх довгострокової заборгованості, а навпаки, 
збільшує.

Таблиця 4
Аналіз динаміки та структури власного капіталу ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» у 2010-2012 рр.

Власний
капітал

2010 рік 2011 рік 2012 рік Відхилення, (+,-)
вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

Статутний ка-
пітал 50000 6,49 50000 7,08 50000 6,99 - +0,5

Додатковий 
вкладений ка-
пітал

14712 1,91 14712 2,08 14712 2,06 - +0,15

Ін. додатковий 
капітал 584091 78,85 488930 69,20 402193 56,23 -181898 -22,62

Резервний ка-
пітал 11364 1,48 11364 1,61 11364 1,59 - +1,11

Нерозподілений 
прибуток 109850 14,27 141521 20,03 237113 33,15 +127263 +18,88

Всього власний 
капітал 770017 100,00 706527 100,00 715268 100,00 -54749 -

Таблиця 5
Аналіз динаміки та структури зобов`язань ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» у 2010-2012 рр.

Зобов`язання
2010 рік 2011 рік 2012 рік Відхилення, (+,-)

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

вартість, 
тис. грн.

структу-
ра, %

Довгострокові 
зобов`язання, в т. ч.: 6063 1,4 41838 11,19 138866 25,54 +132803 +24,14

Довгострокові креди-
ти банків - - 41838 11,19 88829 16,34 +88829 +16,34

Інші довгостро-
кові фінансові 
зобов`язання

1057 0,24 - - 48703 8,96 +47646 +8,72

Поточні зобов`язання, 
в т. ч.: 427276 98,60 332021 88,81 404918 74,46 -22358 -24,14

Короткострокові кре-
дити банків 139917 32,29 76857 20,56 191832 35,28 +51915 +2,99

Кредиторська забор-
гованість за товари, 
роботи, послуги

262389 60,55 241619 64,63 135565 29,93 -126824 -30,62

з одержаних авансів 9058 2,09 6657 1,78 23248 4,28 +14190 +2,19
з бюджетом 3934 0,91 959 0,26 2592 0,48 -1342 -0,43
з позабюджетних 
платежів 1 - 20 0,01 - - -1 -

зі страхування 944 0,22 1140 0,30 2157 0,4 +1213 +0,18
з оплати праці 2252 0,52 2272 0,61 4399 0,81 +2147 +0,29
з учасниками 1631 0,38 1400 0,37 1384 0,25 -247 -0,13
Всього зобов`язань 433339 100,00 373859 100,00 543784 100,00 +110445 -
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Наступним етапом оцінки фінансово-господар-
ського стану ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» проаналізує-
мо показники ліквідності і платоспроможності. Для 
проведення такого роду аналізу використаємо такі 

показники, що зазначені в нижченаведеній таблиці 
(табл. 6).

За даними, які представлені в таблиці 6 відмі-
тимо, що коефіцієнт загальної ліквідності має по-
зитивну динаміку, він поступово зростає, що свід-
чить про здатність підприємства забезпечити свої 
короткострокові зобов’язання з оборотних коштів, а 
коефіцієнт поточної ліквідності має нестабільну ди-
наміку, адже в 2010 році він був задовільного рів-
ня, потім знизився і врешті знов зріс, що означає, 
що поточні зобов’язання підприємство спроможне 
погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних 
коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінан-
сових інвестицій та кредиторської заборгованості, а 
також коефіцієнт абсолютної ліквідності з негатив-
ного значення поступово зріс, що свідчить про те, 
що короткострокові зобов’язання підприємство може 
погасити найближчим часом, не чекаючи оплати де-
біторської заборгованості й реалізації інших активів.

Для проведення дослідження рівня фінансової 
стабільності ПАТ «Інтерпайп НМТЗ», використає-
мо показники, що зазначені в нижченаведеній та-
блиці (табл. 7).
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Рис. 4. Динаміка довгострокових і поточних 
зобов`язань ПАТ «Інтерпайп НМТЗ»

Таблиця 6
Показники ліквідності ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» за 2010-2012 рр.

2010 рік

Показник Нормативне 
значення

На поч. 
року На кін. року

Відхилення
абсол. відн.,%

Коефіцієнт загальної ліквідності >1 1,1137 1,2622 +0,1485 +13,33
Коефіцієнт поточної ліквідності >0,6 0,9154 1,0278 +0,1124 +12,28
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,2…0,3 0,2462 0,1187 -0,1274 -51,75

2011 рік

Показник Нормативне 
значення

На поч. 
року На кін. року

Відхилення
абсол. відн,%

Коефіцієнт загальної ліквідності >1 1,2622 1,4485 +0,1863 +14,76
Коефіцієнт поточної ліквідності >0,6 1,0278 0,9601 -0,0677 -6,59
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,2…0,3 0,1187 0,0074 -0,1113 -93,77

2012 рік

Показник Нормативне 
значення

На поч. 
року На кін. року

Відхилення
абсол. відн.,%

Коефіцієнт загальної ліквідності >1 1,4610 1,7807 +0,3197 +21,88
Коефіцієнт поточної ліквідності >0,6 0,9888 1,3929 +0,4041 -40,87
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,2…0,3 0,0111 0,2266 +0,2155 -194,1

Таблиця 7
Показники фінансової стабільності ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» за 2010-2012рр.

2010 рік

Показник Нормативне 
значення

На поч. 
року На кін. року

Відхилення
абсол. відн,%

Коефіцієнт співвідношення позикових і 
власних коштів <1 0,6290 0,5677 -0,0613 -9,75

Коефіцієнт автономії >0,5 0,6138 0,6378 +0,024 +3,91
Коефіцієнт ефективності використання 
власних >0,4 0,0612 0,1326 +0,0714 +116,67

2011 рік

Показник Нормативне 
значення

На поч. 
року На кін. року

Відхилення
абсол. відн,%

Коефіцієнт співвідношення позикових і 
власних коштів <1 0,5677 0,5371 -0,0306 -5,39

Коефіцієнт автономії >0,5 0,6378 0,6505 +0,0127 +1,99
Коефіцієнт ефективності використання 
власних >0,4 0,1326 0,1435 +0,0109 +8,22
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Дані в таблиці 7 дають змогу відмітити, що кое-
фіцієнт співвідношення позикових і власних коштів 
поступово збільшується, що означає, що позикові 
кошти потроху збільшуються по відношенню до 
власного капіталу; коефіцієнт автономії за 2010-
2012 рр. має тенденцію до зменшення, що свідчить 
про зменшення частки власних коштів, вкладених 
власниками підприємства в загальну вартість май-
на; коефіцієнт ефективності використання власних 
коштів у 2011 році зменшився по відношенню до 
попереднього року і в 2012 році збільшився і свід-
чить про зниження, а потім збільшення прибутку, 
що дає 1 грн. власних коштів.

Висновки з проведеного дослідження. Проведе-
ний в даній статті аналіз фінансово-господарської 
діяльності підприємства ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» 
дає змогу зробити наступні висновки. 

Одним з найважливіших аспектів діяльності під-
приємства є його фінансово-господарський стан. Про-
аналізувавши фінансово-господарську діяльність 
ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» вдалось виявити, що, по-
перше, незважаючи на зменшення необоротних ак-
тивів по більшій частині за рахунок зменшення онов-
лення основних засобів, аналізоване підприємство 
збільшило обсяг виробництва, а саме зросли показни-
ки готової продукції та незавершеного виробництва. 
А також зростання оборотних активів є позитивним 

2012 рік

Показник Нормативне 
значення

На поч. 
року На кін. року

Відхилення
абсол. відн,%

Коефіцієнт співвідношення позикових і 
власних коштів <1 0,5703 0,7852 +0,2149 +37,68

Коефіцієнт автономії >0,5 0,6368 0,5601 -0,0767 -12,04
Коефіцієнт ефективності використання 
власних >0,4 0,1428 0,2228 +0,08 +56,02

Закінчення таблиці 7

моментом для підприємства, тому що збільшилась су-
купність майнових цінностей, що обслуговують його 
поточну виробничо-комерційну діяльність.

По-друге, знизились показники власного капіта-
лу. Однією з причин може бути зменшення част-
ки ін. додаткового капіталу. Також простежується 
зростання нерозподіленого прибутку, що свідчить 
про наявність у підприємства достатніх грошових 
коштів для капіталовкладень, які воно не здійснює, 
адже, проаналізувавши технічний стан основних 
засобів, дійшли висновку про поступовий фізичний 
і моральний їх знос. 

По-третє, ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» в цілому має 
задовільні показники і ефективно здійснює свою 
фінансово-господарську діяльність, про що свід-
чать зростання показників фінансової стабільності 
та ліквідності. Але якщо така ситуація буде й нада-
лі, тобто зростання даний показників, то це означа-
тиме, що підприємство неефективно використовує 
наявні в нього фінансові ресурси.

Для забезпечення сталого розвитку підприєм-
ства ПАТ «Інтерпайп НМТЗ», необхідно, щоб його 
керівництво розробило гнучку систему аналізу та 
оцінки фінансово-господарського стану, а також 
проводило такий аналіз в різні періоди з метою спо-
стереження за рівнем забезпеченості підприємства 
фінансовими ресурсами.
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Аннотация
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УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

Розглянуто задачі фінансового та управлінського обліку виробничих запасів. Досліджено проблему узгодження 
фінансового та управлінського обліку в діяльності підприємства. Визначено інформаційне забезпечення обліку та фор-
мування даних щодо руху запасів. Піднято проблему ефективного використання даних фінансового обліку в управлінні 
виробничих запасів.
Ключові слова: фінансовий облік, управлінський облік, виробничі запаси, рух запасів, інформаційне забезпечення 
обліку.

Постановка проблеми. Ринкова економіка 
ставить перед працівниками підприємств 

різних форм власності низку питань відносно орга-
нізаційних та методологічних підходів до створення 
нових методів управління, можливість застосуван-
ня яких найбільш ефективно впливає на результа-
тивність управлінської системи. 

Рішення, що приймаються на будь-якому під-
приємстві, можуть стосуватися як довгострокової 
перспективи діяльності, так і поточного функціону-
вання господарюючого суб’єкта. Належним чином 
організована діяльність робить основу успішного 
розвитку. А оскільки для переважної більшос-
ті промислових і комерційних організацій запаси 
становлять значну частку активів, то надзвичайно 
важливими для підприємства є прийняття рішень 
на етапі процесу постачання сировинних і товар-
них запасів.

Ефективне управління товарно-матеріальними 
запасами, всебічне планування виробничого проце-
су в тісному взаємозв’язку з матеріально-технічним 
постачанням багато в чому визначають успіх підпри-
ємства. Важлива роль у реалізації цього завдання 
належить управлінському обліку та інформаційному 
забезпеченню зі сторони фінансового обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання обліку виробничих запасів сьогодні широко 

розглядають як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. 
Серед них варто виділити праці П.Й. Атамаса, Ф.Ф. 
Бутинця, С.Ф. Голова, К. Друрі, Р.Ентоні, Г.П. Жу-
равля, О.В. Лишиленка, Е. Майєра, Р.Манна, Д. Мід-
длтона, Л.В. Нападовської, В.Ф.Палія, М.С. Пушка-
ря, В.В.Сопка, Л.В. Чижевської, М.Г.Чумаченка та 
інших. Незважаючи на значну кількість навчально-
методичних та консультаційних матеріалів, науко-
вих праць і розробок, питання щодо використання 
даних фінансового та управлінського обліку запасів 
мають достатньо розгалужений характер. Тож іс-
нує потреба опрацювання та узагальнення існуючо-
го теоретичного матеріалу з даного питання.

Постановка завдання. На основі викладено-
го завдання дослідження полягає у висвітленні 
взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку 
виробничих запасів. При цьому важливим є отри-
мання інформації щодо руху запасів для визначен-
ня за кожною групою їх оптимального рівня, який 
би дозволив мінімізувати витрати на постачання та 
зберігання сировини і матеріалів, водночас макси-
мально задовольняючи потреби в них. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сис-
темний підхід організації обліку на підприємстві в 
цілому, та щодо активів і відповідно запасів зокре-
ма, передбачає інтегрування фінансового та управ-
лінського обліку.

явления проблем в деятельности субъекта хозяйствования. Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия ПАО «Интерпайп НМТЗ» с помощью всех приведенных в статье методов.
Ключевые слова: финансовое состояние, хозяйственное состояние, методы финансово-хозяйственного анализа, гори-
зонтальный анализ, вертикальный анализ, анализ с применением коэффициентов, показатели ликвидности, показа-
тели финансовой стабильности.
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Результатом ведення фінансового обліку активів 
є забезпечення чіткого контролю на підприємстві за 
їх наявністю, надходженням і використанням (ви-
буттям). Управлінський облік запасів – це, насам-
перед, застосування моделей та методів управління 
ними. На відміну від традиційного обліку, коли ува-
га зосереджена на забезпеченні точного оприбут-
кування і повного збереження запасів, управлін-
ський облік своєю метою має таку функціональну 
діяльність менеджерів, яка спрямована на дове-
дення витрат на утримання запасів до мінімуму за 
умови повного постачання ними виробничих потреб. 
Управлінський облік запасів має забезпечувати не 
тільки оперативну інформацію про їх наявність на 
певну дату, а й відповідність цієї наявності визна-
ченій потребі. Тому традиційна організація бухгал-
терського обліку, коли інформація про виробничі 
запаси формується в облікових регістрах лише на 
кінець періоду, в управлінському обліку недостат-
ня. Забезпечити оптимальне співвідношення між 
виробничою програмою і запасами можна за умо-
ви, що інформація про їхню наявність є якомога 
оперативнішою. В цьому випадку можна так само 
оперативно контролювати відповідність фактичної 
наявності запасів визначеній потребі.

Ведення обліку запасів на кожному підприємстві 
визначається встановленою обліковою політикою 
щодо даного об’єкта обліку. В обліковій політиці ві-
дображаються основні положення ведення обліку з 
врахуванням альтернативних варіантів відповідно 
до нормативно-законодавчої бази обліку, специфі-
ки галузі та внутрішніх регламентів організації та 
ведення діяльності [1, с. 37]. 

Основними складовими облікової політики є ме-
тодологічна та організаційно-технічна. Методичний 
аспект облікової політики визначає конкретні спо-
соби відображення в обліку інформації про факти 
господарської діяльності, виходячи з допустимих 
альтернативних прийомів і способів відображення 
запасів. В частині обліку запасів серед методів фі-
нансового обліку включають визначення:

- методики оцінки запасів при їх відображенні 
у звітності,

- методів оцінки запасів при їх списанні,
- методів розподілу транспортно-заготівельних 

витрат.
Методичний аспект облікової політики запасів 

також передбачає встановлення методів управлін-
ського обліку. 

Організаційно-технічний аспект облікової полі-
тики підприємств включає наступні елементи: 

- складання робочого плану бухгалтерських ра-
хунків,

- вибір форми бухгалтерського обліку,
- визначення форм первинних документів,
- визначення термінів проведення інвентариза-

ції,
- побудова системи внутрішнього контролю,
- побудова системи управлінського обліку запа-

сів [2, с. 26-27]. 
За інтегрованою системою обліку рахунки 

управлінського обліку включені в загальний план 
рахунків і кореспондують з рахунками фінансового 
обліку. Щодо запасів, то як в управлінському, такі у 
фінансовому обліку використовується інформація, 
сформована за бухгалтерськими рахунками класу 2 
«Запаси». Операції з надходження і вибуття запасів 
відображаються за подвійним записом на рахунках 
одночасно в системі фінансового й управлінського 
обліку з різним ступенем деталізації.

У той же час відмінність управлінського й фі-
нансового обліку запасів зумовлена відмінностями 

їх мети. Метою фінансового обліку є забезпечен-
ня інформацією зовнішніх споживачів. На практиці 
така інформація наводиться у фінансовій звітнос-
ті, зокрема, в Балансі та Примітках до фінансової 
звітності. В балансі інформація про запаси подаєть-
ся за такими групами: 

- виробничі запаси; 
- поточні біологічні активи); 
- незавершене виробництво; 
- готова продукція; 
- товари. 
Отже, в балансі запаси відображаються уза-

гальнено без будь-якого виділення за галузями або 
планових даних. Це, безумовно, значно скорочує ін-
формаційне поле для дослідження запасів, свідчить 
про те, що детальна інформація про них є комер-
ційною таємницею. Деталізація складу запасів на 
кінець періоду передбачена Примітками до фінан-
сової звітності, де наводиться балансова вартість 
запасів за кожним субрахунком.

Тож запаси відображаються за укрупненою кла-
сифікацією з розкриттям їх складу у Примітках. Між 
тим, ринкові умови господарювання ставлять нові ви-
моги до інформаційного забезпечення управління за-
пасами, тому фінансової, або статистичної звітності 
для управлінських цілей стає замало [3, с. 112].

В управлінському обліку, крім деталізованих да-
них про наявність запасів їх вибуття чи надходження 
за період, що ідентично відображається у синтезова-
ному вигляді у фінансовому обліку за синтетичними 
рахунками, в управлінському обліку використовуєть-
ся не тільки ця оперативна щоденна облікова інфор-
мація, а й глибша, отримана на основі нормування, 
планування, аналізу, контролю [4, с. 58].

Основними завданнями управлінського обліку 
матеріально-виробничих запасів є:

1) щоденне отримання інформації про надхо-
дження та витрачання запасів в розрізі їх кількості, 
якості та матеріально відповідальних осіб;

2) контроль за дотриманням встановлених під-
приємством норм запасів, що забезпечує безпере-
бійний випуск продукції;

3) безперервна оцінка реальної вартості запасів 
на складі та проведення аналізу ефективності ви-
користання запасів;

4) оптимізація обсягу закупівлі запасів, вияв-
лення резервів зниження витрат, пов'язаних із за-
готівлею запасів;

5) вибір методів оцінки запасів при їх вибутті, 
який найкраще підходить для підприємства;

6) підвищення достовірності відображення на 
рахунках аналітичного обліку господарських опе-
рацій з надходження та використання запасів;

7) вчасне складання та подання звітності про 
рух запасів [5, с. 226-227].

Спільними для управлінського та фінансового 
обліку запасів є більшість первинних документів 
з надходження й вибуття запасів, окремі реєстри, 
оскільки як в одній, так і в другій підсистемах за-
писи операцій здійснюються одночасно. У той же 
час деякі облікові документи й реєстри можна чіт-
ко поділити на такі, що використовуються лише у 
підсистемі фінансового чи управлінського обліку. 
Зокрема, первинними документами суто управлін-
ського обліку є розрахунки норм запасів, особо-
ві картки обліку малоцінних і швидкозношуваних 
предметів, а реєстром фінансового обліку запасів 
– Головну книгу в частині зазначених синтетич-
них рахунків, журнал № 5 (5А). Проте в більшості 
первинних документів і зведених та аналітичних 
реєстрів одночасно забезпечується ведення управ-
лінського й фінансового обліку, що зумовлює їх 
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взаємозв’язок (звіт про рух матеріалів, сальдові ві-
домості). Таким чином, інформація, сформована в 
системі управлінського обліку, органічно входить у 
систему фінансового обліку, що забезпечує зовніш-
ню звітність підприємства [6, с. 248-250].

Управлінський облік повинен забезпечити на-
дання керівниками якісно підготовленої оператив-
ної інформації для прийняття поточних рішень за 
різними напрямами. Складовими такої роботи для 
забезпечення управління запасами є безпосередньо 
облік, нормування, планування, аналіз, регулюван-
ня та контроль. 

В межах кожного виду робіт необхідно здійсню-
вати наступне: 

1) облікову роботу, яка залежить від своєчас-
ності здачі звітів матеріально-відповідальних осіб 
(розробити форми звітності та графік подачі звітів 
керівників центрів відповідальності та матеріально-
відповідальних осіб; організувати облік запасів за 
центрами відповідальності);

2) нормування виробничих запасів, які засновані 
на даних виконання планів з подальшим внесенням 
коректив (методами нормування техніко-економічних 
розрахунків, економіко-статистичних, експертних та 
економіко математичних методів нормування);

3) планування запасів, враховуючі фактичні від-
хилення від норм;

4) аналітичну роботу, яка передбачає аналіз рівня 
запасів (аналіз асортиментної структури запасів, їх 
динаміки; факторів, що вплинули на зміну запасів; 
оборотності запасів; оцінка ефективності управління 
запасами; аналіз витрат на доставку та зберігання);

5) оперативне регулювання та контроль за за-
пасів – включає процедури по організації контролю 
рівня запасів, визначення оптимального рівня запа-
сів та точки замовлення, вивчення обсягів та причин 
створення наднормативних запасів, розробка політи-
ки реалізації понаднормативних запасів [7, с. 36].

Важливим завданням управлінського обліку є 
вивчення впливу факторів, що визначають стан 
та динаміку, оборотність виробничих запасів. Така 
аналітична робота необхідна для того, щоб забез-
печити їх раціональне формування та використан-
ня. Вивчення впливу окремих факторів дозволяє 
також виявити можливості удосконалення процесу 
управління запасами, виявити резерви покращення 
процесу постачання, скорочення витрат на утри-
мання запасів.

Управлінський облік надходження запасів не 
може бути прямолінійним, оскільки дуже часто ви-
никають нестандартні ситуації, що можуть пере-
креслити найточніші прогнозні розрахунки. В цих 
випадках доводиться враховувати особливі умови 
постачання, коригуючи розраховані оптимальні 
партії поставок сировини й матеріалів чи терміни 

замовлень на них залежно від обставин, що скла-
лись на цей момент.

В управлінському обліку необхідно здійснюва-
ти постійний контроль, що базується на інфор-
мації, отриманій іншими службами підприємства. 
Зокрема, потрібний тісний взаємозв’язок марке-
тингу й управлінського обліку, оскільки надхо-
дження запасів слід планувати з урахуванням 
можливих коливань попиту й пропозиції на них 
чи застарілості продукції, що випускає підприєм-
ство. Згладити негативний вплив нестабільності 
кон’юнктури ринку можна резервними запасами 
сировини й матеріалів, а уникнути їхньої заста-
рілості – більш частими закупівлями порівняно 
менших за обсягом партій. Ці фактори діють вза-
ємно протилежно, тому в управлінському обліку 
важливим є знаходження саме оптимальної «зо-
лотої середини» між ними [8, с. 344].

У сучасних умовах цінової динаміки на вироб-
ничі запаси, що змінюється під впливом чинників 
попиту і пропозиції, підприємство одержує товар-
но-матеріальні цінності впродовж звітного періоду 
багато разів за різними договірними цінами. Вибір 
підприємством оптимального методу оцінки в фі-
нансовому обліку забезпечує відповідною інформа-
цію формування відповідних економічних показни-
ків в управлінському обліку [9, с. 417-418].

Тож для ефективного управління запасами слід 
дотримуватись певних вимог, обрати систему обліку 
запасів, яка враховує специфічні особливості вироб-
ничого процесу; постійно мати достатньо точну оцінку 
обсягу і часу попиту, виконання замовлення, а також 
інформацію про терміни виробництва і постачання, 
про їх можливі зміни, що дасть можливість контр-
олювати надходження та використання сировини і 
матеріалів у процесі виробництва та забезпечить його 
безперервність, що особливо важливо для підпри-
ємств. Така робота забезпечується раціональним по-
єднанням фінансового та управлінського обліку.

Висновки з проведеного дослідження. Ефектив-
ність обліку запасів залежить від якісно підготовле-
ної та своєчасно отриманої інформації, яка в біль-
шій своїй частині береться з даних бухгалтерського 
обліку. Кожне підприємство повинно мати свою сис-
тему управління запасами, створену з урахуван-
ням його специфічних вимог. Вона буде ефективно 
функціонувати тільки за участі і підтримки всіх 
підрозділів підприємства, що виражається у за-
безпеченні інформацією керівників підрозділів про 
управління запасами, виробничу програму, ступінь 
участі підрозділів. Результатом такої роботи має 
бути забезпечення необхідними обліковими даними 
внутрішніх та зовнішніх користувачів підприємства 
в залежності від мети та завдань стратегічного, по-
точного або оперативного управління.
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Постановка проблеми. Аналіз світових тенден-
цій економічного розвитку і чинників, що його 

спричиняють, переконливо доводить, що на чільне 
місце вийшли інноваційні процеси і їх роль постійно 
зростає. Інноваційний розвиток підприємства на су-
часному етапі є важливим напрямом його діяльності. 
Це підтверджується визначенням понять «інновацій-
ний потенціал», «інноваційна діяльність», «інновація».

Перехід промислових підприємств до інновацій-
ної моделі розвитку тісно пов’язаний з проблемою 
формування інноваційного потенціалу. 

Постановка завдання. Питання, пов’язані із за-
гальною теорією інновацій, розробкою, аналізом і 
оцінкою ефективності інноваційних проектів, фор-
муванням потенціалу інноваційного розвитку під-
приємств, досліджувалися у роботах вітчизняних 
та зарубіжних науковців, зокрема: М. Портера, 
Б. Санто, Р. Уотермена, Й. Шумпетера, А. Амоші, 
А. Алімова, Ю. Бажала, В. Заруби, Є. Галушко, А. 
Гальчинського, В. Геєця, С. Глазьєва, Н. Гончарової, 

А. Гриньова, В. Гриньової, Г. Доброва, П. Завліна, 
С. Ільєнкової, С. Ілляшенка, О. Кузьміна, І. Лукі-
нова, В. Мединського, Л. Мельника, Л. Нейкової, 
О.Посилкіної, П. Перерви, Р. Фатхутдінова, Д. Чер-
ваньова, М. Чумаченко та ін.

Разом з тим слід відзначити недостатнє розро-
блення комплексу питань, пов’язаних з проблемою 
формування інноваційного потенціалу. Тому необхідні 
подальші дослідження, спрямовані на вдосконалення 
теоретико – методичних положень щодо формування 
та оцінки інноваційного потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогодні важливим фактором економічного зрос-
тання й забезпечення належного місця вітчизня-
ної економіки у світовій економічній системі стає 
ефективне використання інновацій, які сприяють 
соціально-економічному розвитку і відіграють про-
відну роль у вирішенні економічних, екологічних, 
соціальних та культурних завдань. У цьому зв’язку 
особливої актуальності набуває розгляд комплексу 

© Козирєва О.В., 2014
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питань щодо інноваційної діяльності підприємств 
і зокрема інноваційного потенціалу як системного 
показника, що характеризує рівень ефективності 
підприємства у реалізації моделі інноваційного роз-
витку 

Так, під інноваційним потенціалом підприємства 
в сучасних умовах слід розуміти його максимальні 
можливості генерувати високу інноваційну актив-
ність. 

Проведений аналіз та узагальнення відомих 
з літератури та практики підходів до визначення 
структури інноваційного потенціалу суб’єкта госпо-
дарювання, дозволив надати порівняльну характе-

ристику підходів до визначення структури іннова-
ційного потенціалу підприємства (табл. 1).

З урахуванням запропонованого підходу до ви-
значення сутності і змісту інноваційного потенці-
алу, встановлено, що інноваційний потенціал під-
приємства слід розглядати за двома складовими 
частинами: матеріальними ресурсами інноваційної 
діяльності та інтелектуальним потенціалом (табл. 
2). Кожна з наведених частин має специфічні цілі 
використання і розвитку, підпадає під вплив різних 
факторів і залежно від рівня розвитку може бути 
зарахована до сильних або слабких сторін підпри-
ємства. 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика підходів до визначення структури

інноваційного потенціалу підприємства
Автор, робота Складові інноваційного потенціалу

Канигін Ю.М. [1] Інтелектуальна, освітня, кадрова, технологічна, технічна
Козирєва О.В. [2] Інтелектуальна, інвестиційна
Лузін А.Є. [3] Організаційна структура, технологія, організація праці, стиль управління
Громека В.І. [4] Наукова, освітня, управлінська, технічна 

Галушко Є.С. [5] Кадрова, інформаційно-методологічна, матеріально-технічна, організаційно-
управлінська

Гольдштейн Г.Я. [6] НДДКР, маркетинг, виробництво, управління
Коренков О.В., Косенко А.П. [7] Наукова, виробнича, кадрова, матеріально-технічна, інформаційна 

Ильенкова С.Д. [8] Науково-дослідна, проектно-конструкторська, технологічна, виробнича, 
комерційна

Фатхуддинов Р.А. [9] Маркетинг, НДДКР, організаційно-технологічна, виробнича
Лапин Э.В. [10] Науково-дослідна, техніко-технологічна, маркетингова, фінансова

Попов Е.В. [11] Виробнича, патентно-ліцензійна, технологічна, фінансова, організаційно-
управлінська 

Новікова І.В [12]
Інноваційні ресурси: кадрові, науково-технічні, виробничо-технологічні, фі-
нансово-економічні; Забезпечуючи умови (каталізатори): мотивація, іннова-
ційна культура

Таблиця 2
Основні складові інноваційного

потенціалу підприємства
Складові інноваційного потенціалу Складові об’єкта оцінки

Матеріальний 
потенціал

Потенціал основних засобів (техніч-
на та технологічна база інноваційної 
діяльності)

– Основне і допоміжне науково-дослідне обладнання;
– технології досліджень, проектування та виробництва;
– комп’ютерне забезпечення;
– транспортні засоби;
– будівлі і споруди, передавальні пристрої;
– бібліотечний фонд

Фінансовий потенціал (можливості 
матеріального та фінансового забез-
печення інноваційної діяльності)

– Виробничі запаси, товари;
– векселі одержані;
– дебіторська заборгованість;
– поточні фінансові інвестиції;
– грошові кошти та їх еквіваленти;
– інші оборотні активи

Інтелекту-
альний по-

тенціал

Потенціал нематеріальних активів 
(інтелектуальна підтримка іннова-
ційної діяльності)

– Патенти;
– авторське право, права на дизайн;
– торговельна марка;
– товарні знаки, знаки обслуговування

Маркетинговий потенціал (ринкова 
база інноваційної діяльності)

– Маркетинговий досвід;
– імідж підприємства;
– клієнтська база;
– прихильність споживачів;
– портфель замовлень;
– франшизні угоди;
– ліцензійні угоди;
– партнерські стосунки з контрагентами

Інтелекту-
альний по-

тенціал

Управлінський потенціал (готовність 
системи управління до інноваційної 
діяльності)

– Організаційна культура;
– концепції управління;
– комунікаційні мережі;
– інформаційні технології;
– якість інноваційного менеджменту

Кадровий потенціал (кадрове забез-
печення інноваційної діяльності)

– Рівень освіти;
– рівень кваліфікації;
– професійні здібності;
– професійні навички;
– психометричні характеристики
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Таким чином, можна так сформулювати поняття 
інноваційного потенціалу підприємства – це сукуп-
на спроможність функціональних складових потен-
ціалу якісно змінити підприємство як систему при 
реалізації власної стратегії.

Реалізація інноваційного потенціалу підприєм-
ства як цілісної системи може здійснюватися тіль-
ки через розвиток компонентів його внутрішнього 
середовища та за допомогою утворення потенціалів 
відповідних інших складових, їх аналізу та оцінки. 
Це дасть можливість визначити резерви викорис-
тання інноваційного потенціалу, що є невід’ємною 
частиною системи планування та прогнозування.

З метою одержання обґрунтованих висновків, 
показники інноваційного потенціалу, як було зазна-
чено вище, поділено на групи відповідно до видів 
функціональних потенціалів (рис. 1). 

Аналіз інноваційного потенціалу підприємства 
починається з розрахунку значень локальних по-
казників функціональних складових матеріального 
та інтелектуального потенціалів. Спираючись на 
розраховані значення локальних показників мето-
дом таксономічного аналізу, визначають комплексні 
показники матеріальної та інтелектуальної складо-
вої інноваційного потенціалу, далі – таксономічні 
показники безпосередньо матеріального та інтелек-
туального потенціалів і врешті – інтегральний по-
казник інноваційного потенціалу підприємства.

Як було зазначено вище, інноваційний потенціал 
підприємства – величина, що має складну багато-
рівневу ієрархічну структуру. Його можна пред-
ставити як взаємопов’язану сукупність потенціалів 
різного порядку.

Так, у загальному вигляді інноваційний потен-
ціал підприємства можна представити у вигляді 
функції, що має залежність від декількох змінних:

ІП = ƒ
1
(∏

мат.
, ∏

інт.
),                      (1)

де П
мат

.- матеріальний потенціал підприємства;
П

інт.
- інтелектуальний потенціал підприємства.

У свою чергу матеріальний та інтелектуальний 
потенціали інноваційного потенціалу складаються з 
різних локальних потенціалів, що утворюють ниж-
чий рівень ієрархії потенціалів.

Згідно запропонованої структури інноваційного 
потенціалу матеріальна складова має таку функці-
ональну залежність:

∏
мат. 

= ƒ
2
(∏

вир.
, ∏

фін.
),                     (2)

де ∏
вир.

 – виробничий потенціал підприємства;
∏

фін.
- фінансовий потенціал матеріальної скла-

дової інноваційного потенціалу підприємства.
Інтелектуальна складова інноваційного потенці-

алу з урахуванням запропонованих локальних ком-
понент має наступну функціональну залежність:

∏
інт. 

= ƒ
3
(∏

кадр.
, ∏

на.
, ∏

марк.
, ∏

управ.
),            (3)

де ∏
кадр.

 – кадровий потенціал підприємства;
∏

на.
 – потенціал нематеріальних активів підпри-

ємства;
∏

марк.
 – маркетинговий потенціал підприємства;

∏
управ.

 – управлінський потенціал підприємства.
Найменшими структурними елементами в оцін-

ці інноваційного потенціала є локальні показники 
(коефіцієнти). Функцію залежності потенціалів се-
реднього рівня ієрархії інноваційного потенціалу, 
наприклад управлінського, можна виразити на-
ступним чином:

∏
упр. 

= ƒ
4
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1
,
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2
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3
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),                  (4)

де ∏
1 – інформаційна озброєність праці праців-

ників, які займаються основною діяльністю;
∏

2
 – частка управлінського персоналу у загаль-

ній чисельності;
∏

3
 – коефіцієнт економічності організаційної 

структури;
∏

4
 – коефіцієнт обґрунтованості рішень;

∏
5
 – коефіцієнт рівня організації виробництва.

Аналогічний вигляд залежність матиме для ло-
кальних показників виробничого, фінансового, ка-
дрового, маркетингового потенціалів та потенціалу 
нематеріальних активів (рис. 1).

Рис. 1. Система показників, що використовується для оцінки інноваційного потенціалу підприємства
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4. Показник 
освоєння ринку
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При використанні таксономічного методу аналі-
зу оцінка інноваційного потенціалу проводиться в 
три етапи.

По-перше формується матриця вихідних даних 
на основі розрахованих локальних показників: 
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де Х
ij – значення показника j для і-го року;

і – кількість років (періодів) за якими прово-
диться розрахунок;

j – кількість показників, які характеризують 
певну складову інноваційного потенціалу підпри-
ємства.

Дані, що включаються до матриці мають нео-
днорідні значення, тому, по-друге, для розрахунків 
величини інноваційного потенціалу підприємства 
треба здійснити стандартизацію показників для 
приведення їх у вигляд, придатний для подальшого 
аналізу.

Стандартизація проводиться за формулою:
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де Х
ij
′ – стандартизоване значення j-го показни-

ка для і-го періоду розрахунку;
jÕ - середньоарифметичне значення j-го показ-

ника;
σ 

j – стандартне відхилення j-го показника.
Таким чином матриця стандартизованих зна-

чень матиме вигляд:
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По-третє, визначають еталонні значення для 
кожного показника, враховуючи їх стимуляторний 
або дестимуляторний вплив. Координати еталонної 
точки можна представити так:

j

XjХijijX
σ
−

='
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0

11
d
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де – Х

01
, Х

02
, Х

03 – координати еталонної точки.
Відстань між окремими точками значень та ета-

лонною точкою розраховується за формулою:

( )∑ −=
j
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''

                     (9)

Отримані величини використовуються безпосе-
редньо для розрахунку інноваційного потенціалу 
підприємства:

j
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11
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де ddd σ+= 20 ,                      (11)
де σ

d
 – стандартне відхилення;

d  – середнє значення для сукупності d
i
.

m

d
d i

i∑
== 1                           (12)

Значення величини інноваційного потенціалу 
підприємства потенціалу тим більше, чим ближче 
отриманий показник до одиниці.

В табл. 3 представлені результати узагальнених 
розрахунків умовного підприємства згідно з наве-
деним алгоритмом. Графічне відображення отрима-
них результатів наведено на рис. 2-3.
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Рис. 2. Динаміка комплексних показників 
матеріальної та інтелектуальної складових 

інноваційного потенціалу підприємства
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Рис. 3. Динаміка інноваційного потенціалу 
підприємства та його складових

Згідно наведеного прикладу, можна зробити 
висновок, що на підприємстві спостерігаються по-
зитивні тенденції в зміні величини інтегрального 
показника інноваційного потенціалу. Проте його ви-
користання є неповним. Найнижчі значення мають 
комплексні показники виробничого та фінансово-
го потенціалів в структурі матеріальної складової 
інноваційного потенціалу. Серед інтелектуальної 
складової найнижчі значення спостерігаються у 
комплексного показника нематеріальних активів. В 
цілому, можна зробити висновок, що інтелектуаль-
ний потенціал має кращий рівень сформованості та 
використання, ніж матеріальний. 

Враховуючи те, що позитивною є тенденція 
спрямування величини інноваційного потенціалу до 
одиниці, існує резерв його підвищення та оптиміза-
ції використання.

Таблиця 3
Узагальнені результати розрахунку інноваційного потенціалу підприємства

Назва показника
Роки

2006 2007 2008 2009 2010
Комплексний показник виробничого потенціалу 0,3636 0,212 0,4341 0,4522 0,4904
Комплексний показник фінансового потенціалу 0,2728 0,32554 0,21458 0,49864 0,52962
Комплексний показник матеріального потенціалу 0,2986 0,3709 0,4404 0,4301 0,4689
Комплексний показник кадрового потенціалу 0,4873 0,4208 0,5037 0,5237 0,5803
Комплексний показник маркетингового потенціалу 0,5288 0,6169 0,6248 0,8981 0,9108
Комплексний показник управлінського потенціалу 0,3586 0,4258 0,5333 0,4112 0,4077
Комплексний показник потенціалу нематеріальних активів 0,2492 0,3347 0,3771 0,4442 0,4774
Комплексний показник інтелектуального потенціалу 0,3733 0,4925 0,5167 0,5781 0,6318
Інтегральний коефіцієнт інноваційного потенціалу 0,3256 0,4265 0,4523 0,5305 0,5805
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Висновки з проведеного дослідження. Доведе-
но, що підґрунтям для забезпечення інноваційної 
діяльності є інноваційний потенціал, який визна-
чає рівень інноваційних можливостей усіх суб’єктів 
господарської діяльності. 

Наведена порівняльна характеристика підходів 
до визначення структури інноваційного потенціалу 
підприємства та визначено, що інноваційний потен-
ціал – це готовність сприймати інновації і забез-
печувати їх впровадження та подальше ефективне 
використання. 

Пропонується інноваційний потенціал підприєм-
ства розглядати за двома складовими: матеріальни-

ми ресурсами інноваційної діяльності та інтелекту-
альним потенціалом. Кожна з наведених частин має 
специфічні цілі використання і розвитку, підпадає 
під вплив різних факторів і залежно від рівня роз-
витку може бути зарахована до сильних або слаб-
ких сторін підприємства. 

Реалізація інноваційного потенціалу підприєм-
ства як цілісної системи може здійснюватися тіль-
ки через розвиток компонентів його внутрішнього 
середовища, їх аналізу та оцінки, напрямки яких 
представлені в узагальнених результатах розра-
хунку інноваційного потенціалу умовного підпри-
ємства.
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Аннотация
В статье дополнена классификация составляющих инновационного потенциала предприятия путем введения в его 
структуру материального и интеллектуального потенциалов. Обоснована система критериев и показателей оценки 
инновационного потенциала предприятия, определенных по разным методикам. Результаты оценки инновационного 
потенциала исследуемого предприятия позволяют принять решение о возможности устанавливать перспективные на-
правления инновационного развития предприятия. 
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FORMATION AND EVALUATION OF COMPANIE’S INNOVATIVE POTENTIONAL

Summary
The article is supplemented classification components of the innovation capacity of enterprises by introducing the 
structure of the material and intellectual potential. Substantiated system of criteria and indicators for assessing the 
innovation potential of the enterprise identified by different techniques. The results of estimation of innovative potential 
of the investigated enterprises decide to allow the possibility to establish promising directions of innovative development 
company. 
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ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПРОСТРОЧЕНИХ КРЕДИТІВ БАНКІВ 

В статті досліджуються проблеми відображення в обліку прострочених кредитів банків України, оскільки в міру зро-
стання їх обсягів, зростає прострочена заборгованість за кредитами. Частка прострочених кредитів в загальній сумі 
наданих кредитів зросла з 2,2% до 11,3%. Наявна проблема вимагає відповідного відображення в обліку таких кредитів 
з метою зменшення потенційного ризику їх неповернення.
Ключові слова: прострочені кредити, пролонгація, кредитний ризик, кредитна операція, кредитна угода, звітність.

Постановка проблеми. Кредит завжди був і 
залишається важливим важелем у стиму-

люванні розвитку виробництва, за його допомогою 
прискорюється процес обігу капіталу як на макро 
–, так і на мікро – рівні. Опосередковуючи усі ста-
дії відтворювального процесу, кредит сприяє досяг-
ненню вищої рентабельності виробництва і прибут-
ковості капіталу.

Саме банківська система за умов ринкових від-
носин відіграє важливу роль у підвищенні еконо-
мічного розвитку країни, оскільки через неї про-
ходить гігантський обсяг грошових розрахунків та 
платежів суб’єктів господарювання і населення, 
вона мобілізує і перетворює в активно діючий капі-
тал тимчасово вільні грошові кошти, заощадження 
і доходи юридичних і фізичних осіб. 

В основі кредитних відносин лежить рух особли-
вого виду капіталу – позичкового капіталу. 

На жаль, не завжди позичальники сумлінно ви-
конують свої зобов'язання щодо погашення наданих 
банком кредитів, про що свідчить банківська спра-
ва. Непоодинокі випадки, коли на дату повернення 
кредиту, зазначену у кредитному договорі, пози-
чальником не здійснюється перерахування коштів 
на користь банку. 

Проблеми банківського кредитування підпри-
ємств досліджували такі вчені: І.О. Бланк, О.В. Ва-
сюренко, Д.М. Гриджук, О.А. Кириченко, В.О. Кун-
цевич, В.І. Зимовець, О.А Любунь, А.М. Мороз, Н.В. 
Жукова, та ін.

Постановка завдання. Метою даної роботи є до-
слідження проблем відображення в обліку простро-
чених кредитів банків України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ко сподіватись на економічний розвиток країни за 
відсутності заходів стимулювання суб’єктів госпо-
дарювання через залучення коротко- і довгостро-
кових кредитів для технічного переозброєння, по-
повнення оборотних коштів тощо.

З цієї причини дослідження повноти відобра-
ження в бухгалтерському обліку кредитних опера-
цій за економічним та юридичним змістом є над-
звичайно актуальним.

Прострочена заборгованість за кредитом – за-
боргованість боржника перед державою за креди-
том (у тому числі за основним боргом, відсотками, 
платою за надання державних гарантій, кредитів 
тощо), не погашена у строк, визначений кредитною 
(субкредитною) угодою [1].

Аналіз обсягів наданих кредитів банківською 
системою України свідчить про їх зростання з 
156268 млн.грн. (в 2005 р.) до 825320 млн.грн. (за 

станом на 1.01.2012 р.), або в 5,3 рази. З них обсяги 
кредитів надані суб’єктам господарювання зросли 
за цей же період з 109020 млн.грн. до 580907 млн.
грн. [2, с. 54].

Зобов'язання підприємства відповідно до По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 
«Зобов'язання» поділяються на: довгострокові, на-
ведені в розділі II пасиву Балансу; поточні, наведе-
ні в розділі IІІ пасиву Балансу.

Зобов'язання, які не є поточними, належать до 
довгострокових, термін повернення яких перевищує 
12 календарних місяців або один операційний цикл 
підприємства, якщо останній більше 12 місяців (такі 
кредити можуть залучатися підприємством для 
придбання обладнання, оплати поточних витрат), 
відносяться до його довгострокових зобов'язань.

Якщо термін повернення кредиту менше 12 мі-
сяців, якщо останній перевищує 12 місяців (такі 
кредити надаються для подолання підприємством 
тимчасових фінансових складнощів), то заборгова-
ність за таким кредитом відноситься до поточних 
зобов'язань.

Принципова різниця між відображенням в облі-
ку довгострокових і поточних зобов'язань полягає в 
такому: згідно пункту 10 П(с)БО 11 «Довгострокові 
зобов'язання», на які нараховуються відсотки, відо-
бражаються в балансі за їх теперішньою вартістю. 
Поточні ж зобов'язання відображаються в балансі 
за сумою погашень.

Незважаючи на зростання обсягів наданих кре-
дитів, в той же час прострочена заборгованість за 
кредитами зросла за цей же період в 23,5 рази (з 
3379 млн.грн. до 79292 млн.грн.)

Частка прострочених кредитів в загальній сумі 
наданих кредитів зросла з 2,2% до 11,3% (за станом 
на 1.01.2011 р.) [3].

Аналіз прострочених кредитів (за станом на 
кінець листопада 2013 р.), наданих нефінансо-
вим корпораціям за строками погашення має таку 
структуру: обсяг всієї суми прострочених кредитів 
становить 55177 млн.грн., в тому числі за кредитами 
до 1 року – 21694 млн.грн., або 39,3% до загально-
го їх обсягу; за кредитами від 1 року до 5 років – 
26980 млн.грн. або 48,9%; більше 5 років – 6503млн.
грн. або 11,8%.

Якщо аналізувати за видами економічної ді-
яльності, то частка прострочених кредитів галузі 
сільського господарства, лісового господарства та 
рибного господарства в загальній сумі простроче-
них кредитів становить 4,3% (2385 млн.грн.), з них 
найбільша частка прострочених кредитів за стро-
ками погашення від 1 року до 5 років – 57,4%; за 
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кредитами до 1 року та більше 5 років відповідно 
33,3% та 9,3 [3].

Якщо позичальник дотримується умов погашен-
ня номіналу кредиту і сплати відсотків, зазначе-
них у кредитній угоді, заборгованість оцінюється як 
нормальна й обліковується за відповідними рахун-
ками четвертого порядку Плану рахунків обліку в 
банках.

Облік простроченої заборгованості за кредитами 
здійснюється за рахунками простроченої заборго-
ваності відповідних груп кредитів:

1527 А Прострочена заборгованість за кредита-
ми, що надані іншим банкам.

2027 А Прострочена заборгованість за кредита-
ми, що надані за врахованими векселями суб'єктам 
господарювання.

2037 А Прострочена заборгованість за вимо-
гами, що придбані за операціями факторингу із 
суб'єктами господарювання.

2067 А Прострочена заборгованість за кредита-
ми в поточну діяльність, що надані суб'єктам госпо-
дарювання.

2077 А Прострочена заборгованість за кредита-
ми в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам 
господарювання.

2087 А Прострочена заборгованість за іпотечни-
ми кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

2207 А Прострочена заборгованість за кредита-
ми на поточні потреби, що надані фізичним особам.

2217 А Прострочена заборгованість за кредита-
ми в інвестиційну діяльність, що надані фізичним 
особам.

2227 А Прострочена заборгованість за кредита-
ми, що надані за врахованими векселями фізичним 
особам.

2237 А Прострочена заборгованість за іпотечни-
ми кредитами, що надані фізичним особам.

Звітність банків формується на основі стандар-
тів та правил бухгалтерського обліку, які в повній 
мірі мають розкривати якість активних операцій, 
кількісні показники наявних ризиків та обсягів ре-
зервів, стан ліквідності, обсяг власного капіталу 
тощо. Найбільше уваги завжди приділяють обсягу 
власного капіталу та якості кредитного портфеля, 
якому в активних операціях, загальних доходах на-
лежить основне місце і притаманний найбільший 
ризик впливу на стан надходжень та капіталу. 

Основною особливістю сьогоднішньої кризи у 
банківській системі є суттєвий вплив недостатньої 
ліквідності, яка є в свою чергу наслідком розри-
вів між термінами повернення пасивів (депозити 
фізичних та юридичних осіб) та термінами отри-
мання платежів навіть за строковими кредитами 
(прострочені і сумнівні до повернення недоцільно 
враховувати, оскільки вони в момент виникнення 
вже впливають на стан ліквідності). Тому cьогодні 
різко постає актуальне питання – правильності, 
об’єктивності та повноти обліку строкових креди-
тів, які скрито впливали і впливають на ліквідність 
банку та можливість її оцінки різними юридичними 
і фізичними особами [4, с. 430-433].

Найсуттєвішою проблемою ми бачимо те, що 
питома вага пролонгованих кредитів суттєво фак-
тично за економічним змістом операцій зростає, а 
в бухгалтерському обліку такий стан активів не 
знаходить відображення, оскільки операції з про-
довження строку дії (пролонгації) кредитних дого-
ворів відображаються у бухгалтерському обліку за 
такими ж відповідними рахунками з обліку корот-
кострокової або довгострокової заборгованості Пла-
ну рахунків банків України залежно від строку, що 
визначається від дати пролонгації договору до дати 

їх погашення. Тобто у обліку пролонговані кредити 
відображаються як строкові, тим самим збільшений 
потенційний ризик неповернення кредитів скритий 
від користувачів, які бажають проаналізувати звіт-
ність банку і отримати інформацію про його кре-
дитний ризик [6, с. 19].

План рахунків банків України, складений за 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 
впродовж декількох років забезпечував викорис-
тання в бухгалтерському обліку рахунків пролон-
гованої заборгованості і, враховуючи наведені вище 
обґрунтування, свідчить, що доцільно повернутись 
до такої практики, удосконаливши її відповідно до 
сучасного стану пропонованих банками кредитних 
послуг клієнтам, практичного досвіду банківського 
нагляду за діяльністю банків.

Наступною проблемою є відображення у бух-
галтерському обліку кредитів за термінами надан-
ня, які в бухгалтерському обліку та, відповідно, у 
фінансовій звітності відображаються на рахунках 
короткотермінових (до одного року) і довготерміно-
вих (більше одного року) кредитів. Такий підхід, на 
нашу думку, свідчить про недосконалість механіз-
мів обліку кредитних операцій, оскільки будь-яка 
фізична особа не може на основі фінансової звіт-
ності банку правильно проаналізувати його ліквід-
ність. Так, наприклад, у банку значний обсяг кре-
дитів може бути на термін трохи більший за рік, а 
фізична особа буде собі уявляти, що це кредити на 
п’ять, десять чи двадцять років. Таким чином, без 
наявності економічних підстав може відмовитись 
від співпраці з цим банком. Може бути і зворотна 
ситуація, коли кредити фактично видані на дуже 
тривалі терміни (10–25 років), а працівники банку 
чи інші зацікавлені особи будуть переконувати фі-
зичну особу, що терміни їх кредитів є до двох років 
і імовірності втрати ліквідності, платоспроможності 
немає. 

У минулому положення НБУ “Про кредитуван-
ня”, яке втратило чинність більше 5 років тому, 
передбачало класифікацію кредитів за термінами 
надання на:

- короткотермінові (до одного року);
- середньострокові (від одного до трьох років);
- довгострокові (більше трьох років).
Така класифікація і облік кредитів може і не є 

повною, проте дозволяє відображати в бухгалтер-
ському обліку і фінансовій звітності більш реальний 
стан ліквідності банку.

Аналогічно класифікованим кредитам у групи 
ризику (наведено вище), достатньо широкий обсяг 
інформації про стан ліквідності відображають бан-
ки лише у формах статистичної звітності, які по-
даються Національному банкові України.

Висновки з проведеного дослідження. Врахову-
ючи сьогоднішню ситуацію щодо стану ліквідності 
значної кількості банків в Україні, суспільство для 
відновлення довіри до банківських установ буде 
вимагати набагато більшого обсягу інформації про 
їх діяльність. Цього можна досягти завдяки розро-
бленим рекомендаціям по удосконаленню методики 
обліку кредитних операцій як банків, так і інших 
суб’єктів господарювання :

- необхідно запровадити методику обліку від-
строченої (пролонгованої) заборгованості за кредит-
ними операціями, передбачивши в Плані рахунків 
банків України рахунки для обліку пролонгованої 
заборгованості в залежності від терміну її виник-
нення. Наприклад, від одного до трьох місяців та 
від трьох місяців до одного року. Привілегією бан-
ків може бути ж можливість відображення відстро-
ченої заборгованості впродовж місяця на рахунках 
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строкової. За цей час банк має врегулювати з по-
зичальником всі моменти щодо наявних проблем та 
перспектив по погашенню кредиту;

- розширити облік кредитних операцій за термі-
нами надання, отримання шляхом передбачення в 
Плані рахунків банків України рахунків для обліку 
короткотермінової (до 1 року), середньотермінової 
(від 1 до 3 років) та довготермінової заборгованості 

(більше 3 років). Не зайвим буде і більш розшире-
ний бухгалтерський облік кредитної заборгованості 
за термінами надання[5].

Аналогічний порядок відображення в бухгал-
терському обліку кредитної заборгованості можна 
запровадити і для підприємств, організацій, що за-
безпечить можливість глибокого та ефективного 
аналізу їх ліквідності більш ґрунтовно.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ

В статье были выделены основы немецкой системы высшего образования. Была проанализирована стоимость обуче-
ния. Разделены вузы по государственной принадлежности. Выделены основные направления инновационной деятель-
ности немецкой системы образования. Очерчены преимущества обучения в Германии.
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Постановка проблемы. Немецкие вузы пере-
живают эпоху перемен. Германия относится 

к числу первых европейских государств, подписав-
ших в 1999 году Болонскую декларацию о созда-
нии единого общеевропейского образовательного 
пространства. В вузах стран-участниц вводятся 
близкие по типу учебные программы и дипломы, 
дающие возможность повышения академической 
мобильности, облегчения взаимного признания ди-
пломов и обеспечения конкурентоспособности евро-
пейских вузов.

Постановка задания. На основе изложенного 
можно сформулировать задания исследования, ко-
торое состоит в анализе особенностей немецкой си-
стемы высшего образования. 

Основной материал. Согласно Лиссабонскому 
коммюнике, страны-участницы обязуются тратить 
не менее 3 % ВВП на образование и исследования. 
Германия в настоящее время приближается к этой 
цифре. Вузы финансируются в объеме примерно 6 
млрд. евро. Система высшего образования Герма-
нии объединяет более 350 учебных заведений, по-
давляющее большинство которых составляют го-
сударственные вузы (негосударственные должны 
иметь лицензию на преподавание). В них обучается 
около 2,5 млн. студентов, [1]. 

Преобладающее большинство вузов являются 
государственными учреждениями (или земельны-
ми). Только 62 из около 312 вузов принадлежат 
частным лицам, (большую часть которых составля-
ют церковные, теологические вузы или специаль-
ные вузы социальной сферы). 

Важно отметить, что образование в Германии 
является бесплатным не только для граждан стра-
ны, но и для представителей многих государств, 
успешно обучавшихся в вузах своей страны в те-
чение двух лет и сдавших экзамен на свободное 
владение немецким языком. Но в Баварии, Баден – 
Вюртемберге, Нижней Саксонии, Северной Рейн – 
Вестфалии и Сааре власти ввели плату за обучение 
в размере около 500 евро. 

Целью введения платного обучения является 
стимулирование серьезного отношения к учебе. Ру-
ководящим органом системы образования является 
Постоянная Конференция министров образования, 
науки, культуры и спорта, куда входят министры 
образования земель Германии. Конференция мини-
стров принимает решения и проверяет деятельность 
ведомств. Здесь утверждаются типовые положения. 
Координирующим органом является Конференция 
ректоров учебных заведений Германии. 

На уровне земель руководство образовательным 
процессом осуществляют земельные профильные 
министерства. В каждой из земель действует свой 
закон об образовании. В Германии установлены об-
щие стандартные правила приема в высшие учеб-
ные заведения. допуском к экзаменам является 
диплом Abitur, который выдается по результатам 

учебы и обычно позволяет поступить в университет 
без экзаменов. В целом, в системе высшего обра-
зования Германии в последние годы наблюдается 
тенденция конкурсного отбора среди абитуриентов. 
Диплом Abitur перестал рассматриваться в каче-
стве безусловной гарантии качества среднего обра-
зования, полученного его обладателем.

С учетом ориентации немецкой экономики на 
инновационное развитие существенные усилия об-
разовательной политики Германии направлены на 
реформирование системы профессионального обра-
зования. Главными направлениями инновационной 
деятельности в области профессионального образо-
вания в Германии являются:

1. Модернизация:
- это новые квалификационные требования, вви-

ду возникновения изменения экономической струк-
туры от промышленной экономики к сфере обслу-
живания и с учетом демографических изменений;

- это создание новой образовательной культуры 
в инновационных сферах, развивающихся специ-
альностях и областях, непосредственно связанных 
с исследованием;

- это структурное совершенствование системы 
профессионального образования. 

2. Менеджмент в области перехода от одного 
уровня образования к другому:

- это совершенствование системы координации 
между профессиональными школами и образовани-
ем на предприятии;

- это учет ранее приобретенной квалификации 
при получении высшего образования;

- это совершенствование структуры поддержки 
лиц, имеющих социальные проблемы;

- это повышение числа мигрантов, получающих 
высшее образование в Германии;

- это последующая квалификация взрослых без 
законченного школьного или высшего образования;

3. Последипломное образование:
- это увязывание профессионального высшего 

образования с последипломным образованием;
- это проницаемость профессионального образо-

вания для высших учебных заведений;
- это ступенчатость высшего образования и спо-

собность обеспечить профессиональную занятость.
4. Открытость Европе:
- это национальные образовательные реформы 

с учетом процессов европейского развития. Сюда 
относятся как национальный, так и европейский 
уровни квалификации, система уровней професси-
онализма в педагогическом образовании и понятие 
профессии.[2].

Наряду с модернизацией высшего образования по-
средством перехода к двухуровневой системе обучения 
(бакалавриат и магистратура) немецкие вузы должны 
ориентироваться на большую диверсификацию крите-
риев, определяющих их место в ряду ведущих вузов, 
а также на возрастающие требования самостоятельно-
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сти и конкурентоспособности. Учитывая данные требо-
вания к системе высшего образования, правительство 
Германии разработало программу образовательных 
действий по обеспечению возможностей получения об-
разования будущим поколением и повышению эффек-
тивности в области научных исследований.

Начиная с 2003 года в Германии при непосред-
ственном содействии Федерального министерства 
образования и исследований был разработан и реа-
лизован комплекс образовательных мер под общим 
названием «Ausbildungsoffensive», или «Активные 
образовательные действия». Они включают в себя 
серию инновационных проектов, направленных на 
модернизацию и оптимизацию деятельности обра-
зовательных структур в первую очередь в системе 
профессионального образования.

Комплекс «Активные образовательные дей-
ствия» включает в себя различные инструменты, 
начиная от новых программ поддержки до образо-
вательных кампаний со стороны Федерального ми-
нистерства образования и исследований, и распо-
лагает следующими основными направлениями [3]:

• программа по созданию мест производ-
ственного обучения в западных и восточных 
землях «Ausbildungsplatzentwickler West»/ 
«Ausbildungsplatzen-twickler Ost»,

• новая федеральная программа развития и под-
держки образовательной структуры «Jobstarter», 
программа шефства «Patenschaftsprogramm»).

Благодаря богатому историческому опыту в се-
годняшней Германии создана успешно функциони-
рующая система образования. Она в основном под-
разделяется на 2 вида учреждений в зависимости от 
условий поступления в них и возможностей завер-
шения. 131 вуз одного ранга и 43 вуза по различным 
специальностям искусства составляют одну ветвь 
вузовской системы, 138 вузов по специальностям 
(среди них 26 административных вузов) – другую. 

Юридической основой системы высшего обра-
зования является закон о высшей школе, (HRG) 
принятый на федеративном уровне 1976г и изме-
нённый последний раз в 1990г., и соответствующие 
земельные законы для исполнения рамочного за-
кона на уровне земель. Соответствующие земель-
ные ведомства, министерства культуры и науки 
осуществляют правовой контроль над системой 
высшего образования, а также специальный кон-
троль над отдельными сферами по осуществлению 
государственных задач, касающихся прежде всего 
управления кадрами и финансами).

Наряду с политическими органами земель, ко-
торые имеют полномочия по принятию решений по 
планированию и контролю в сфере высшего обра-
зования, имеются 5 важных органов для общегосу-
дарственной координации политики высшего обра-
зования. К ним относятся:

1. Существующая с 1949г. Постоянная Конфе-
ренция министров культуры земель (КМК), которая 
работает без участия федерального правительства. 
Решения КМК могут приниматься единогласно и 
требуют исполнения через соответствующие зе-
мельные правительства или земельный парламент.

2. Федеральная земельная комиссия по пла-
нированию образования и развития исследований 
(B.L.K.), которая была учреждена (создана) соглас-
но поправке к конституции в 1970г. и служит адми-
нистративному согласованию между федеральным 
правительством и земельными правительствами.

3. Созданный в 1969г., согласно закону о раз-
витии строительства вузов, комитет планирова-
ния строительства вузов, в котором представлены 
BMBW, Федеральное министерство финансов.

4. Существующий с 1957г. совет по науке, кото-
рый в административной комиссии объединяет ад-
министрации федерации и земель и в комиссии по 
науке – влиятельных представителей университе-
тов. Совет по науке следит за текущим развитием 
системы вузов и разрабатывает планы развития и 
стратегические перспективы развития.

5. Конференция ректоров вузов (HRK, ранее За-
падногерманская конференция ректоров), которая 
может рассматриваться как организованное хобби 
руководства университетов и специальных вузов 
по отношению к государственной администрации и 
общественности.

Вузы являются в отдельных землях крупней-
шими государственными работодателями. В вузах 
старых земель (включая клиники при вузах) на-
считывается около 314000 штатных единиц, из ко-
торых 109000 являлись научными кадрами. 55000 
учёных совмещали научно-исследовательскую ра-
боту с преподаванием в вузах. Большая часть науч-
ного персонала обозначается как «среднее звено»; 
это ассистенты, доценты, научные сотрудники, а 
также ассистенты, которые, с одной стороны, уча-
ствуют в процессе обучения, с другой – занимают-
ся научной работой [4].

Таким образом, развитие системы подготовки 
учителей в Германии осуществляется в двух на-
правлениях. С одной стороны, реализуются вну-
тригосударственные меры, способствующие совер-
шенствованию системы подготовки специалистов, а 
с другой – меры, отвечающие требованиям, предъ-
являемым к участникам Болонского процесса.

Выводы по проведенному исследованию. С при-
веденного выше можно сделать следующие выводы: 

• Высокие стандарты качества: в Германии су-
ществуют давние традиции университетского обра-
зования. Огромное преимущество немецкой систе-
мы высшего образования заключается в том, что 
учебные заведения Германии гармонично сочетают 
университетские традиции с новейшими достиже-
ниями науки и техники. Наряду со старыми уни-
верситетами, отличающимися широким выбором 
классических предметов, в Германии есть множе-
ство новых ВУЗ, делающих ставку на тесную связь 
между теорией и практикой.

• Низкая стоимость обучения: высшее образо-
вание в Германии во многих государственных уни-
верситетах на немецком языке бывает полностью 
бесплатным, в среднем же, стоимость высшего об-
разования составляет от 500 до 1500 евро за семестр. 
Обучение в Германии – это наиболее реальный спо-
соб для граждан России за небольшие деньги полу-
чить качественное Европейское высшее образование.

• Высокие шансы на поступление: главным 
принципом системы высшего образования в Гер-
мании считается «академическая свобода», т.е. в 
немецкий университет может поступить любой 
желающий, если он соответствует академическим 
требованиям. Вероятность поступления в немецкий 
ВУЗ при правильной подготовке документов и со-
ответствии языковым и академическим требовани-
ям вуза – практически 100%.

• Поступление без вступительных экзаменов: 
для поступления в Высшее учебное заведение в 
Германии не нужно сдавать вступительных экза-
менов. Единственный экзамен, который необходимо 
сдать для поступления – это экзамен на знание не-
мецкого языка

• Возможность работать во время обучения в 
Германии: после получения высшего образования у 
всех студентов есть отличная возможность остать-
ся работать в ФРГ.
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У даній статті розглядаються питання вдосконалення регулювання освіти як основного інституту розвитку робочої 
сили. Автор зазначає, що кількісні показники, які характеризують освітню сферу України впродовж останньо-
го десятиріччя мали тенденцію до зростання. Однак з метою вдосконалення ефективності державного регулюван-
ня відтворення робочої сили, вважаємо за належне переглянути структуру закладів вищої освіти і привести її у 
відповідність з потребами держави, дати чітке визначення понять.
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Постановка проблеми. Аналіз ситуації, що 
склалася із державним регулюванням 

освіти в нашій державі засвідчив, що показник 
співвідношення результатів цього регулювання 
до витрат на це регулювання залишає бажати 
кращого. Тому предметом розгляду даної статті 
будуть конкретні напрямки, які, на нашу думку, 
призведуть до підвищення ефективності держав-
ного регулювання освіти в Україні, виходячи з 
наявних витрат.

Постановка завдання. Запропонувати напрями 
вдосконалення підвищення ефективності держав-

ного регулювання освіти з метою вдосконалення 
відтворення робочої сили.

Виклад основних результатів дослідження. Ін-
ститутом розвитку і відтворення робочої сили є 
знання, які, як відомо, невід’ємні від освіти. Освіта 
– основа розвитку особистості, суспільства, нації та 
держави, запорука майбутнього України, яка від-
творює та примножує інтелектуальний, духовний 
та економічний потенціал суспільства. Як наслідок, 
спостерігається значний її вплив на формування 
якісних характеристик робочої сили. Про те, як за-
значено у державній національній програмі «Освіта 
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України. XXI століття»: «Існуюча в Україні сис-
тема освіти перебуває у стані, що не задовольняє 
вимог, поставлених перед нею в умовах розбудови 
української державності, культурного та духовного 
відродження українського народу. Це виявляється, 
передусім у невідповідності освіти запитам особис-
тості, суспільним потребам та світовим досягненням 
людства...» [2, с. 4]. Крім цього, на думку багатьох 
експертів, основними недоліками цієї системи за-
лишаються неефективність державного фінансу-
вання, корупція та обмежена автономія навчальних 
закладів [3]. Ми погоджуємося з думкою тих еконо-
містів, які вважають, що основною причиною цього 
є економічний спад, який викликав зниження по-
треби в професійно-технічній освіті, що в свою чер-
гу призвело до практично повної руйнації системи 
профтехучилищ і технікумів. 

Бюрократизація середньої школи призвела до 
повної заміни результату звітами і формалізацією 
навчального процесу. Діти з перших класів відчува-
ють відразу до процесу навчання, що являє в тепе-
рішній час формальне, сухе, одноманітне викладан-
ня матеріалу, яке не сприяє головній меті шкільної 
освіти – розвитку уяви, формуванню загальних 
уявлень про світ і його закони [4, с. 32; 5, с. 49].

Тому вважаємо, що підвищення ефективнос-
ті державного регулювання освіти є інструментом 
для зростання ефективності державного регулю-
вання відтворення робочої сили. На сьогоднішній 
день, основним завданням освіти щодо розширеного 
відтворення робочої сили є її підготовка здатності 
створювати і використовувати новітні технології, з 
можливістю формуванням якісно нової цивілізацій-
ної культури. 

Назрілим завданням на сьогоднішній день є за-
безпечення доступності якісної освіти для всіх чле-
нів суспільства. Згідно з прогнозами ЮНЕСКО в 
XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть 
тільки країни, в яких 40-50 % працездатного насе-
лення буде мати якісну вищу освіту. Станом на 2001 
рік в Україні 13 % населення з повною і 16-18 % з 
неповною вищою освітою. За прогнозами П.Шевчук 
та Г.Швидкої чисельність населення із повною ви-
щою освітою в Україні на початок 2051 р. досягне 
6015 тис. осіб, а частка їх у населенні становитиме 
18,3 % [6, с. 94].

На думку окремих науковців система освіти 
України залишається однією з відсталих в Європі 
[1]. Частково погоджуючись з даним твердженням 
зазначимо, що дійсно, вища освіта останнім часом 
стала менш якісною, переважна більшість випус-
кників вищих навчальних закладів виявляються не 
конкурентоспроможними на Європейському ринку 
праці. Однією з причин такого стану є непомірний 
ріст вищих навчальних закладів і ліцензованого на-
бору студентів, значна частка яких навчається на 
повній компенсації витрат за навчання. Так, якщо 
на час проголошення незалежності в Україні в ній 
було сім університетів і майже 150 інших закладів 
вищої освіти то станом на сьогоднішній день на-
лічується 350 вузів третього та четвертого рівня 
акредитації. Ліцензований обсяг студентів у цих 
навчальних закладах зріс з 881,3 тис. у 1991 р. до 
1723,7 у 2014 р. Все це сприяло зниженню мотивації 
студентів до здобуття якісної вищої освіти, оскіль-
ки спостерігається боротьба ВНЗ за студента, а тим 
більше за того, який навчається за кошти юридич-
них або фізичних осіб. 

У ситуації що склалася ефективність державно-
го регулювання вищої освіти пропорційна мотивації 
студентів і за оцінками не перевищує зараз 10 % 
відповідно до усередненої оцінки [1]. Мотиваційний 

чинник до здобуття освіти позначається на мате-
ріально-технічній базі навчальних закладів, а та-
кож рівні кваліфікації професорсько-викладацько-
го складу. На нашу думку, виходом з ситуації що 
склалася є зміна державної моделі фінансування 
освіти на конкурсній основі. Дана модель мала б пе-
редбачати конкурс вишів за можливість державного 
фінансування та підготовку фахівців за відповідни-
ми напрямами в обсягах і на терміни необхідні для 
розвитку національної економіки. Умови даного кон-
курсу мають передбачати такі характерні блоки як 
якість професорсько-викладацького складу, історію і 
традиції вузу, рівень міжнародного визнання.

Наступним заходом, який би підвищив ефектив-
ність державного регулювання відтворення робочої 
сили і став би мотиваційним чинником для студен-
та – бюджетника мало б бути підписання угоди 
між ним і державою, відповідно до якої держава 
зобов’язується компенсувати всі витрати пов’язані 
з навчанням і стипендією, а також забезпечити 
працевлаштування випускника. В свою чергу сту-
дент, в разі якщо середній бал протягом навчання 
буде менший чотирьох або в разі відмови від запро-
понованого державою місця праці зобов’язується 
повернути державі всі витрачені кошти, пов’язані з 
його підготовкою. Запровадження вище запропоно-
ваних заходів дозволить підвищити якість та ефек-
тивність освіти в процесі відтворення робочої сили, 
а також дозволить на державному рівні вирішити 
проблему недоукомплектованості кадрами певних 
регіонів чи галузей.

Також, вагомий внесок у підвищення ефектив-
ності державного регулювання відтворення робочої 
сили мала б мати зміна моделі формування науко-
вого осередку вузу. Замість того щоб фінансувати 
держтеми та розвивати «наукові колективи» і «на-
укові школи» держава мала б організувати прове-
дення грантів з широким залученням приватного 
капіталу у тому числі і міжнародних організацій, 
за якими будь-які вчені, з будь-яких вузів, які 
об’єднанні спільною проблемою дослідження мо-
жуть приймати участь у конкурсі і таким чином 
одержувати фінансування для своїх досліджень. 
Дане вдосконалення наблизило б науку до потреб 
розвитку економіки і створило б умови здорової 
конкуренції серед науковців.

Ще одним із напрямів підвищення ефективності 
державного регулювання відтворення робочої сили є 
розширення автономії навчальних установ, що при-
зведе до підвищення їх конкурентноздатності як на 
внутрішньому, так і на міжнародному ринках праці. 
Крім цього, даний крок призведе до більш ефектив-
ного використання коштів завдяки оптимізації шта-
ту та виробничих можливостей наукового закладу. 

Іншим напрямом вдосконалення ефективності 
державного регулювання відтворення робочої сили 
у сфері освіти є усунення передумов для розвитку 
корупції, зокрема, держава не повинна відновлю-
вати вступні іспити до ВНЗ та розширювати чис-
ло пільг, які полегшують вступ до навчальних за-
кладів. Так станом на сьогоднішній день існує вісім 
пільгових категорій, що визначено у табл. 1.). 

Крім пільговиків, які мають право зарахуван-
ня до ВНЗ поза конкурсом, ще є пільговики, які 
мають право першочергового зарахування до ВНЗ 
при однаковій кількості набраних конкурсних балів. 
І таких категорій дев’ять, але тільки дві з них пе-
редбачають успішне навчання абітурієнтів у школі: 
випускники старшої школи (повна загальна середня 
освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, 
випускники основної школи, які мають свідоцтво 
про базову загальну середню освіту з відзнакою. 
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Ми погоджуємося з думкою про те, що привілеї 
в освіті повинні мати ті, хто на це заслужив, пока-
завши успіхи і непересічність уже під час навчання 
в школі, незалежно від свого соціального статусу. 
Інакше, роздаючи пільги численним соціальним ка-
тегоріям, ми втратимо талановитих школярів, яким 
не пощастило народитися в сім’ї пільговиків і які 
виїдуть вчитися в Європу або Америку, де кращі 
університети нададуть їм гранти, розгледівши в 
них майбутніх учених і новаторів [3, с. 4]. 

Як показують дані соціологічних досліджень 
і підтверджує особистий досвід корупція у нас є 
не тільки у ВНЗ, але і в школах, де напівофіційно 
батькам приходиться давати гроші на ремонт, охо-
рону, придбання техніки тощо. У зв’язку із цим, 
першочерговим завданням держави є ліквідація 
таких непрозорих схем, оскільки, не кожна сім’я 
у змозі регулярно нести вищеозначені витрати, 
де освіта повинна бути безкоштовною, а з іншого 
боку, не має гарантії, що ці кошти витрачаються 
на користь школи та учнів, а не керівництва. Вихід 
із ситуації на нашу думку вбачається у створенні 
благодійного фонду, джерелом фінансування якого 
можуть стати кошти всіх бажаючих, а контроль за 
його використанням доручити батьківському комі-
тетові. Проте визначальною передумовою корупції 
є низькі зарплати педагогічного персоналу. Вирі-
шення державою цієї проблеми стане вирішальним 
кроком на шляху боротьби з корупцією.

Підвищенню ефективності відтворення робочої 
сили сприяє також Болонська Конвенція, якою про-
голошено принцип вільного пересування студентів, 
викладачів, науковців з метою обміну досвідом і 
вдосконалення підготовки фахівців. Проте прого-
лошена мобільність залишається лозунгом. Наші 
студенти та молоді науковці недостатньо обізнані 
з іншими документами з втілення Болонської Кон-
венції, такими, як:

а) Європаспорт, що затверджує періоди навчан-
ня за межами рідної країни; 

б) «Євро-студент 2000» – документ, що містить 
соціальну та економічну інформацію про студент-

ське життя у восьми країнах – учасницях ЄС (Бель-
гії, Німеччині, Фінляндії, Франції, Італії та ін.); 

в) Міжнародна картка студента (ISIC), що про-
понує її власникам знижки у більш ніж 90 країнах 
на туристичні квитки, житло, вхідні квитки; 

г) Гарантія якості у вищій освіті (ENQA) – єв-
ропейські стандарти якості для програм рівнів «ба-
калавр» та «магістр» для сімох предметів (бізнес, 
освітні науки, геологія, історія, математика, хімія 
та фізика); 

д) 1991 року Конфедерація спілок ректорів ЄС 
запропонувала впровадити «Європейський докто-
рат» як додатковий сертифікат на навчання докто-
рантів за кордоном хоча би один рік. 

Тобто, підвищення ефективності вищої освіти 
відбувається цілком не так, як того хотіли автори 
Конвенції. Виходом із ситуації на шляху вдоскона-
лення ефективності державного регулювання від-
творення робочої сили мала б стати «Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 
рр.». Проте, на думку експертів, ні за ступенем ро-
зуміння того, куди, як і за рахунок чого має руха-
тись українська освіта, ні якістю підготовки, ні за 
жанром в жодній мірі не може вважатися проектом 
документу, що визначає стратегію розвитку націо-
нальної системи освіти. Крім того, задекларовані в 
ній наміри продовжити «реформування» ЗНО на-
штовхують на думку, що ЗНО, й далі буде поетапно 
ліквідовуватися по суті, зберігаючи свої формальні 
ознаки. Це призведе до того, що визнана і підтри-
мана суспільством прозора процедура конкурсного 
відбору до вишів буде ліквідована і як наслідок це 
неодмінно позначиться на якості відтворення робо-
чої сили.

Висновки з проведеного дослідження. У ситуа-
ції що склалася, з метою вдосконалення ефектив-
ності державного регулювання відтворення робочої 
сили, вважаємо за належне переглянути структуру 
закладів вищої освіти і привести її у відповідність з 
потребами держави; дати чітке визначення понять 
«університет», «академія», «інститут», «коледж», 
«технікум», «училище» та їх підрозділів – «фа-

Таблиця 1
Категорії пільговиків, які мають право на зарахування до вишів поза конкурсом 

Право на зарахування поза конкурсом мають:

 – особи, яким відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» надане таке право

 – діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на 
вуглевидобувних підприємствах, при вступі на навчання 
за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Пре-
зидента України від 19.05.1999 р. № 524 «Про державну 
допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностя-
ми і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугле-
видобувних підприємствах»

 – діти-сироти та діти позбавлені батьківського 
піклування, а також особи з їх числа віком від 
18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального 
захисту та матеріального забезпечення дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання»

 – діти військовослужбовців Збройних Сил України, 
інших військових формувань, працівників правоохорон-
них органів, які загинули під час виконання службових 
обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 
21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо поси-
лення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і 
соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного 
виховання молоді»

 – інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком 
до 18 років, яким не протипоказане навчання за 
обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до 
Закону України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні»

 – члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які 
загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві 
«Шахта імені О. Ф. Засядька» (Постанова Кабінету Міні-
стрів від 09.01.2008 р. № 6)

 – особи, яким відповідно до Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» надане таке право.

 – особи, яким відповідно до Закону України «Про під-
вищення престижності шахтарської праці» надане таке 
право.

Джерело: http://pedpresa.com/stlife/vstup-2012-oh-tsi-pilhovyky/



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 93

1 (01) march 2014

культет», «відділення», «кафедра», «лабораторія»; 
розмежувати поняття «національний», «держав-
ний», «регіональний», «місцевий» бо скоро всі пери-
ферійні університети стануть національними, а їх 
керівники – пожиттєвими обранцями долі, оскільки 
в Україні відсутня практика, яка притаманна іншим 

країнам світу щодо існування стандарту діяльності 
керівників освітньої сфери; переглянути і привес-
ти у відповідність з реальною дійсністю положення 
про бакалаврат та магістратуру; переглянути поло-
ження про наукові ступені та вчені звання з метою 
приведення їх до європейських стандартів.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОСНОВНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования регулирования образования как основного института 
развития рабочей силы. Автор отмечает, что количественные показатели, характеризующие образовательную сферу 
Украины в течение последнего десятилетия имели тенденцию к росту. Однако в целях совершенствования эффектив-
ности государственного регулирования воспроизводства рабочей силы, считаем должное пересмотреть структуру уч-
реждений высшего образования и привести ее в соответствие с потребностями государства, дать четкое определение 
понятий.
Ключевые слова: образование, государственное регулирование, рабочая сила, знания.
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IMPROVING REGULATION OF EDUCATION AS A BASIC INSTITUTION OF LABOR

Summary
This article focuses on improving the regulation of education as a basic institution of labour. The author notes that the 
quantitative parameters characterizing the educational sector of Ukraine in the last decade have tended to increase. 
However, in order to improve the efficiency of state regulation of reproduction of labour power, we consider it proper to 
revise the structure of higher education institutions and to bring it into line with the needs of the state, to give a clear 
definition of the concepts. 
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Стаття присвячена питанням характеристиці впливу діяльності митних інститутів на економічну безпеку держави. 
Визначаються особливості взаємодії економічних та митних процесів у сфері розбудови національної економіки. Автор 
надає схематичне зображення місця митної безпеки як провідної складової національної безпеки. Проаналізований 
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Постановка проблеми. Процес ринкового ре-
формування економічної системи, з метою 

побудови ринкової моделі господарювання, перед-
бачає включення економіки України до світової 
системи міжнародних економічних відносин. Ви-
роблення оптимальної моделі функціонування еко-
номіки країни у світовому економічному просторі 
є одним із стратегічних завдань трансформування 
економічної системи. Це пов’язано з тією особливою 
роллю, яку відіграють зовнішньоекономічні від-
носини які в свою чергу реалізуються через мит-
ні відносини. При формуванні ефективної системи 
господарювання – вони стають одним із визначаль-
них факторів економічного зростання.

Постановка задачі. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає у виявлення найбільш суттєвих напрямів 
економічної безпеки в рамках системи економічних 
інтересів України через призму митних інститутів, 
і пошук найбільш ефективних стратегій боротьби з 
погрозами стабільності національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часний етап ринкової трансформації економіки 
України передбачає, насамперед, розбудову таких 
елементів економічної системи, які, з одного боку, 
здатні забезпечувати однакові умови для здійснення 
господарської діяльності для усіх суб'єктів підпри-
ємницької діяльності, а з іншого – слугують інстру-
ментами державного впливу на загальну ситуацію 
в країні через призму діяльності митної служби 
України. Важливу роль у захисті національних ін-
тересів відіграє митна служба, яка є невід'ємним 
складником економічної безпеки держави.

Необхідність інтеграції української економіки у 
світову економічну систему загострила питання зо-
внішньоекономічної безпеки, без забезпечення якої 
Україна не зможе остаточно увійти у XXI століття, 
як рівноправний учасник міжнародних економічних 
зв’язків, знайти належне їй місце у міжнародному 
поділі праці і гідно відповісти на глобальні виклики 
її національній безпеці.

Серед виконаних і опублікованих в Україні ро-
біт вагомий внесок у вирішення проблем діяльності 
митних органів в сфері забезпечення економічної 
безпеки національної економіки вносять праці, як 
вітчизняних (Плескач В., Затонацька Т., Письмен-
ний І., Пашко П., Новосад О., Корнєва Т., Корнєва 
Т., Єсепчук Н., Гриценок О., Структура І., Новікова 
К., Стирн, Абалкіна Л.) так і зарубіжних дослідни-
ків (Афонин П., Барамзин С., Грачев О., Додин Є., 
Ершов А., Макінтайра М., Мікалопулуса К., Абалкі-
на Л., Асланова Т., Бузгаліна А.)

Однак, у вітчизняних публікаціях, в недостат-
ній мірі висвітлені і системно розглянуті особливос-
ті формування інноваційних систем у зарубіжних 
країнах.

Проблема забезпечення економічної безпеки кра-
їни виникає з появою самої держави, її національних 
інтересів та усвідомлення останніх. Перші згадки про 
необхідність забезпечення економічної безпеки зна-
ходимо ще в Платона в його «Державі», який вказує, 
що ідеальною є та держава, де панує достаток, а не 
надлишок. Саме поява надлишкових потреб призво-
дить до воєн та перетворює «здорову державу» на 
«державу,що лихоманить» [1, с. 372]. Бажання над-
мірного споживання та володіння предметами розко-
ші призводить до необхідності розширення держави 
шляхом завоювання нових територій та отримання 
нових ресурсів, які дають змогу задовольнити над-
мірні потреби. Таким чином розробка Платоном іде-
альної держави є механізмом забезпечення економіч-
ної безпеки та протидії деструктивним чинникам. Під 
деструктивними чинниками можна розуміти процеси 
розбалансування внутрішньої та зовнішньої економі-
ки країни. До інструментів забезпечення економічно 
стабільного розвитку держави можна віднести митні 
органи які безпосередньо виконують функції покла-
дені на них. Тому комплекс заходів направлених на 
підвищення економічного добробуту держава і дасть 
картину ідеальної держави.

Поняття економічної безпеки складається з 
низки елементів, зокрема: макроекономічної, фі-
нансової, зовнішньоекономічної, інвестиційної, на-
уково-технологічної, енергетичної, виробничої, 
демографічної, соціальної, продовольчої безпеки. 
Отже, економічна безпека держави є над системою 
зовнішньоекономічної безпеки. Серед учених немає 
одностайності щодо визначення поняття зовнішньо-
економічної безпеки. Більшість з них наголошує на 
стійкості економічної системи, необхідності проти-
дії зовнішнім загрозам та мінімізації наслідків не-
гативних чинників зовнішнього середовища.

Відсутність концептуальних основ характерис-
тики й єдиної думки про економічну безпеку та її 
ролі в забезпеченні сталого розвитку української 
економіки. Необхідно детально розглянути та оха-
рактеризувати основі розуміння змісту та існуючих 
дефініцій поняття економічної безпеки в результаті 
чого запропонувати власне визначення економічної 
безпеки. В епоху нинішніх складних викликів для 
національної економіки України перед суспільством 
постає задача пошуку універсальних методів захис-
ту. Економічна безпека є найважливішим елементом 
національної безпеки Незалежно від різноманітнос-
ті поглядів на безпеку не може бути сумнівів щодо 
необхідності її включення в економічну життєздат-
ності нашого суспільства. Найчастіше за своїм зміс-
том економічна безпека розглядається як статичне 
явище з постійними зв’язками. Системі народного 
господарства притаманні постійний рух при якому 
відбувається відтворення в незмінному вигляді 

Але економіка будь-якої країни в тому числі й 
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України характеризується багатоаспектною транс-
формацією. Тому економічну безпеку необхідно роз-
глядати з урахуванням динамічного підходу. На думку 
Л.І. Абалкіна економічна безпека це стан економіч-
ної системи який дозволяє їй розвиватися динамічно 
ефективно і вирішувати соціальні завдання і при яко-
му держава має можливість виробляти і втілювати в 
життя незалежну економічну політику [2, с. 12]. 

Можна зробити висновок що розвиток економіки 
країни на досить динамічному рівні буде завжди 
відбуватися за рахунок фіскальних органів влади. 
Проте, С.І. Кірєєв вважає, що сутність економіч-
ної безпеки України визначають інші чинники, а 
саме [3, с. 489]: спроможність національної еконо-
міки забезпечити вільний, незалежний розвиток і 
на громадянських засадах утримати стабільність 
суспільства загалом та його окремих інституцій, 
а також достатній оборонний потенціал країни за 
всіляких несприятливих умов і варіантів розвитку 
подій; спроможність Української держави захисти-
ти національні економічні інтереси від зовнішніх та 
внутрішніх загроз. Тому в даній ситуації органом 
який реалізує політику захисту економічних інтер-
есів держави виступає митна служба.

Аспекти економічної безпеки держави харак-
теризуються нестачею будь-яких ресурсів та ба-
жанням їх отримати, що є причиною розподілу 
економічної безпеки на чотири пороги: чутливість, 
уразливість, спокій та розпад. Кожен із цих скла-
дових системи безпеки має свої критичні межі. Ви-
значаючи рамки порогів економічної безпеки, вони 
приймають вигляд трьох чотиригранних пірамід, 
вкладених одна в іншу. Перша – у межах порогу 
чутливості, друга – порогу уразливості й третя – 
порогу, яка спричиняє розпад. В основі усіх пірамід 
знаходяться чотири грані, що символізують наяв-
ність достатньої кількості людських, природних та 
фінансових ресурсів. Четвертою складовою є час, 
а стержнем усіх цих складових є розвиток, пря-
мування до певної мети, що являє собою вершина 
кожної піраміди. Визначаючи поріг кожної складо-
вої економічної безпеки, можна формувати митну 
політику держави, шукати шляхи розв’язання рі-
шень щодо відсутності ресурсів та передбачати за-
грозливі ситуації, що призводять до розпаду.

Рис. 1.1. Пороги економічної безпеки держави 
[4, с. 24; 5, с. 100]

Тому роблячи висновок з вищенаведеної структу-
ри можна сказати що завданням держави в контексті 
забезпечення економічної безпеки є створення такого 
економічного, політичного, правового середовища та 

інституційної інфраструктури, які б стимулювали на 
підприємствах інвестиційні процеси та виробництво 
перспективних конкурентоспроможних товарів. Цей 
процес має супроводжуватися реалізацією низки за-
ходів, серед яких найактуальнішими є [6]:

- діагностика галузевої конкурентоспроможності 
та створення умов входження до світової господар-
ської системи;

- вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, 
що в змозі забезпечити вихід на світові ринки;

- розробка програм та механізмів їх реалізації 
відповідно до обраних пріоритетів;

- забезпечення активної участі в реалізації про-
грам держави та інших суб'єктів господарської ді-
яльності.

На думку автора митна політика в даній сфері 
методологічного формування економічно безпеки 
буде відігравати провідну роль. Формування сприят-
ливих економічних інтересів держави буде форму-
ватися через призму забезпечення контролю за пе-
реміщенням товарів через митний кордон України.

Митна безпека являє собою комплекс (систему) 
ефективних економічних, правових, політичних та 
інших заходів держави, суспільства й людей із за-
хисту інтересів (у тому числі інтересів власності) 
народу та держави в зовнішньоекономічній сфері 
і, зокрема, у митній сфері. Зовнішньоекономічна 
безпека та митна безпека – це поняття, які мають 
взаємні пересічення, але взаємно не поглинаються. 
З одного боку, митна безпека випливає із зовніш-
ньоекономічної безпеки та є її складовою, з іншого 
– митна безпека, яка забезпечується виконанням 
митної справи, перебуває на стику силових і неси-
лових складових національної безпеки й може бути 
виділена в окреме поняття. 

Систематизувати й виокремити структуру мит-
них відносин у вітчизняній науці в описаний спосіб 
спробував, зокрема, І. М. Карамбович. Автор слушно 
зауважив, що митні відносини за своєю суттю і гли-
бинним змістом, беззаперечно, є економічними, базис-
ними, але, невиправдано відхиливши митне регулю-
вання у площини економічних відносин у площину 
надбудови, науковець так і не зміг побачити рівноцін-
ності в категоріях митного регулювання та державно-
го регулювання зовнішньої торгівлі [7, с. 15].

Митну безпеку можна визначити як стан захи-
щеності митних інтересів держави. Під забезпечен-
ням митної безпеки можна розуміти упровадження 
в митній справі сукупності засобів, здатних проти-
діяти внутрішнім і зовнішнім загрозам та викликам 
у сфері митних економічних відносин; забезпечи-
ти можливість досягнення необхідного рівня захи-
щеності, надійності та усталеності митної служби 
шляхом створення ефективного регуляторного ор-
ганізаційно економічного механізму. 

У цьому контексті поняття «забезпечення мит-
ної безпеки» слід розглядати як здатність управ-
лінських рішень в рамках створеної системи за-
хисту економічних інтересів держави, протидіяти 
можливим небезпекам у митній галузі. Митні ін-
тереси повинні визначатися виходячи з потреби за-
безпечення гідного місця держави на міжнародній 
економічній арені й з урахуванням умов сучасного 
швидкозмінного середовища. Митні інтереси потре-
бують спочатку визначення, а згодом – реалізації 
та захисту. Визначення митних інтересів повинно 
ґрунтуватися на таких чинниках: 

Основним пріоритетом митної безпеки Укра-
їни на сучасному етапі є обґрунтування низки 
заходів, які дозволять посилити рівень захисту 
національних інтересів держави, створити спри-
ятливі умови для збільшення обсягів зовнішньої 
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торгівлі, позитивно вплинути на соціальний та 
економічний розвиток країни. Розроблення на-
прямів митної політики держави повинно врахо-
вувати зовнішні та внутрішні загрози економічній 
безпеці України, які створюють небезпеку жит-
тєво важливим економічним інтересам громадян, 
суспільства та країн. Реалізація митної політики 
повинна здійснюватись через систему елементів 
(аспектів) національної економічної безпеці дер-
жави, яка містить в собі:

– фінансовий аспект, пов'язаний з розладом 
фінансів держави, місцевого самоврядування та 
приватних підприємницьких структур; втратою 
внутрішньої та зовнішньої платоспроможності; за-
грозою банкрутства; послабленням контролю у 
сфері розрахунків між економічними агентами; за-
гостренням кризи платіжної системи; нерозвине-
ністю фондового ринку; домінуванням негрошових 
відносин в економіці; перетіканням національного 
капіталу за кордон; втратою довіри населення до 
національної грошової одиниці та фінансових інсти-
туцій і т. ін. ;

– енергетичну безпеку, що характеризується 
домінуванням енергоємних галузей економіки в різ-
них країнах світу; нестачею енергетичних ресурсів; 
світовою енергетичною кризою і т. п. ;

– соціальні і трудоресурсні аспекти, а саме – 
зменшення кількості населення; міграційні процеси; 
погіршення рівня життєдіяльності людини; втрата 
історико-культурних цінностей народу і т. п. ;

– продовольчу безпеку, що характеризує рівень 
забезпечення належної якості продукції; контр-
абанди продовольства; інвестиції в сільське госпо-
дарство тощо;

– екологічні та техногенні аспекти: виникнення 
надзвичайних ситуацій природного та техногенно-
го характеру; розвиток еколого-кризової медицини; 
створення іноземних екологічно небезпечних під-
приємств т. ін. ;

– науково-технологічний аспект, що є: втрата 
кадрового наукового потенціалу; відхід від наукової 
і фахової діяльності, старіння наукових та інже-
нерно-технічних кадрів, зниження рівня підготовки 
фахівців, безпрецедентне зростання прихованого 
безробіття в науковій сфері; зниження міжнарод-
ного рейтингу вітчизняних наукових видань і т. п. 
[8, с. 28].

Проблеми сучасної митної політики пов’язані, з 
одного боку, з лібералізацією економіки, що спри-
чинила розширенню кола суб’єктів господарюван-
ня, які отримали право безпосередньої участі на 
міжнародних ринках, з другого – із закономірни-
ми тенденціями розвитку міжнародних зв’язків та 
відносин в умовах наростаючої глобалізації світо-
вої економіки. В даній ситуації зростають обсяги 
переміщення товарів, послуг, інформації, техноло-
гій, об’єктів інтелектуальної власності, капіталів, 
робочої сили між країнами. Одночасно надзвичай-
но зростає роль держави у формуванні обґрунто-
ваної митної політики, яка є важливою умовою 
ефективної національної економіки. Світовий до-
свід формування та реалізації митної політики 
свідчить про складність цього процесу та потребу 
у використанні широкого кола стратегій і техно-
логій, що ґрунтуються на науково обґрунтованих 
позиціях [15, с. 74]. Взаємозв’язок методів митної 
політики та головних аспектів економічної безпеки 
зображено на рис. 1.2.

Створення системи гнучкого економічного ре-
гулювання ринкової економіки виступає однією із 
ліній забезпечення стратегічних інтересів держа-
ви. Зрозуміло, що саме по собі регулювання не га-

рантує економічного розвитку, воно може бути не 
лише корисним, але й шкідливим, якщо викорис-
товувати неефективні, відживші форми регулюван-
ня. Зовнішньоекономічна діяльність є невід'ємним 
атрибутом функціонування національної економіки 
в сучасних умовах, що вимагає вжиття ефективних 
заходів з її регулювання. Здійснення регуляторної 
політики у сфері ЗЕД неможливе без інституту 
митної служби, яка забезпечує захист державних 
інтересів поряд з виконанням сервісної та контро-
люючої функції. Митну політику можна розглядати 
як складову регуляторної політики держави; вона 
має певну об’єктивну основу, яка полягає у визна-
ченні мети та засобів для забезпечення реальних 
об’єктивних економічних інтересів. 

Сучасні процеси інтернаціоналізації економі-
ки поступово змінюють роль митниці, унікальність 
положення якої забезпечує можливість сприяння 
торгівлі та захисту національних інтересів держав. 
Наприклад, митні органи реалізують політику ЄС 
практично в усіх сферах, пов’язаних з міжнарод-
ною торгівлею з урахуванням розширення і роз-
витку електронної торгівлі, загрози терористичних 
атак та інтернаціоналізованої організованої злочин-
ності, що змінює умови праці митниці. До важливих 
завдань митних органів на сучасному етапі нале-
жить участь у боротьбі з шахрайством, тероризмом 
та організованою злочинністю, що значно розширює 
можливості та значення митниці, яка до недавньо-
го часу була орієнтована майже виключно на зби-
рання мит і непрямих податків на імпорт. Йдеться, 
перш за все, про суттєві зміни ролі митних органів, 
які з механізму економічного регулювання (пере-
важно, стягування мит) перетворюються на меха-
нізм забезпечення безпеки держави. 

Досвід багатьох розвинутих країн свідчить: пе-
рехід до ринкових відносин вимагає докорінних 
змін у характері діяльності митних органів, пере-
творення її в реально діючий засіб державного ре-
гулювання в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Митна служба має стати інструментом практичної 
реалізації митної політики в умовах лібералізації 
зовнішньої торгівлі, відмови держави від держав-
ної монополії та виходу на зовнішній ринок значної 
кількості суб’єктів господарювання. На сучасному 
етапі можна виділити три фінансово-економічні 
проблеми, які вирішуються митними органами в 
ході реалізації митної політики держави. Перша. 
Формування складу та товарної структури спо-
живчого ринку України і створення конкурентного 
середовища. Друга. Захист вітчизняних виробників 
від експансії світового ринку і доступу на україн-

Рис. 1.2. Економічна безпека країни [9, с. 56]
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ський ринок дешевих, неякісних товарів, перш за 
все споживчих. Третя. Забезпечення надходжень 
коштів від справляння митних зборів та податків 
до доходної частини державного бюджету. Здобут-
тя авторитету цінного і надійного партнера в систе-
мі світового співробітництва є лише одним з кроків 
до побудови ефективної митної політики. 

Налагоджуючи відносини на міжнародному рівні, 
важливо пам'ятати, що однією з основних функцій 
митної політики є захист національних інтересів, і 
будь-які дії митної політики повинні здійснюватись 
з акцентуванням уваги на цей чинник. У цьому на-
прямку доцільно використовувати протекціоніст-
ські заходи на основі гнучких і новітніх методів, 
які б не зашкодили розвитку міжнародних відносин 
України. Крім того, не подолана фінансова криза 
виправдовує заходи протекціонізму в контексті ан-
тикризової програми держави. Протекціоністські 
заходи під час криз, як і невтручання держави у 

зовнішні економічні відносини в умовах зростання, 
є об'єктивно зумовленими та захищають національ-
ні економічні інтереси. При цьому зовсім не йдеть-
ся про застосування традиційних малоефективних 
протекціоністських методів [10]. 

Висновки із проведеного дослідження. В укрі-
пленні економічної безпеки України беруть участь 
усі органи державної влади. До компетенції митних 
органів входять такі питання економічної безпеки 
України як боротьба з контрабандою, незаконни-
ми валютними операціями, порушенням митних 
правил, наповнення державного бюджету та здій-
снення заходів державного регулювання у сфері 
захисту економічних інтересів держави та учасни-
ків зовнішньоекономічної діяльності. Головною ж 
функцією митних інстетутів у галузі забезпечення 
економічної безпеки держави є вплив на усіх учас-
ників суспільних відносин, який спонукає їх дотри-
муватись усталених митно-правових норм.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті визначено поняття: «інноваційний процес», «інноваційна діяльність», «державна інноваційна політика». Виз-
начено основні типи державної інноваційної політики, з урахуванням міри втручання держави, серед яких: політика 
технологічного поштовху, політика ринкової орієнтації, політика соціальної орієнтації, політика, націлена на зміни 
економічної структури господарського механізму. Проаналізовано динаміку джерел фінансування інноваційної діяльності 
в Україні. Розроблено форми реалізації політики розвитку інноваційної сфери, що можуть бути використані в Україні.
Ключові слова: інноваційна політика, інноваційний процес, форми реалізації політики розвитку інноваційної сфери.

Постановка проблеми. Головним суб'єктом ін-
новаційного розвитку національної економі-

ки в цілому та суб'єктів її господарювання зокрема 
є держава, яка і визначає вибір певної моделі ін-
новаційного розвитку. Створення сучасної системи 
державного регулювання інноваційної діяльності 
дозволить країні вийти на новий технологічний рі-
вень, підвищити конкурентоздатність вітчизняного 
виробника та забезпечити стабільну зайнятість на-
селення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню теоретичних та прикладних проблем ролі 
державного регулювання у активізації інновацій-
них процесів значну увагу приділили у своїх пра-
цях Л. Антонюк, Ю. Бажал, З. Варналій, В. Геєць 
С. Онишко, І. Павленко, А. Поручник, В. Савчук, В. 
Семиноженко, Л. Федулова та інші.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає полягає в обґрунтуванні необхідності ефек-
тивного державного регулювання як важливого 
фактора активізації інноваційних процесів у країні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні питання державного регулювання інновацій-
ної діяльності є надзвичайно актуальними, але за 
всієї динаміки розвитку нормативно-правової бази 
в цій сфері, її не можна вважати ефективною та 
ґрунтовною. Більшість документів, що були при-
йняті за останні 10-15 років, мають дескриптивний 
або декларативний характер і не забезпечують по-
вномасштабного регулювання суспільних відносин, 
які виникають у процесі розроблення, створення та 
поширення інноваційного продукту, його втілення 
як інновації із подальшою комерціалізацією. Варто 
зазначити, що термін інноваційна діяльність більш 
широке поняття, ніж інноваційний процес.

Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямо-
вана на використання та комерціалізацію резуль-
татів наукових досліджень і розробок для розши-
рення та відновлення номенклатури і поліпшення 
якості продукції, що випускається (товарів, послуг), 
удосконалення технології її виробництва з наступ-
ним впровадженням і ефективною реалізацією на 
внутрішньому чи зовнішньому ринках. 

Інноваційний процес – це комплекс послідовних 
робіт від отримання теоретичного знання до вико-
ристання товару, створеного на основі нового зна-
ння, споживачем [1, с. 127].

Державна інноваційна політика – сукупність 
певних напрямів, форм і методів діяльності дер-
жави, спрямованих на створення взаємопов'язаних 
механізмів інституційного, ресурсного забезпечення 

підтримки та розвитку інноваційної діяльності, на 
формування мотиваційних факторів активізації ін-
новаційних процесів [2, с. 131].

Практика управління інноваційними процесами 
в різних країнах дозволяє виділити основні типи 
державної інноваційної політики.

1. Політика технологічного поштовху. Згідно 
з нею головні цілі та пріоритетні напрями науко-
во-технологічного та інноваційного розвитку задає 
держава, на основі чого визначаються шляхи сти-
мулювання інноваційної діяльності, які мають здій-
снюватись через удосконалення управління в на-
уково-технологічній та інноваційній сферах. Такий 
варіант інноваційної політики передбачає розро-
блення різних державних програм, великі капіта-
ловкладення у масштабні інноваційні проекти, ви-
користання інших прямих форм державної участі 
в регулюванні інноваційних процесів. Прикладом 
такої політики є політика уряду США у 40-50-ті 
роки ХХ ст., коли було створено принципово нові 
напрями в галузі електроніки, зв'язку, авіабудуван-
ня, і повоєнна політика Японії.

2. Політика ринкової орієнтації. Передбачає про-
відну роль ринкового механізму в розподілі ре-
сурсів та визначенні напрямів розвитку науки і 
техніки, а також обмеження ролі держави в стиму-
люванні фундаментальних досліджень. Спрямована 
на створення сприятливого економічного клімату та 
розвитку інформаційного середовища для здійснен-
ня нововведень у фірмах, скорочення прямої участі 
держави в НДДКР та дослідженнях ринків, а також 
прямих форм регулювання, які перешкоджають 
стимулюванню ринкової ініціативи та ефективній 
перебудові ринку. Ця політика була пріоритетною 
в 70-ті роки XX ст. у США, Німеччині, Японії; на 
початку 80-х років поворот до неї намітився у біль-
шості розвинутих країн, а в середині 90-х років, з 
початком ринкових перетворень, – і в Україні. 

3. Політика соціальної орієнтації. Сутність її по-
лягає у соціальному регулюванні наслідків НТП: 
процеси прийняття рішень відбуваються із залу-
ченням широкої громадськості; рішення приймають 
за умов досягнення соціально-політичного консен-
сусу. Такий варіант інноваційної політики не є осно-
вним, проте певні його елементи простежувалися 
у розвитку різних країн. Так, в 60-70-ті роки XX 
ст. соціально-економічним наслідкам впровадження 
нових технологій приділяли значну увагу в США; у 
Швеції ж надмірна соціальна зорієнтованість еко-
номічної та інноваційної політики зумовила певне 
відставання у розвитку від провідних країн світу. 

4. Політика, націлена на зміни економічної 
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структури господарського механізму. Передбачає 
істотний вплив передових технологій на вирішення 
соціально-економічних проблем, на зміну галузевої 
структури, взаємодію суб'єктів господарювання, рі-
вень життя тощо. Це потребує нових форм органі-
зації й механізмів управління розвитком науки і, 
техніки, а також їх взаємодії. На сучасному етапі 
лише Японія послідовно дотримується такої політи-
ки, здійснюючи її паралельно з ринковою [3].

Державне регулювання інноваційної діяльності 
здійснюється шляхом:

– визначення і підтримки пріоритетних напря-
мів інноваційної діяльності державного, галузевого, 
регіонального і місцевого рівнів;

– створення нормативно-правової бази та еко-
номічних механізмів для підтримки і стимулювання 
інноваційної діяльності;

– фінансової підтримки виконання інноваційних 
проектів;

– встановлення пільгового оподаткування 
субґєктів інноваційної діяльності [4].

Державна інноваційна політика України пови-
нна формуватися на основі аналізу поточного ста-
ну міжнародних тенденцій інноваційної діяльності, 
комплексного підходу до рішення загальних задач 
інноваційної політики. 

Досвід таких європейських країн як Великобри-
танія, Німеччина, Італія, Франція, США, Канада, 
Японія, Австралія свідчить про те, що найпошире-
нішими методами стимулювання інноваційної ак-
тивності є:

– податкові пільги для наукомістких галузей і 
підприємств;

– зниження податкових платежів прибуткового 
податку;

– субсидії та дотації для малих і середніх під-
приємств для проведення і впровадження резуль-
татів НДДКР;

– прискорена амортизація під час проведення 
технологічного переоснащення;

– пільги при придбанні та впровадженні нових 
технологій;

– підтримка венчурного бізнесу, що бере участь 
в інноваційних проектах [5, c. 293].

Наприклад, варто перейняти позитивний досвід 
зарубіжних країн у розвитку політики венчурного 
бізнесу, суть якого полягає в тому, що венчурні ін-
вестори роблять ставку саме на інновації, беручи 
на себе підвищені інвестиційні ризики. Зразком є 
активна підтримка державою венчурного бізнесу 

у Голландії, де уряд гарантує покриття половини 
можливих збитків, пов’язаних з інвестуванням у 
приватні фірми. 

У контексті інформації про венчурне фінан-
сування звернемо увагу, що кожна із країн світу 
притримується своїх принципів вкладання коштів 
у бізнес. Так, у США венчурне фінансування здій-
снюється у початковий бізнес, у Європі – у бізнес, 
який себе вже зарекомендував [7, c. 89].

Ще одним важливим методом фінансової допо-
моги держави є пільгове кредитування інновацій-
ного підприємництва. У Франції поширені два види 
пільгових позик: позики, які повертаються у разі 
успіху; позики з пільговими відсотками. Викорис-
товуються також різноманітні податкові пільги для 
стимулювання науково-дослідних та дослідно-кон-
структорських робіт (НДДКР). В Японії промислові 
компанії мають право зменшення податку на при-
буток у розмірі 7% інвестицій у передову техніку 
та технології. У Канаді аналогічна знижка колива-
ється від 7% до 20%. В Іспанії діють постійні по-
даткові кредити в розмірі 20% видатків на НДДКР. 
У Бельгії дозволено зменшувати оподатковуваний 
прибуток на 13, 5% інвестиційних витрат для малих 
и середніх компаній і у стовідсотковому обсязі ін-
вестиційних витрат, пов'язаних із нововведеннями 
для всіх компаній. У Голландії з оподатковуваного 
прибутку можна відраховувати частину інвестицій-
них витрат – близько 20-25% [8, с. 285].

Сруктуру джерел фінансування інноваційної ді-
яльності в Україні можна відобразити за допомогою 
таблиці 1.

Аналіз джерел фінансування інноваційної ді-
яльності свідчить про те, що протягом всього пері-
оду основним джерелом фінансування були власні 
кошти підприємств, обсяг яких набрав максималь-
ного значення в докризовий 2007 рік і становив 
майже 8 млрд. грн. Світова практика свідчить, що 
для фінансування інвестицій в інноваційну діяль-
ність широко застосовуються саме позикові засоби, 
а не власні кошти підприємств. Обсяги іноземних 
інвестицій у 2011 році різко скоротилися. Як наслі-
док, обсяги фінансування інновацій за рахунок іно-
земних інвестицій зменшились в порівнянні з 2009 
роком на 96,2 %. В середньому на цей вид джерел 
припадало близько 3 % від загальної суми. Держа-
ва у фінансуванні інноваційного розвитку протягом 
досліджуваного періоду була доволі пасивною, за 
рахунок держаних коштів фінансувалося лише 1-2 
% інноваційних процесів в економіці [9].

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні [9]

Рік Загальна сума ви-
трат, млн. грн.

У тому числі за рахунок коштів, млн. грн.

власних державного бю-
джету

іноземних інвес-
торів інші джерела

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0
2007 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
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Стан інноваційної діяльності в Україні більшіс-
тю науковців визначається як кризовий і такий, що 
не відповідає сучасному рівню інноваційних проце-
сів у промислово-розвинених країнах та потребам 
інноваційного розвитку [10, c. 257].

Аналіз проблем і перспектив розвитку іннова-
ційної діяльності дозволяє виділити наступні фор-
ми реалізації політики розвитку інноваційної сфе-
ри, що можуть бути використані в Україні:

Стратегія «нарощування» – комплекс заходів 
довгострокового характеру, які спрямовані на за-
безпечення поступового нарощування на базі висо-
ких технологій випуску нової конкурентноздатної 
продукції для реалізації у виробництві і соціальній 
сфері з використанням державного науково-техніч-
ного, і виробничо-технологічного потенціалу та із 
залученням закордонного досвіду.

Стратегія «запозичення» – комплекс заходів, 
спрямованих на освоєння випуску наукомісткої 
продукції, що вироблялася раніше в розвинутих 
індустріальних країнах, із використанням власного 
інноваційного потенціалу країни. 

Стратегія «переносу» – комплекс організацій-
но-економічних заходів, спрямованих на освоєння 
виробництва продукції нових поколінь, що користу-
ється попитом за кордоном, на основі використан-
ня іноземного науково-технічного і виробничо-тех-
нологічного потенціалу в економіці країни шляхом 
закупівлі ліцензій на високоефективні новітні тех-
нології. 

У реальному секторі економіки може бути част-
ково використана стратегія «запозичення», оскіль-
ки науково-технічний потенціал країни не втраче-
ний. Раціональне сполучення державного сектора 
з підприємницьким в окремих випадках дозволить 
ефективно використовувати основні елементи стра-
тегії «запозичення», активізувати інноваційну ді-
яльність, наростити обсяги виробництва наукоміст-
кої конкурентноздатної продукції. Такі ж умови й 
обмеження характерні для стратегії «нарощуван-

ня». Її можна успішно застосувати головним чином, 
в окремих галузях промисловості реального сектора 
економіки і військово-промислового комплексу [6].

Стратегія державної інноваційної політики 
України повинна будуватися по-різному, стосовно 
як до груп галузей реального сектора економіки, 
так і до груп промислових виробництв,тобто мак-
симально використовувати конкурентні переваги, з 
огляду на «слабкі місця».

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки:

1. Державна інноваційна політика – сукупність 
певних напрямів, форм і методів діяльності дер-
жави, спрямованих на створення взаємопов'язаних 
механізмів забезпечення підтримки та розвитку ін-
новаційної діяльності.

2. Практика управління інноваційними процеса-
ми в різних країнах дозволяє виділити типи дер-
жавної інноваційної політики, з урахуванням міри 
втручання держави, серед яких: політика техноло-
гічного поштовху, політика ринкової орієнтації, по-
літика соціальної орієнтації, політика, націлена на 
зміни економічної структури господарського меха-
нізму. 

3. Основними методами ресурсного стимулюван-
ня інноваційної діяльності залишається пряме фі-
нансування інноваційних проектів та підприємств, 
які займаються інноваційними розробками, через 
бюджет.

4. Державна інноваційна політика України пови-
нна формуватися на основі аналізу поточного ста-
ну міжнародних тенденцій інноваційної діяльності. 
Наприклад, варто перейняти позитивний досвід 
зарубіжних країн у розвитку політики венчурного 
бізнесу.

5. Для ефективного розвитку інноваційних про-
цесів в Україні можуть бути використані такі 
форми реалізації політики розвитку інноваційної 
сфери, а саме: стратегія «нарощування», стратегія 
«запозичення», стратегія «переносу».
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
НА ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ УКРАЇНИ

Розроблено економічний механізм комплексної оцінки ефек-тивності використання ресурсів гірничорудного підприємства. 
Запропоновано виробничу функцію, що враховує зв'язок між витратами та ресурсами підприємства. Розроблено методи-
ку оптимізації структури ресурсів гірничорудного підприємства відповідно до його виробничої програми.
Ключові слова: ресурси, виробнича програма, виробнича функція, відтворення ресурсів, ефективність.

Постановка проблеми. Як відомо з мікроеко-
номічної теорії [1, с. 56], практика викорис-

тання матеріальних ресурсів відповідає закону спа-
даючої їх продуктивності (рис. 1). 

Нарощування витрат матеріальних ресурсів 
призводить до поступового зменшення їх продук-
тивності та зменшення приросту обсягів виробни-
цтва продукції. На деякому етапі досягається ви-
робнича потужність і відповідний рівень доходності, 
який можна перевищити тільки у разі додаткових 
інвестицій. Точка Qпот характеризує максимальний 
обсяг виробництва даного виду продукції у розмірі 
виробничої потужності гірничорудного підприєм-

Qпот
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Витрати матеріального ресурсу
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Рис. 1. Закон спадаючої продуктивності 
матеріального ресурсу
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ства, Мопт – оптимальний обсяг витрат матеріаль-
ного ресурсу, що забезпечує виробничу потужність. 
Залежність обсягу виробництва від витрат матері-
ального ресурсу за законом спадаючої продуктив-
ності описується степеневою функцією виду:

V=aMamb ,                        (1)
де а, b – коефіцієнти рівняння регресії, що ха-

рактеризують залежність обсягу виробництва від 
величини витрат матеріальних ресурсів.

Слід зауважити, що враховуючі форму залеж-
ності, для коефіцієнта регресії b існує обмеження 
0<b<1.

Гірничорудні підприємства, в умовах дефіциту 
оборотних коштів та обмеженості в постачаннях 
матеріальних ресурсів вимушено відступають від 
технології виробництва – завищують норми витрат 
одних видів ресурсів і занижують норми витрат ін-
ших. Через відсутність планування їх постачання, 
може просто не вистачити вільних коштів для заку-
півлі чергової партії матеріальних ресурсів певного 
виду. У такому випадку інші види матеріальних ре-
сурсів, закуплені раніше, виявляються невикорис-
таними. Однак в ряді випадків технічно можливою є 
часткова заміна одних видів матеріальних ресурсів 
іншими. Наприклад, на гірничорудних підприєм-
ствах при відсутності необхідної по технології кіль-
кості мелючих тіл на кульових млинах рудозбага-
чувальних фабрик, руда подрібнюється повільніше, 
тому для забезпечення необхідної якості продукції 
та продуктивності обладнання збільшується інтен-
сивність обертання млинів, що призводить до під-
вищеного витрачання електроенергії. Таким чином, 
відбувається часткове заміщення мелючих тіл під-
вищеною витратою електроенергії.

Економічний ефект, що може бути отриманий 
від виробництва продукції, графічно відображаєть-
ся як площина фігури, обмеженої кривими залеж-
ності доходів (TR) та повних витрат (TC) від обсягу 
виробництва (рис. 2). 

Доходи, витрати, 
грош.од.

Обсяг виробництва
продукції, натур.од.

Економічний ефект від 
виробництва

TR

TC

Рис. 2. Графічне відображення економічного ефекту, 
отриманого від виробництва продукції

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, що 
полягає в тому, що при недотриманні норми витрат 
матеріальних ресурсів впливають на рівень ефек-
тивності виробництва, що залежить від їх вартості 
та коефіцієнта еластичності заміщення. Якщо вар-
тість замінюючого ресурсу значно перевищує вар-
тість ресурсу, що заміщується, або якщо коефіцієнт 
еластичності замінюючого ресурсу по відношенню 
до ресурсу, що заміщується, має значну величи-
ну, то повні витрати на виробництво збільшують-
ся. При цьому крива сукупних витрат зміщується 
вздовж осі доходів та витрат вверх, а ефект від 
виробництва зменшується.

Але недотримання норм витрат матеріаль-
них ресурсів може справляти не лише негативний 
вплив. Якщо вартість замінюючого ресурсу значно 
менша вартості ресурсу, що заміщується, то повні 

витрати на виробництво зменшуються. При цьому 
крива сукупних витрат зміщується вздовж осі до-
ходів та витрат вниз, а ефект від виробництва, від-
повідно, збільшується.

Оскільки управління витратами матеріальних 
ресурсів підприємства базується на характері їх 
зміни у відповідності до зміни обсягів виробництва 
продукції підприємства у відповідності до закону 
спадаючої продуктивності, найбільш доцільно для 
моделювання цих процесів використовувати вироб-
ничу функцію [2, с. 35].

Виробнича функція – це функція, незалежні 
змінні х

1
,..., х

n
 якої приймають значення обсягів ви-

трачених або використаних ресурсів (число змін-
них n дорівнює числу ресурсів), а залежна змінна 
– значення обсягів випускаємої продукції

( ) ( )nxxfxfy ,...,1== .                      (2)
Виробничі функції можуть мати різні облас-

ті використання. Принцип «витрати – випуск» 
може бути реалізований як на мікро-, так і на ма-
кроекономічному рівні. Виробнича функція, роз-
глянута вище, може бути використана для опису 
взаємозв’язку між величиною витрачених або ви-
користаних ресурсів протягом року на окремому 
підприємстві і річним випуском продукції у цього 
підприємства. Мікроекономічні виробничі функції 
будуються й використаються в основному для рі-
шення завдань аналізу й планування, а також за-
вдань прогнозування.

Виробнича функція ( )2,1 xxf  як формальна кон-
струкція визначена в ненегативному ортанті дво-
вимірної площини, тобто визначена при х

1
 > 0, х

2
 > 

0. Виробнича функція повинна задовольняти ряду 
(для кожної конкретної виробничої функції – своє-
му) властивостей:

Перша властивість означає, що без ресурсів не-
має випуску й те, що при відсутності хоча б одного 
з ресурсів також немає випуску.

Друга властивість означає, що з зростанням ви-
трат хоча б одного ресурсу при незмінній кількості 
іншого ресурсу обсяг випуску зростає. 

Третя властивість означає, що з зростанням ви-
трат одного ресурсу при незмінній кількості іншого 
ресурсу величина приросту випуску на кожну до-
даткову одиницю цього ресурсу зменшується (за-
кон убутної ефективності). Це означає, що при рос-
ту одного ресурсу гранична ефективність іншого 
ресурсу зростає. 

Параметри функції а, α, β дозволяють судити 
про якісну сторону структури виробництва, тоб-
то характеризують усереднену тенденцію його 
розвитку. Зокрема, коефіцієнт а, з одному боку, 
приводити масштаб (розмірність) факторів х

1
, х

2
 

і їхній добуток х
1
*х

2
 до масштабу (розмірності) 

продукції y. а з іншого боку – відображає вплив 
на обсяг випуску продукції (Y) доcліджуємих та 
не ідентифікованих факторів і розумів виробни-
цтва, що змінюються. Математично α, β назива-
ються показниками еластичності функції (голов-
ного критерію) по аргументах (основним ресурсам 
виробництва), що для будь-якого виду рівняння 
визначаються виразами 
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Для рівняння виду (2) показники еластичнос-
ті дорівнюють показникам ступенів аргументів 
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 Кожний з їх визначає тенденцію 
зміни ви-пуску продукції в залежності від зміни 
відповідного ресурсу на 1%. Параметр α характе-
ризує приріст обсягу продукції (Y

t
), що доводити 

на одиницю приросту першого ресурсу (Х
1
) при Х

2
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– const, а β – приріст Y
t
, що доводити на одини-

цю приросту іншого ресурсу (Х
2
) при Х

1
 – const. Ці 

параметри еластичності, виходячи з їхнього еконо-
мічного змісту, характеризуються як позитивні ве-
личини: а > 0; α > 0; β > 0. 

Граничною нормою заміни (заміщення) і-го ре-
сурсу (фактору виробництва) j-м (абревіатура: 
ГНЗФ і символіка (R

ij
) називається вираз
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при постійній Y.
Звернемо увагу на те, що i – номер замінного 

ресурсу, j – номер ресурсу, що заміщає. Викорис-
товується також термін: гранична технологічна 
норма заміни (заміщення) i-ого ресурсу (фактору 
виробництва) j-м ресурсом (фактором виробни-
цтва). Приведемо більше короткий (але менш точ-
ний) термін: (гранична) норма заміни (заміщення) 
ресурсів.

Безпосередньо доведено, що для двофакторної 
виробничої функції справедлива рівність
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тобто (гранична) норма заміни першого ресурсу 
іншим дорівнює відношенню еластичності випуску 
по першому й другому ресурсах, помноженому на 
відношення обсягу другого ресурсу до обсягу пер-
шого ресурсу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки нас цікавить питання структури витрат 
матеріальних ресурсів для нормальної організації 
виробничого процесу на рудозбагачувальній фабри-
ці ПАТ «ЦГЗК» (розділ 2.2) виробнича функція на-
буває виду
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                     (4)

де Y – обсяги виробництва концентрату, тис.т;
Е – витрати електроенергії, кВт.год;
М – витрати мелючих тіл, т.
Для того, щоб очистити розрахунки від погріш-

ностей, викликаних коливаннями цін, пропонується 
обсяги виробництва та використаних матеріальних 
ресурсів представляти не в вартісному, а в нату-
ральному виразі. 

Параметри функції а, α, β дозволяють судити 
про якісну сторону структури виробництва, тоб-
то характеризують усереднену тенденцію його 
розвитку. Зокрема, коефіцієнт а, з одного боку, 
приводить масштаб (розмірність) факторів Е

t
, M

t
 

і їхній добуток Е
t
·M

t
 до масштабу (розмірності) 

продукції Y
t
, а з іншого боку – відображає вплив 

на обсяг випуску продукції (Y
t
) досліджуємих та 

не ідентифікованих факторів і умов виробництва, 
що змінюються. 

Для визначення параметрів виробничої функції 
та побудови багатофакторного рівняння необхідно 
виконати аналіз складових такої функції та побу-
дувати часові залежності виду
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Побудова функцій Y, E, М від t необхідно з по-

гляду вивчення закономірностей переходу кількіс-
них змін факторів у якісні і для виділення інтер-
валу, у границях якого зберігається дана якість  
(t = l, 2, …, n; n – порядковий номер року від по-
чатку аналізованого періоду). 

Вихідні данні представлено в табл.1. На рис. 4-6 
представлено розраховані на основі таких даних 
залежності, які показують чітку закономірність 
зміни у часі аналізованих параметрів виробництва. 
В зимовий період спостерігається зниження обсягів 
виробництва та спожитих ресурсів, а в літній пері-
од виробнича активність зростає.

Таблиця 1
Динаміка витрат куль і електроенергії в 2010-2011 рр. по рудозбагачувальній фабриці ПАТ «ЦГЗК»

Період
Обсяг 

виробництва 
продукції, т

Обсяг витрат 
куль, т

Відносний 
приріст, %

Обсяг витрат 
електроенергії, 

кВт.год

Відносний 
приріст, %

Січень 2010р 197,0 1632,0 - 36 156 075 -
Лютий 2010р 187,0 1727,1 6% 29 763 105 -18%
Березень 2010р 198,5 2009,2 16% 30 256 631 2%
Квітень 2010р 197,0 1884,2 -6% 35 405 710 17%
Травень 2010р 178,0 1651,2 -12% 33 910 099 -4%
Червень 2010р 199,0 1275,2 -23% 32 367 888 -5%
Липень 2010р 200,3 1902,0 49% 32 925 151 2%
Серпень 2010р 200,0 1492,2 -22% 33 615 224 2%
Вересень 2010р 200,0 2007,2 35% 32 837 495 -2%
Жовтень 2010р 118,0 1565,9 -22% 31 145 103 -5%
Листопад 2010р 200,0 1575,7 1% 31 198 347 0%
Грудень 2010р 205,5 1958,5 24% 41 157 504 32%
Січень 2011р 205,0 1516,8 -23% 29 541 806 -28%
Лютий 2011р 170,3 1362,8 -10% 26 729 672 -10%
Березень 2011р 192,0 1915,5 41% 33 938 152 27%
Квітень 2011р 160,0 1851,6 -3% 35 200 235 4%
Травень 2011р 200,0 1931,3 4% 37 490 467 7%
Червень 2011р 193,5 1763,8 -9% 38 862 348 4%
Липень 2011р 203,0 1647,0 -7% 39 143 299 1%
Серпень 2011р 205,5 1841,9 12% 39 425 374 1%
Вересень 2011р 206,5 1791,2 -3% 38 476 340 -2%
Жовтень 2011р 128,5 1344,5 -25% 37 425 880 -3%
Листопад 2011р 203,0 2018,3 50% 35 948 844 -4%
Грудень 2011р 210,0 1908,0 -5% 41 157 504 14%
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Рис. 4. Динаміка обсягу виробництва концентрату на 
РЗФ ПАТ «ЦГЗК» за 2010-2011 рр., тис. т
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Рис. 5. Динаміка величини витрат мелючих тіл на 
РЗФ ПАТ «ЦГЗК» за 2010-2011 рр., тонн
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Рис. 6. Динаміка величини витрат електроенергії 
РЗФ ПАТ «ЦГЗК» за 2010-2011 рр., тис.кВт.ча

Побудовані лінійна та степенева функції Е, М, 
від Y показали, що степенева функція має більшу 
достовірність і обрані часові інтервали аналізу, з 
погляду вивчення закономірностей переходу кіль-
кісних змін факторів у якісні, у рамках цих інтер-
валів зберігають цю якість. 

Побудова функції здійснена методом найменших 
квадратів. У результаті рішення на ЕОМ одержує-
мо наступні значення коефіцієнтів регресії:

а = 3,633; α = 0,2182; β = 0,2302.
Конкретна модель даної виробничої функції має 

такий вигляд:
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 .                 (5)
Для перевірки її достовірності розрахуємо тео-

ретичні значення обсягів виробництва при заданих 
обсягах ресурсів та порівняємо їх з фактичними об-
сягами виробництва концентрату (рис.7).

З метою оцінки вибору форми багатофакторно-
го кореляційного зв'язку і точності апроксимації 

визначений коефіцієнт множинної кореляції η = 
0,989 і помилка апроксимації ε = 0,5%. Отже, фор-
ма зв'язку обрана правильно, а отримана виробнича 
функція об'єктивно відображає існуючу закономір-
ність зв'язку між досліджуємими параметрами.
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Рис. 7. Перевірка достовірності розрахованої функції

Виробнича функція виду 
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 дозволяє 
оптимізувати структуру виробничих запасів підпри-
ємстві, визначаючи обсяги витрат основних ресурсів 
– електроенергії і мелючи тіл, необхідний для випус-
ку заданого обсягу концентрату на рудозбагачуваль-
ній фабриці [3]. Доказ правила оптимальності комбі-
нації обсягів ресурсів підприємства провадиться за 
допомогою множників Лагранжу. При заданому рівні 
обсягу виробництва продукції необхідно прагнути ви-
робляти її якнайдешевше. Це значить, що потрібно 
мінімізувати витрати С на залучення факторів вироб-
ництва. Витрати визначаються по формулі

 С=P
1
·E+P

2
·M                        (6)

де Р
1
, Р

2
, – ціна одиниці відповідного ресурсу або 

норма його заміщення.
Для того, щоб отримати вираз Лагранжа для 

вказаної задачі на максимум, перепишемо обмеж-
уючу умову в звичайному виді

 P
1
·E+P

2
·M-C=0                       (7)

Помножив його на штучну змінну λ. Після до-
датку двох послідовних рівнянь отримаємо вираз 
Лагранжу
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Воно максимізується шляхом послідовного по-

рівнювання кожної частини похідної до нуля, в ре-
зультаті чого отримуємо систему рівнянь
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Ця система, що складається з трьох умов, ви-
рішується відносно оптимальних значень Е, M та λ, 
що характеризують види витрат, а також значення 
змінної Лагранжа λ.
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Підставляючи ці вираження отримуємо
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Підставляючи значення Е та M у рівняння ви-
робничої функції отримуємо
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Визначаємо оптимальні значення
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Кількісна оцінка міри заміщення ресурсів про-
водиться з використанням коефіцієнта еластич-
ності заміщення. З метою визначення даного по-
казника на основі аналізу відносного приросту 
кожного з ресурсів (табл.1) розрахований віднос-
ний приріст витрат куль і електроенергії в 2010-
2011рр. (табл.2).

Для розрахунку коефіцієнта еластичності за-
міщення відберемо періоди, де напрями приросту 
витрат куль і електроенергії різні, так як в інші 
періоди заміщення не проводилося, а змінювався 
обсяг виробництва. Коефіцієнт еластичності замі-
щення визначений у табл.2 за загальноприйнятим 
методом. Як видно з табл.2, середній коефіцієнт 
еластичності становив 1,15. Таким чином, в меж-
ах витрат куль від 1,2 тис.т до 2,0 тис.т і витрати 
електроенергії від 27 млн. кВт.год до 41 млн. кВт.год 
можна стверджувати, що 1,15% приросту електро-
енергії замінює 1% приросту куль.

На основі запропонованої методики розраховані 
оптимальні значення витрат кожного з ресурсів за 
аналізуємий період. Результати таких розрахунків 
у порівнянні з фактичними витратами електро-
енергії та куль наведено у табл.3.

Таблиця 2
Розрахунок відносного приросту витрати куль і електроенергії в 2010-2011рр. по РЗФ ПАТ «ЦГЗК»

Період Відносний приріст ви-
трат куль, %

Відносний приріст ви-
трат електроенергії, %

Коефіцієнт еластичності, 
частки од.

Лютий 2010 р. 6% -18% - 3,03
Квітень 2010 р. -6% 17% - 2,74
Серпень 2010 р. -22% 2% - 0,10
Вересень 2010 р. 35% -2% - 0,07
Квітень 2011 р. -3% 4% - 1,11
Червень 2011 р. -9% 4% - 0,42
Липень 2011 р. -7% 1% - 0,11
Листопад 2011 р. 50% -4% - 0,08
Грудень 2011 р. -5% 14% - 2,65
Середній коефіцієнт еластич-
ності заміщення, частки од. - 1,15

Таблиця 3
Порівняння оптимальних обсягів витрати куль і електроенергії по РЗФ ПАТ «ЦГЗК» з фактичними

Період
Фактичні витрати Оптимальні витрати

куль, т електроенергії, 
кВт.год куль, т електроенергії, 

кВт.год
Січень 2010р 1632 36156075 1646 34844464,5
Лютий 2010р 1727,1 29763105 1754 32030430,7
Березень 2010р 2009,2 30256631 2042 29763498,8
Квітень 2010р 1884,2 35405710 1900 34100566,5
Травень 2010р 1651,2 33910099 1605 36916549,5
Червень 2010р 1275,2 32367888 1234 33414686,3
Липень 2010р 1902 32925151 1951 31085094,7
Серпень 2010р 1492,2 33615224 1452 34530255,7
Вересень 2010р 2007,2 32837495 2055 30050112,5
Жовтень 2010р 1565,9 31145103 1507 32311815,2
Листопад 2010р 1575,7 31198347 1533 32047589,5
Грудень 2010р 1958,5 41157504 2061 38011652,4
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Аналіз табл.3 показує, що у 2010 році за ра-
хунок недопоставки куль на 59,6 т у порівнянні з 
оптимальним значенням було пере використано 
електроенергії на 1631616 кВт год. У 2011 році вже 
недопоставлено куль 318,3 т, що призвело до пере-
витрат електроенергії на 14811398 кВт год.

Якщо врахувати, що вартість куль складає 8,5 
тис. грн., а 1 кВт електроенергії – 0,5 грн. то роз-
рахунки показують, що сумарні фактичні витрати 
ресурсів перевищують оптимальні

фактичні
2010 рік В = 20680*8500 + 400738332*0,5 = 

376152,6 тис. грн.
2011 рік В = 20893*8500 + 433339921*0,5 = 

394257,9 тис. грн.
Оптимальні
2010 рік В = 20740*8500 + 399106716*0,5 = 

365843,4 тис. грн.
2011 рік В = 21211*8500 + 418528522*0,5 = 

389557,8 тис. грн.
Економічний ефект від переходу до оптималь-

них обсягів використання ресурсів складе
2010 рік Ер = 376152,6 – 365843,4 = 1309,2 тис. 

грн.
2011 рік Ер = 394257,9 – 389557,8 = 4700,1 тис. 

грн.
З метою прийняття рішення про доцільність по-

дальшого виробництва із заміщенням або про об-
меження виробництва до моменту закупівлі необ-
хідного обсягу матеріальних ресурсів, пропонуємо 
розраховувати збиток від недотримання норм ви-
трат матеріальних ресурсів. З теорії мікроеконо-
міки добре відомий метод еластичності, що часто 
використовується при аналізі виробничої функції. 
Застосуємо цей метод при оцінці збитку від недо-
тримання норм витрат матеріальних ресурсів.

На первинному етапі в кожний окремий одинич-
ний період часу, напри-клад, місяць, розраховуєть-
ся темп приросту витрат на виробництво кожного 
виду ресурсів і відповідний темп приросту обсягу 
виробництва. Потім загальноприйнятим методом 
визначається коефіцієнт еластичності заміщення 
одного виду ресурсів іншим. Складність розрахун-
ків полягає в тому, що в практиці ведення господар-
ської діяльності підприємства заміщення ресурсів 
відбувається в довільні періоди часу, а не за суворо 
встановленими правилами. Тому в розрахунку ви-
користовуються тільки ті періоди, в яких коефіці-
єнт еластичності заміщення має негативне значен-
ня. У іншому випадку, заміщення ресурсів відсутнє, 
вони лише доповнюють один одного у виробничому 
процесі. Загальний коефіцієнт еластичності визна-
чається як середній арифметичний коефіцієнтів, 

які використовуються в розрахунку.
Власне збиток від недотримання норм витрат 

матеріальних ресурсів (Знорм) являє собою різни-
цю вартості ресурсу-замінника та вартості ресурсу, 
що замінюється:

Знорм = V
1
 х Т

1
 х Ц

1
 – V

2
 х Ц

2
 х Т

1
 х Кел,  (14)

де V
1
 – обсяг витрат замінюючого ресурсу до 

заміщення;
Т

1
 – темп приросту обсягу замінюючого ресурсу 

внаслідок заміщення;
Ц

1
 – собівартість одиниці замінюючого ресурсу;

V
2
 – обсяг витрат ресурсу, що замінюється до 

заміщення;
Ц

2
 – собівартість одиниці ресурсу, що заміню-

ється; 
Кел – коефіцієнт еластичності заміщення ре-

сурсів.
Проведемо аналіз недотримання норм витрат 

матеріальних ресурсів на прикладі Рудозбагачу-
вальної фабрики (РЗФ) ПАТ «ЦГЗК». Найбільша 
питома вага в собівартості продукції даного пере-
ділу є мелючи тіла (кулі), і електроенергія. Розгля-
немо динаміку витрат куль і електроенергії в 2010-
2011 рр. (табл.1). 

При певних умовах дані ресурси можуть бути 
взаємозамінюючими: зниження витрат одного з ре-
сурсів приводить до підвищених витрат іншого. З 
табл.1 видно, що в періоді, який аналізується, ви-
трати куль були надзвичайно нерівномірними. Це 
пов'язано з дефіцитом оборотних коштів, який осо-
бливо проявився в січні і червні 2010 р., а також в 
лютому і жовтні 2011 р. У цей же час витрати елек-
троенергії значно збільшилися. Внаслідок недостачі 
куль руда подрібнювалася значно повільніше, тому 
для забезпечення необхідної продуктивності була 
збільшена інтенсивність обертання млинів, що при-
вело до підвищених витрат електроенергії. Таким 
чином, має місце перевитрати електроенергії вна-
слідок недопостачання куль. Як відмічалося з еко-
нометрики, Якщо співставити собівартість закупів-
лі 1% куль і 1,15% електроенергії, то за формулою 
(14) можна розрахувати збиток від недотримання 
норм витрат матеріальних ресурсів (табл. 4). 

З табл. 4 видно, що збиток від заміщення 1%-го 
приросту куль 1,15%-ним приростом електроенергії 
становить 25,2 тис. грн., тобто економічно недоціль-
но скорочувати витрати куль, оскільки внаслідок 
цього виникають ще більші витрати електроенергії.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, з проведеного дослідження можливо зроби-
ти наступні висновки, що результативність гірни-
чорудного виробництва визначається рухом і вза-
ємодією всіх видів використаних у виробничому 

всього 2010 20680 400738332 20740 399106716,1
Січень 2011р 1516,8 29541806 1437 31102210,3
Лютий 2011р 1362,8 26729672 1188 30153277,9
Березень 2011р 1915,5 33938152 1883 34514454,8
Квітень 2011р 1851,6 35200235 1896 33356198,3
Травень 2011р 1931,3 37490467 1978 35591514,8
Червень 2011р 1763,8 38862348 1838 36234102,2
Липень 2011р 1647 39143299 1712 36603486,7
Серпень 2011р 1841,9 39 425 374 1938 35369831,4
Вересень 2011р 1791,2 38 476 340 1894 36273283,1
Жовтень 2011р 1344,5 37 425 880 1298 38732065,2
Листопад 2011р 2018,3 35 948 844 2098 33534694,6
Грудень 2011р 1908 41 157 504 2051 37063403,7
Всього 2011 20893 433339921 21211 418528522,9

Закінчення таблиці 3
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процесі ресурсів, що складають основу виробничих 
запасів в структурі оборотних коштів підприємства. 

При цьому взаємозв’язок між витратами і резуль-
татами виробництва досить точно описується вироб-
ничою функцією, до складу якої можна включити 
всі ресурси підприємства. З’ясовано, що виробнича 
функція виду 
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 дозволяє оптимізувати 
структуру та обсяги витрат основних матеріальних 
ресурсів підприємства – електроенергії і мелючих 
тіл, необхідних для випуску заданого обсягу концен-
трату на рудозбагачувальній фабриці ПАТ «ЦГЗК». 
При цьому темпи зміни обсягів виробництва від ви-
трат куль менші, ніж витрати електроенергії. Роз-
раховано економічний ефект від переходу до опти-
мальних обсягів використання ресурсів, який складе 
у 2010 р. 1309,2 тис. грн., а у 2011 р. – 4700,1 тис. грн. 
З метою прийняття рішення про доцільність подаль-
шого виробництва із заміщенням або про обмеження 
виробництва до моменту закупівлі необхідного об-
сягу матеріальних ресурсів, розраховано збиток від 
недотримання норм витрат матеріальних ресурсів. 
Такий збиток від заміщення 1%-го приросту куль 
1,15%-ним приростом електроенергії становить 25,2 
тис. грн., тобто економічно недоцільно скорочувати 
витрати куль, оскільки внаслідок цього виникають 
ще більші витрати електроенергії.
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The paper provides the economic mechanism of complex estimation of efficient use of resources mining enterprises. The 
article it offered the productive function that takes into account connection between charges and resources. The paper 
develops the methodology for optimizing the resource structure of a mining enterprise according to its production program. 
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Таблиця 4
Розрахунок збитку від недотримання норм витрат 

матеріальних ресурсів за 2010-2011 рр. 
по РЗФ ПАТ «ЦГЗК»

Показник Зна-
чення

Мінімальний обсяг витрати електроенергії, 
млн. кВт.год 27

Відносний приріст електроенергії, % 1,15
Собівартість 1 кВт.год електроенергії, грн. 0,21822
Собівартість 1,15%-го приросту електро-
енергії, тис. грн. 67,8

Максимальний обсяг витрати куль, тис. т 2,0
Відносний приріст куль, % 1
Собівартість 1 т куль, грн. 2133
Собівартість 1%-го приросту куль, 
тис. грн. 42,6

Збиток від заміщення 1%-го приросту 
куль, тис. грн. 25,2
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У статті представлені результати дослідження проблем зайнятості населення та визначено необхідність державного 
управління даним процесом. Проаналізовано прогноз чисельності населення України та динаміку його зайнятості на 
перспективу. Визначено сучасні проблеми зайнятості у Вінницькій області та обґрунтовано ефективні заходи держав-
ного регулювання даної проблеми. 
Ключові слова: зайнятість населення, трудові ресурси, потенціал регіону, модель забезпечення зайнятості населення.

Постановка задачі. Головним національним 
інтересом є сталий розвиток економіки та 

добробут громадян України. Забезпечення наці-
ональних інтересів та економічної безпеки – най-
важливіші функції держави, реалізація яких по-
кликана посилювати позиції в міжнародному 
співтоваристві [1].

Світовий досвід та досвід незалежного розвитку 
України переконують, що більшість нагальних по-
треб громадян задовольняється в системі місцево-
го самоврядування. Саме з його допомогою можна 
сподіватися на найбільше використання потенціалу 
самоорганізації суспільства, ініціативи громадян. 

Питанням зайнятості населення та методам 
їх державного регулювання присвячені праці ба-
гатьох науковців, скеред яких такі: С. Бандур, О. 
Бражко, В. Васильченко, А. Венгер, В. Герасимчук, 
В. Гнибіденко, В. Давиденко, Т. Заяць, С. Зінчен-
ко, Г. Зелінська, Є. Качан, О. Коваль, С. Пазюк, А. 
Сіленко, І.Шевченко, П. Шевчук та іншими авто-
рами. Не дивлячись на те, що проблеми зайнятості 
населення та розвитку ринку праці підтримуються 
законодавчо [2], питання запровадження моделі за-
безпечення зайнятості населення залишаються не-
достатньо вирішеними.

Результати дослідження. Здійснення держав-
ного управління процесом зайнятості на сучасному 
етапі розвитку країни є якісним індикатором ефек-
тивності державної соціально-економічної політики. 
Рівень державного управління процесом зайнятос-
ті населення безпосередньо визначається станом 
економіки, в якому нині знаходиться Україна. Се-
ред проблем на ринку праці складною залишалась 
структура зайнятості та її ефективність, що безпо-
середньо була пов’язана з ситуацією у різних сек-
торах економіки, нелегальною трудовою міграцію 
та тіньовою зайнятістю. Неефективна структура 
зайнятості віддзеркалювала модель економічного 
розвитку, яка базувалася на дешевій робочій силі. 
Тому сучасний стан економіки України вимагає від 
органів державного управління вироблення осо-
бливо зваженої моделі у сфері зайнятості, оскільки 
тільки позитивні зміни структури зайнятості, зо-
крема, вільне переміщення робочої сили, що при-
водить до структурних зрушень, могли забезпечи-
ти вихід країни з кризи і перехід до економічного 
зростання [3].

Важливим фактором, що визначає зайнятість 
населення є чисельність населення в країні та де-
мографічні прогнози. Всі параметри довгостроко-
вого прогнозу демографічного розвитку України 
узгоджені з прогнозом до 2026 року, наведеним в 
Посланні Президента України до Верховної Ради 
України 2003 року, та прогнозом до 2050 року, 
розробленим фахівцями Організації об’єднаних 
націй. 

Комплексний прогноз демографічного розвитку 
України розроблений Радою по вивченню продук-
тивних сил України НАН України з урахуван-
ням даних Всеукраїнського перепису населення 
(5.12.2001) та параметрів прогнозу демографічного 
розвитку України до 2026 року, поданого у По-
сланні Президента України до Верховної Ради 
України 2003 року, і прогнозу демографічного роз-
витку України до 2050 року, здійсненого фахівця-
ми ООН. 

За цим прогнозом очікується зростання чисель-
ності населення пенсійного віку на фоні скорочення 
загальної чисельності мешканців країни та чисель-
ності населення працездатного віку (табл.1). 

Таблиця 1
Прогноз чисельності населення України,

тисяч осіб в середньому за рік

Роки Всього

з них
працездатного 
віку пенсійного 

віку

працездатного 
віку пенсійного 

віку
2001 48415,5 27984,7 11492,8
2005 47447,8 28706,1 11204,9
2010 46008,5 28091,9 11377,5
2015 44616,5 26570,7 11840,1
2020 43150,8 24905,7 12273,8
2025 41741,2 23716,9 12534,4
2030 40536,2 22566,3 12950,5
2035 39280,5 21066,1 13475,8
2040 38526,3 19533 14328

Прогноз рівні зайнятості населення працездат-
ного та старше працездатного (до 70 років включно) 
віку є вельми консервативним, оскільки передбача-
ється зростання обсягів виробництва головним чи-
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ном за рахунок підвищення продуктивності праці. 
Це сприятиме зростанню заробітної плати при ста-
більній зайнятості. Протидіятиме – особливо про-
тягом найближчого десятиріччя – збільшенню кіль-
кості робочих місць і необхідність реструктуризації 
економіки країни (табл. 2).

Таблиця 2
Прогноз рівнів зайнятості населення України, %

Роки
Рівень зайнятості населення

Працездатного 
віку

старше 
працездатного віку

2003-2005 65,0 22,2
2006-2010 Зростання до 65,1 Зростання до 22,3
2011-2015 Зростання до 65,2 Зростання до 22,3
2016-2020 Зростання до 65,3 Зростання до 22,4
2021-2025 Зростання до 65,4 Зростання до 22,5
2026-2030 Зростання до 65,5 Зростання до 22,6
2031-2035 Зростання до 65,6 Зростання до 22,7
2036-2040 Зростання до 65,7 Зростання до 22,8

Проблема зайнятості на регіональному рівні 
є актуальною і для Вінницької області. Саме на 
рівні регіону важливим є державне регулювання 
та управління зайнятістю населення. Аналізуючи 
ринок праці Вінницької області встановлено, що 
на ринку праці в регіоні кількість зареєстрованих 
безробітних на кінець січня 2014р. становила 30,8 
тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в ці-
лому по області на кінець січня 2014р. становив 
3,2% населення працездатного віку. За сприяння 
державної служби зайнятості у січні 2014р. були 
працевлаштовані 1,1 тис. осіб. Серед працевлашто-
ваних осіб 58,3% становили жінки, 54,5% – молодь 
у віці до 35 років. Рівень працевлаштування неза-
йнятих громадян у січні 2014р. становив 3,2% [6]. 
Для візуалізації динаміки зайнятості представимо 
діаграму (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка зайнятого населення працездатного 
віку Вінницької області, у % до населення 

відповідної вікової групи [6]

Чисельність зайнятого населення працездатного 
віку у 2012 році становила 65% до загальної чисель-
ності населення даної вікової групи, що є вищим 
показником у порівнянні із періодом 2009-2011 ро-
ків, проте значно нижчим за показники попередніх 
періодів. Таким чином, можемо стверджувати, що 
на ринку праці регіону спостерігається негативна 
динаміка зайнятості населення. 

Таки ситуація потребує вжиття державою не-
відкладних заходів щодо регулювання регіонально-
го ринку праці та створення умов для підвищення 
рівня зайнятості населення. На рис. 2. представлено 
загальну концепцію удосконалення регулювання 
ринку праці Вінницького регіону.

Ринок
праці

Центр логістики і 
переробки

Пасивні заходи

Особливості 
аграрної області

Активні заходи

Рис. 2. Механізм вдосконалення регулювання ринку 
праці Вінницької області 

 
Аналіз наукових праць та практичного досвіду 

щодо формування політики зайнятості та аналіз 
ринку праці Вінницької області показав, що меха-
нізм регулювання процесів зайнятості населення в 
області не достатньо повно використовує потенці-
альні ресурси регіону. На рис. 3. представлена мо-
дель розвитку потенціалу області, що призведе до 
більш повної зайнятості. До потенційних ресурсів 
можна віднести – сільськогосподарські ресурси об-
ласті, туристичні можливості, потенційні можливос-
ті розвитку інформаційно-комунікаційних техноло-
гій (далі – ІКТ), особливо у місті Вінниці. Сучасна 
ситуація в економіці держави так і регіону визна-
чається трансформаційними процесами, характер-
ною ознакою яких є криза традиційно-екстенсивної 
індустріальної системи і формування елементів ін-
формаційного суспільства, одним з проявів якого є 
динамічний розвиток ІКТ-індустрії.

Саме розвиток ІКТ- індустрії може забезпечи-
ти в Україні збільшення кількісних та поліпшен-
ня якісних показників зайнятості, а також активну 
участь у новому глобальному поділі праці. Місто 
Вінниця має досить великий ресурсний потенціал 
щодо фахівців з ІТ- технологій – Вінницький дер-
жавний технічний університет та фахівці спеціаль-
ності «Економічна кібернетика», а також низку під-
приємств, що утворились на основі таких великих 
підприємств як ЦКБІТ, Термінал, Маяк.
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Сільське 
господарство

ІКТ-ІндустріяТуризм

Центр логістики і 
переробки

Рис. 3. Модель потенціалу зайнятості населення для 
Вінницької області

 
На жаль, як в цілому по Україні на державно-

му рівні, так і в регіоні не приділяється належна 
увага розвитку ІКТ-індустрії, її не розглядають як 
таку, що формує надзвичайно динамічний та на-
укомісткий сектор у національному господарстві, 
який сприяє розвитку ”нової економіки” і є одним 
із головних чинників забезпечення зростання кон-
курентоспроможності вітчизняної економіки на гло-
бальному ринку та поліпшення макроекономічної 
структури зайнятості [5].
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Висновок. Важливою складовою соціально-еко-
номічної політики, що спрямована на зростання 
конкурентоспроможності економіки, є створення 
конкурентного ринку праці, аналогічного ринкам 
праці розвинутих країн світу. Зазначені питання є 
особливо актуальними на сучасному етапі інтегра-
ції України у світову економічну систему. 

Тому державна стратегія забезпечення ефек-
тивного використання робочої сили повинна охо-
плювати значну кількість компонентів, серед яких 
найважливішими є підвищення життєвого рівня і 
зайнятості населення, а саме: 

- створення ефективних робочих місць у дер-
жавному і приватному секторах економіки; 

- проведення політики стимулювання й підтрим-
ки зайнятості; 

- зростання платоспроможного попиту; 
- забезпечення ефективного відтворення робочої 

сили шляхом гарантії основних соціальних показ-
ників і нормативів на рівні, не нижчому за прожит-
ковий мінімум; 

- відновлення відтворювальної та стимулюючої 
функцій заробітної плати; 

- здійснення стратегії боротьби з бідністю. 
Розроблення державної стратегії ефективного 

використання робочої сили й механізмів її реалі-
зації є важливим важелем та рушійної силою по-
дальшого соціально-економічного розвитку регіону. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розглянуті основні напрямки удосконалення та модернізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 
України з метою забезпечення абсолютної відкритості та прозорості ведення обліку. Визначені чіткі та зрозумілі пра-
вила та єдині методологічні засади переходу на національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі, 
шляхи впровадження нового плану рахунків та фінансової звітності.
Ключові слова: державний сектор, бюджетні установи, міжнародні стандарти, національні стандарти, стандартизація, 
модернізація, стратегія, уніфікація.

Постановка проблеми. Україна робить певні 
кроки до інтеграції у світовий економічний 

простір, а саме, до Європейського Союзу.
Країни, які входять до Європейського Союзу, 

відповідно до сучасних тенденцій розвитку світо-
вої економіки, прийняли шлях розвитку бухгалтер-
ського обліку, який спрямований на його уніфіка-
цію, дотримання єдиних принципів ведення обліку 
та складання фінансової і бюджетної звітності.

Розвиток міжнародних зв’язків, стандартизація 
усіх сфер діяльності національної економіки, глоба-
лізація призводять до необхідності удосконалення 
законодавства відповідно до міжнародних норм у 
бюджетній сфері. Проте обліку в державному сек-
торі України не приділяється належної уваги. 

Реформаційні перетворення бухгалтерського 
обліку і облікових систем в державному секторі 
України зумовлене прийнятою Постановою Кабіне-
ту Міністрів України «Про затвердження стратегії 
модернізації системи бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі на 2007-2015 роки « від 16 січня 
2007 року № 34, яка містить основні напрямки та 
положення реформування обліку відповідно до су-
часних вимог а це, зокрема: 

1.Удосконалення Бюджетного кодексу України; 
2. Впровадження з 2014 року Національних по-

ложень (стандартів) бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі НП(С)БОДС; 

3. Застосування нової фінансової та бюджет-
ної звітності бюджетних установ – ф.№ 1-дс «Ба-
ланс»; ф.№ 2-дс «Звіт про фінансові результати»; 
ф.№ 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»; ф№ 4 
-дс «Звіт про власний капітал»; ф. 5-дс «Примітки 
до фінансової звітності» та додаток до приміток до 
річної фінансової звітності «Інформація за сегмен-
тами»; ф.№ 1-кдс «Консолідований баланс» та ін.; 

4. «Типового положення про бухгалтерську 
службу бюджетної установи» затвердженого По-
становою КМУ № 59 від 26.01.2011 року; 

5. Виконання Наказу Мінфіну України «Про 
внесення змін до бюджетної класифікації» № 1738 
від 26.12.2011 року, тощо. 

Ці напрямки зумовлюють необхідність посту-
пового запровадження єдиних інтегрованих сис-
тем управління державними фінансами за методом 
нарахування, Єдиного Плану рахунків бухгал-
терського обліку, посилення правового статусу, 
професійних вимог та рівня відповідальності фі-
нансово-бухгалтерських служб та інших напрямків 
удосконалення обліку. 

Такі кроки дають змогу підвищити якість дер-
жавного управління та отримувати прозорі облікові 
дані про стан державних фінансів і забезпечува-
ти відкритість на всіх стадіях бюджетного процесу. 

Певні заходи вже запропоновані вітчизняними на-
уковцями і реалізовані фахівцями державної вла-
ди, проте не достатньо вивченими залишаються пи-
тання щодо чіткого визначення шляхів уникнення 
застосування подвійних методів ведення обліку та 
консолідації звітності, кількох планів рахунків бух-
галтерського обліку в державному секторі

Історичним аспектам обліку в державному сек-
торі присвячені праці Ф. Бутинця, Т. Джоги, С. 
Свірко. Питання законодавчо-нормативного регу-
лювання та перспективи розвитку системи бухгал-
терського обліку в державному секторі висвітлені 
у працях Н. Сушко, О. Шунь. Окремі аспекти під-
вищення кваліфікації бухгалтерських кадрів дослі-
джували С. Булгакова, Т. Канева та Ю. Лаган. 

Проте, недостатня увага присвячена пробле-
мі створення інституту державних бухгалтерів та 
відпрацюванню методики бухгалтерського обліку і 
звітності в державному секторі на основі стандартів 
IPSAS.

Постановка завдання. Це визначення сутності і 
напрямків удосконалення та модернізації бухгал-
терського обліку в бюджетних установах України, 
а також окреслення чітких правил і єдиних методо-
логічних засад для забезпечення їх відкритості та 
прозорості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інте-
грація України в Світове Співтовариство відкрила 
перед національною економікою широкі можливості 
розвитку відносин із зарубіжними партнерами та 
викликала необхідність реформування діючої сис-
теми бухгалтерського обліку в бюджетній сфері.

В сучасних умовах економічної діяльності роз-
виток міжнародних зв’язків, стандартизація усіх 
сфер діяльності національної економіки, глобаліза-
ція призводять до необхідності удосконалення за-
конодавства відповідно до міжнародних норм. 

Не є винятком і сфера бухгалтерського обліку 
в бюджетних установах . Фінансова криза останніх 
років негативно позначилась на економічній ситуа-
ції України, стала причиною виникнення багатьох 
негативних явищ. У цей час послабились функції 
державного контролю за збереженням державної 
власності. Часто спостерігається зловживання в 
фінансово-економічній сфері: нецільове та неефек-
тивне використання бюджетних коштів керівника-
ми різних рівнів, розкрадання державного майна. 

Тому виникла необхідність удосконалення та 
модернізації системи обліку в державному секто-
рі, а саме: практично удосконалити систему обліку, 
теоретично переглянути та врахувати виникнення 
нових об’єктів обліку, вдосконалити системи управ-
ління бюджетними установами, а саме: впровадити 
НП(С)БОДС (Національні Положення (стандарти) 

© Момот Л.В., 2014
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бюджетного обліку у Державному секторі), удоско-
налення фінансової звітності, плану рахунків та но-
вих змін до бюджетної класифікації видатків. 

Останнім часом вітчизняні вчені активно про-
водять дослідження можливостей удосконалення 
обліку в бюджетній сфері. Питання модернізації 
бухгалтерського обліку в державному сектор і ви-
світлено у працях П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, Р.Т. 
Джоги, Є.В. Калюги, Л.М. Кіндрацької, О.М. Климен-
ко, С.О. Левицької, Н.О Марценяк та інших. Про-
те, вітчизняний бухгалтерський облік у бюджетній 
сфері не є ідеальним і вимагає реформування, що 
зумовлює актуальність питання та вказує на необ-
хідність подальших досліджень.

Метою дослідження є обґрунтування основних 
напрямків удосконалення та модернізації бухгал-
терського обліку в бюджетних установах.

Бюджетна установа – орган, установа чи орга-
нізація, визначена Конституцією України, а також 
установа чи організація, створена у встановленому 
порядку органами державної влади, органами вла-
ди Автономної Республіки Крим чи органами міс-
цевого самоврядування, яка повністю утримується 
за рахунок відповідно державного бюджету чи міс-
цевих бюджетів.

Фінансово-господарська діяльність бюджетних 
установ має ряд особливостей, що в свою чергу 
впливають на побудову бухгалтерського обліку. 

Бюджетні установи є неприбутковими організа-
ціями та функціонують на правах державної влас-
ності. 

Бюджетні установи та організації мають за мету 
надавати нематеріальні послуги для задоволення 
потреб населення, а не отримувати прибуток [3]. 

Основним завданням обліку у процесі фінансо-
во – господарської діяльності бюджетної установи 
є забезпечення своєчасного, точного, повного відо-
браження всіх господарських операцій у бухгал-
терських документах та використання виділених 
коштів з бюджетів різних рівнів за цільовим при-
значенням.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах 
має свої специфічні особливості: 

- організація обліку в розрізі статей бюджетної 
класифікації; 

- окремий облік отриманих асигнувань з бюдже-
тів різних рівнів та власних надходжень; 

- розподіл обліку видатків за джерелом покриття; 
- окремий облік касових та фактичних видатків; 
- контроль виконання кошторису видатків; 
- сувору відповідність обліку і звітності вимогам 

нормативних документів; 
- галузеву специфіку обліку в установах куль-

тури, науки, освіти, управління; 
- відсутність попередньої оплати за товари, по-

слуги, виконані роботи. 
Протягом останніх років у бюджетній сфері від-

булись значні перетворення: змінилось бюджетне 
законодавство; впроваджено казначейське обслу-
говування бюджетних коштів та облік зобов'язань 
розпорядників коштів у системі органів казначей-
ства; створено централізовану модель управління 
державними ресурсами через єдиний казначей-
ський рахунок. 

В бюджетній сфері процеси реформування бух-
галтерського обліку і фінансової звітності відбува-
ються дуже повільнішими темпами.

Метою модернізації обліку в державному секто-
рі є адаптація його до сучасних вимог міжнародної 
практики, усунення існуючих проблем, вдоскона-
лення законодавчо-нормативної бази, що регламен-
тує облік.

В Україні Стратегія модернізації обліку законо-
давчо закріплена Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження стратегії модернізації 
системи бухгалтерського обліку в державному секто-
рі на 2007-2015 роки« від 16 січня 2007 року № 34, [1].

Ця Стратегія містить основні напрямки та по-
ложення реформування обліку відповідно до су-
часних вимог та, передусім, передбачає адаптацію 
законодавства з питань бухгалтерського обліку та 
звітності діяльності державного сектора до Міжна-
родних стандартів бухгалтерського. 

Відповідно прийнятої Стратегії визначено осно-
вні напрями модернізації обліку: 

• удосконалення системи бухгалтерського обліку; 
• удосконалення системи фінансової звітності 

та звітності про виконання бюджетів; 
• створення уніфікованої організаційної та ін-

формаційної облікової системи. 
• створення інституту державних бухгалтерів.,
Проте, реалізація зазначених напрямів модерні-

зації обліку у бюджетній сфері України відбуваєть-
ся дуже повільно або існує лише на папері.

Одним із ключових напрямків Стратегії було 
удосконалення системи бухгалтерського обліку че-
рез розроблення національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку в державному секторі 
(Н(П)СБОДС) на основі міжнародних стандартів, 
прийняття яких було заплановано на 2010-2012 
роки.

Розробка положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах покладена на Дер-
жавну Казначейську Службу України та на Мініс-
терство фінансів України. 

Стратегією модернізації обліку було заплановано 
прийняття 24 Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку для державного сектора.

На даний момент розроблено і затвердже-
но лише 19 Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку для державного сектора, з 
яких 4 регулюють питання фінансової звітності (101 
«Подання фінансової звітності», 102 «Консолідова-
на фінансова звітність», 103 «Фінансова звітність 
за сегментами», 105 «Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції»), а решта 15 – питання бухгалтер-
ського обліку (121 «Основні засоби», 122 «Немате-
ріальні активи», 123 «Запаси», 124 «Доходи», 125 
«Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», 
126 «Оренда», 127 «Зменшення корисності активів», 
128 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та 
непередбачені активи», 129 «Інвестиційна нерухо-
мість», 130 «Вплив змін валютних курсів», 131 «Бу-
дівельні контракти», 132 «Виплати працівникам», 
133 «Фінансові інвестиції», 134 «Фінансові інстру-
менти», 135 «Витрати») [5]. 

Введення прийнятих стандартів в дію перене-
сено з 2013року на 2015 рік. 

У процесі реформування бухгалтерського обліку 
особлива увага приділяється також питанню ство-
рення та запровадження єдиного плану рахунків 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 В державному секторі використовують два пла-
ни рахунків: 

- план рахунків бухгалтерського обліку для ви-
конання державного та місцевих бюджетів, який 
ґрунтується на касовому методі обліку, передба-
ченому Бюджетним кодексом, і використовується 
Державним казначейством України; 

- план рахунків бухгалтерського обліку бюджет-
них установ, який історично ґрунтується на методі 
повного обліку на основі принципу нарахування і 
застосовується всіма розпорядниками бюджетних 
коштів. 
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Єдиний план рахунків повинен бути гармонізо-
ваний із бюджетною класифікацією, будуватися на 
методі нарахування і забезпечувати формування 
національних рахунків. Застосування єдиного пла-
ну рахунків у державному секторі забезпечить від-
критість облікових процесів, прозору консолідацію 
інформації. 

Наказом Мінфіну України № 611 від 26.06.2013 
року «Про затвердження деяких нормативно-пра-
вових актів з бухгалтерського обліку бюджетних 
установ» [2] був прийнятий план рахунків та роз-
роблені типові кореспонденції рахунків бухгалтер-
ського обліку для відображення основних операцій 
бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового 
державного соціального і пенсійного страхування та 
операцій щодо виконання державного та місцевих 
бюджетів. 

План рахунків бюджетної установи зазнав іс-
тотних змін. Так, замість 8 класів, згідно наказу 
611, впроваджено 9 класів рахунків. 

Новий план рахунків має наступний вигляд:
1 клас – Необоротні активи
2 клас – Запаси
3 клас – Кошти, розрахунки та інші активи
4 клас – Власний капітал
5 клас – Довгострокові зобов’язання
6 клас – Поточні зобов’язання
7 клас – Доходи
8 клас – Витрати
9 клас – Адміністративні послуги.
Другий напрямок передбачає удосконалення ме-

тодології складання форм звітності та їх удоско-
налення, запровадження нових форм фінансової 
та бюджетної звітності та звітності про виконання 
бюджетів; удосконалення методів складання фінан-
сової звітності, звітності про виконання бюджетів з 
використанням сучасних інформаційних технологій. 

Третій напрямок пропонує адаптувати бюджет-
ну систему, що створена на засадах програмно-ці-
льового методу до нових методологічних принципів 
системи бухгалтерського обліку, модернізувати фі-
нансово-бухгалтерські служби, посилити контроль 

з боку органів Державного казначейства за дотри-
манням єдиних правил ведення бухгалтерського об-
ліку і складання звітності.

В Стратегії одним із напрямів модернізації об-
ліку у державному секторі було створення інститу-
ту державних бухгалтерів. Цей напрям передбачає 
організацію навчання фахівців органів Держав-
ної Казначейської Служби, Міністерства фінансів 
України Національним положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності у 
державному секторі, проведення семінарів, конфе-
ренцій для працівників фінансово-бухгалтерських 
служб бюджетних установ і працівників фондів 
загальнообов’язкового державного соціального і пен-
сійного страхування та підвищення їх кваліфікації. 
Цей напрямок був запланований на 2011-2015 роки. 

Проте, Постановами Кабінету Міністрів України 
від 9 січня 2013 року № 11 та № 59 від 26 січня 2011 
р. передбачено внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34 (щодо 
уточнення строків виконання заходів Стратегії мо-
дернізації системи бухгалтерського обліку) терміни 
виконання перенесені на 2013-2015 роки.

Суттєвого удосконалення потребує і меморіаль-
но-ордерна форма обліку, яка застосовується в бю-
джетних установах [4]. Використання меморіально-
ордерної форми через свою трудомісткість веде до 
додаткових вибірок інформації та її перегрупуван-
ня при складанні звітності. 

Висновки з проведеного дослідження. Для мо-
дернізації системи обліку в державному секторі 
необхідним є формування єдиної нормативно-пра-
вової бази, адаптованої до міжнародних норм та ви-
мог, удосконалення методології обліку та складання 
звітності, запровадження інформаційних техноло-
гій. Вище зазначені напрями удосконалення обліку 
в бюджетних установах дозволять забезпечити ре-
альність планових показників бюджету та їх вико-
нання, визначити основні напрями бюджетного фі-
нансування, забезпечити ефективне використання 
фінансових ресурсів та збереження коштів загаль-
ного та спеціального фондів. 
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Розглянуто економічну сутність інвестицій. Дано характеристику інвестиційного клімату в Україні на сучасному етапі. 
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Постановка проблеми. Актуальним завдан-
ням держави є активізація інвестиційної 

діяльності та значне нарощування обсягів інвес-
тицій. Збільшення притоку інвестицій є пріори-
тетним напрямом діяльності центральних органів 
виконавчої влади. На жаль, наша економіка не 
може забезпечити достатній рівень інвестування. 
Внутрішні інвестиції гальмуються нерозвинутіс-
тю вітчизняного фондового ринку, а також станом 
банківської системи України. У результаті цього, 
питання залучення інвестиційних ресурсів із-за 
кордону є досить актуальними вже протягом три-
валого періоду часу.

У сучасних умовах господарювання в Україні 
інвестиції є одним із найважливіших засобів забез-
печення виходу країни з кризи, досягнення реаль-
них структурних зрушень в економіці, технологіч-
ного переозброєння, підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікро- та макрорівнях. 
Тому вивчення ефективності використання інозем-

них інвестицій в Україні є одним із найактуальні-
ших завдань економічної науки.

Сучасний стан процесу інвестування в Україні 
вивчають такі вітчизняні вчені, як А.А. Чухно, В.М. 
Геєць, І.О. Лютий, М.І. Крупка, О.В. Гаврилюк, В.В. 
Стадник, Н.І Непогодіна, В.В Борщевський, А.С ., 
Міхайловська, А.П.та інші.

Постановка завдання. Основною метою статті 
є оцінка сучасного стану інвестиційного процесу а 
також визначення ролі іноземного інвестування в 
економіці України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згід-
но з Законом України «Про інвестиційну діяльність» 
інвестиціями є всі види майнових та інтелектуаль-
них цінностей, що вкладаються в об’єкти підпри-
ємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої 
створюється прибуток (дохід) або досягається со-
ціальний ефект [1].

Залежно від різних класифікаційних ознак ви-
діляють багато різних інвестицій. Але серед них 
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дуже важливе місце на сучасному етапі розвитку 
України належить іноземним інвестиціям. Згідно з 
Законом України «Про режим іноземного інвесту-
вання» іноземні інвестиції – це цінності, що вклада-
ються іноземними інвесторами в об’єкти інвестицій-
ної діяльності відповідно до законодавства України 
з метою отримання прибутку або досягнення соці-
ального ефекту [2].

За даними Державної статистичної служби ста-
ном на 1 січня 2014 року загальний обсяг прямих 
іноземних інвестицій, внесених в економіку Укра-
їни, дорівнював $58 156,9 млн. Такий результат на 
5,2% перевищив показник початку поточного року 
та становив $1 283,6 в розрахунку на одну особу [5].

Протягом останніх років обсяг прямих інозем-
них інвестицій в Україну у розрахунку на душу 
населення залишається на досить низькому рівні – 
близько 1000 дол. США, тоді як у Чехії – 7418 дол. 
США, Болгарії – 6226 дол. США, Казахстані – 3706 
дол. США, Польщі – 3155 дол. США, Румунії – 2350 
дол. США.

Провідними сферами за обсягами залучення 
інвестицій в основний капітал залишаються: про-
мисловість, операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям, діяль-
ність транспорту і зв’язку . Майже 32% всіх іно-
земних інвестицій зосереджено на промислових 
підприємствах, майже 27% – у закладах фінансової 
і страхової діяльності.

За даними Держкомстату України, станом на 1 
січня 2014 року (за накопичувальним підсумком) 
значні обсяги іноземних інвестицій було зафіксова-
но на промислових підприємствах – $18 012,5 млн., 
або 31% від загального обсягу ПІІ в Україну, у тому 
числі, на підприємствах переробної промисловості 
– $14 701,5 млн., об’єктах добувної промисловос-
ті і розроблення кар’єрів – $1 668,9 млн., підпри-
ємствах з постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – $1 530 млн.

Серед галузей переробної промисловості у мета-
лургійне виробництво та виробництво готових ме-
талевих виробів було внесено $6 270,5 млн. прямих 
інвестицій, у виробництво харчових продуктів, на-
поїв та тютюнових виробів – $3 287,2 млн., у ви-
робництво гумових і пластмасових виробів, а також 
іншої неметалевої мінеральної продукції – $1 477,9 
млн., у машинобудування – $1 102,4 млн., у вироб-
ництво хімічних речовин і хімічної продукції – $1 
060,5 млн [5].

У фінансових установах було акумульовано $15 
348,8 млн. (26,4%), на підприємствах оптової та роз-
дрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів 
– $7 559,6,3 млн. (13%), в організаціях, що здійсню-
ють операції з нерухомим майном – $4 370,9 млн. 
(7,5%), в установах професійної, наукової та техніч-
ної діяльності – $3 448,4 млн. (5,9%).

В результаті, загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій в Україну (включаючи акціонерний ка-
пітал та боргові інструменти) за станом на звітну 
дату складав $68 311,8 млн.

Найбільший приріст іноземного капіталу у січ-
ні-грудні минулого року спостерігався на підпри-
ємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів (на $1 419,6 млн.), на про-
мислових підприємствах (на $837,7 млн.), а також в 
організаціях, що здійснюють операції з нерухомим 
майном (на $373,1 млн.).

Інвестиції надійшли зі 136 країн світу. За на-
копичувальним підсумком з країн ЄС було внесено 
$44 423 млн. (76,4% загального обсягу), з країн СНД 
– $5 043,5 млн. (8,7%), з інших країн світу – $8 690,4 
млн. (14,9%). До десятки основних країн-інвесторів, 

на які припадає понад 83% загального обсягу пря-
мих інвестицій, входять такі держави: Кіпр, Німеч-
чина, Нідерланди, Росія, Австрія, Великобританія 
Британські Віргінські острови, Франція, Швейца-
рія, Італія (таб. 1.1). 

Таблиця 1.1
Обсяг прямих іноземних інвестицій,

які надійшли в Україну

Країна
Обсяги прямих інвести-
цій на 01.01.2014 (млн. 

дол. США)
Кіпр 19 035,9
Німеччина 6 291,8
Нідерланди 5 561,5
Росія 4 287,4,1
Австрія 3 257,5
Великобританія 2 714,1
Британські Віргінські 
острови 2 493,5

Франція 1 825,8
Швейцарія 1 325,4
Італія 1 267,8
Інші країни 8 690,4

[складено за даними Держкомстату України]

При цьому обсяги прямих іноземних інвестицій 
з Австрії, яка є одним з основних інвесторів Украї-
ни, зменшилися на $145,1 млн.

У регіональному розрізі лідерські позиції за обся-
гами залучених інвестицій посіли м. Київ – $28 039,7 
млн. (48,2% загального обсягу ПІІ), Дніпропетровськ 
– $9 092,1 млн. (15,6%), Донецьк – $3 510,5 млн. (6%), 
Харківська область – $2 216,3 млн. (3,8%), Київська 
– $1 948,3 млн. (3,4%), Одеська – $1 670,7 млн. (2,9%) 
та Львівська – $1 706 млн. (2,9%) області (рис.1.1).
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Рис. 1.1. Лідерські позиції регіонів за обсягами 
залучених інвестицій

Для України все ж характерною є недостатня 
відкритість економіки, а, отже, і незначна участь 
країни в міжнародних потоках капіталів, хоча си-
туація загалом має тенденцію до поліпшення . Без 
інвестицій неможливе створення капіталу, забез-
печення конкурентоздатності товаровиробників на 
зовнішніх і внутрішніх ринках. Світовий досвід по-
казує, що залучення іноземного капіталу у вигляді 
прямих інвестицій має низку суттєвих переваг для 
приймаючої країни порівняно з іншими формами 
економічного співробітництва [5]. Прямі іноземні ін-
вестиції – це дещо більше ніж просто фінансування 
економіки, хоча саме воно є дуже необхідним для 
України. Прямі іноземні інвестиції є способом під-
вищення продуктивності й технологічного рівня ві-
тчизняних підприємств [4].
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Залучаючи іноземні інвестиції, Україна розра-
ховує на такі наслідки:

– зменшення дефіциту платіжного балансу;
– збільшення внутрішнього попиту на товари 

виробничого призначення;
– запровадження нових технологій виробництва;
– пришвидшення розвитку слаборозвинених те-

риторій;
– компенсацію загального дефіциту фінансових 

ресурсів для розвитку економіки та фінансування 
структурної перебудови;

– зменшення потреби в імпорті.
– збільшення внутрішнього впливу, створення 

нових експортно-орієнтованих виробництв [4].
Тому, на нашу думку, ключовим фактором акти-

візації іноземного інвестування в економіку Украї-
ни є створення та підтримка сприятливого інвести-
ційного клімату.

З метою сприяння залученню й ефективному 
використанню вітчизняних та іноземних інвести-
цій для забезпечення розвитку економіки України, 

прискорення її інтеграції в європейську та світову 
економічні системи, забезпечення права приватної 
власності та права на підприємницьку діяльність 
утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів 
при Президентові України. Очолив зазначену Раду 
особисто Президент України.

Висновки. Аналізуючи стан інвестиційної діяль-
ності в Україні, ми бачимо, що процес інвестицій-
ного розвитку залежить від стабільності основних 
сфер життєдіяльності держави: політичної, еко-
номічної, законодавчої та інших. При цьому, слід 
зауважити, що Україна залишається інвестиційно 
привабливою для інших країн, про що свідчать дані 
держкомстату. Досить позитивним моментом є те, 
що необхідність поліпшення інвестиційного клімату 
усвідомлюється і урядом, і Президентом України 
– це одне з пріоритетних завдань економічної полі-
тики держави. Правильний і раціональний розподіл 
іноземних інвестицій між галузями економіки за-
безпечить економічний розвиток і підвищить авто-
ритет нашої держави в світовому господарстві.
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Постановка проблеми. Найважливішим за-
вданням розвитку українського суспільства 

є підвищення якості управління соціально-еконо-
мічним розвитком регіонів. На сьогодні в практиці 
державного управління в Україні фінансові та ма-
теріальні ресурси, що спрямовуються на розвиток 
регіонів, використовуються неефективно. Крім того, 
неправильно побудована система управління при-
зводить до розбіжностей інтересів суб’єктів госпо-
дарювання. Більшість регіонів не в змозі самостій-
но вирішувати свої соціально-економічні проблеми, 
що зумовлює необхідність втручання держави в 
їх життєдіяльність. Так, наприклад, на шість ви-
сокоіндустріальних областей – Донецьку, Дніпро-
петровську, Запорізьку, Луганську, Харківську, 
Київську припадає понад 45% основного капіталу 
України.

Сьогодні в кожному регіоні розробляються регі-
ональні програми, метою яких є визначення довго-
строкових цілей розвитку, параметрів прогнозних 
змін. Такі програми не обмежуються лише визна-
ченням перспективних напрямів розвитку регіонів. 
Вони передбачають конкретні дії регіональної вла-
ди в розрізі пріоритетних для регіонів сфер еконо-
мічної діяльності з метою досягнення бажаних про-
гнозних орієнтирів.

Питання розвитку регіонів та ролі у регулюванні 
їх економічного та соціального стану досліджува-
лися багатьма науковцями, серед яких є: В. Г. Бо-
дрова, В. М. Геєць, В. М. Олуйко, А. Г. Мазур, В. В. 
Юрчишин, В. І. Пила, Н. Р.Нижник, та інші.

Постановка завдання: Метою даної статті є ви-
значення проблем та удосконалення системи дер-
жавного регулювання розвитку регіону.

Постановка завдання. На сучасному етапі пере-
творень вітчизняної економіки, питання її подаль-
шого розвитку невід’ємне від проблеми розвитку 
регіонів в цілому. Тому забезпечення умов ефек-
тивного функціонування усіх ланок і систем, слід 
розглядати з вимогою природного руху національ-
ного господарства за шляхом прогресу і зміцнення 
стабільності життя населення і кожного громадя-
нина. Досягнення цього положення можливе тіль-
ки за умови посиленні участі держави в управлінні 
економічними і соціальними процесами на рівні ре-
гіонів. 

Рішення задачі вдосконалення системи держав-
ного регулювання розвитку регіону, представляє 

складний і багатоаспектний процес, що охоплює 
різні сторони економічної, господарської і соціаль-
ної галузей його функціонування і розвитку. Від 
розробки відповідних теоретичних і методичних 
положень, багато в чому залежить вибір вірної по-
літики і ефективність державної дії на прогресивні 
зміни в комплексі в конкретних умовах регіону [3]. 

У сучасній ринковій економіці базові функції 
держави реалізуються головним чином в регулю-
ванні фінансових відносин між суб’єктами еконо-
мічної системи з метою коригування соціально-еко-
номічного процесу.

До таких напрямків реалізації державних функ-
цій відносяться:

- виробництво суспільних благ, 
- досягнення пріоритетів соціально-економічного 

розвитку,
- забезпечення якісного економічного росту [4].
Варто відзначити, що важливу роль у держав-

ному регулюванні регіонів відіграє регіональна по-
літика.

Регіональна політика – сфера діяльності держа-
ви, або регіональної (місцевої) влади, щодо управ-
ління економічним, соціальним і політичним розви-
тком країни в просторовому (регіональному) аспекті, 
тобто пов'язана з взаємовідносинами між державою 
і регіонами, а також регіонів між собою[1].

Регіональна економічна політика характеризу-
ється певною сукупністю цілей, завдань, механіз-
мів, які в кінцевому підсумку визначають її стра-
тегію і тактику. Вона ґрунтується на врахуванні 
широкого спектра національних і політичних, соці-
альних факторів, що і дає змогу ефективно вплива-
ти на регіональний розвиток . При визначенні пріо-
ритетних напрямків регіональної політики беруться 
до уваги демографічні, екологічні, виробничі та інші 
проблеми, вирішення яких сприяє загальному еко-
номічному піднесенню регіонів. Регіональна політи-
ка являється певною системою державного регулю-
вання розвитку регіону (рис.1).

Нинішній соціально-економічний та екологічний 
стан регіонів є наслідком загальної кризи економі-
ки. Незважаючи на потужний економічний потенці-
ал, величезні можливості для стабілізації і пожвав-
лення господарської діяльності, в Україні непомітні 
суттєві позитивні зрушення. Нераціональне і непо-
вне використання економічного потенціалу зумов-
лене рядом факторів, у тому числі – недостатньою 
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увагою до регіональних проблем, до наявних дис-
пропорцій у розміщенні продуктивних сил. Роз-
робку і проведення регіональної політики в країні 
ускладнює значна диференціація її соціально-еко-
номічного простору.

Крім того, криза по-різному зачепила регіони 
у зв'язку з існуючими диспропорціями в територі-
альній структурі національної економіки, в темпах 
їх переходу до ринкових відносин. Ступінь соціаль-
ної диференціації регіонів відбивається у динаміці 
і структурі зайнятості, безробітті, рівні доходів та 
реального споживання.

Щодо функцій організації, то держава покли-
кана забезпечувати міжрегіональну єдність відтво-
рювальних макроекономічних процесів. Вона має 
заохочувати активну соціально – економічну діяль-
ність регіонів, домагаючись забезпечення реалізації 
мети – досягнення сталого розвитку регіонів. 

Для здійснення ефективного державного ре-
гулювання розвитку регіону, потрібне виділення 
регулюючих функцій в економічних, адміністра-
тивних і старанних органах, оскільки в розвитку 
регіону беруть участь місцеві органи управління, 
кредитно-грошова, фінансова і податкова системи, 
підприємства і організації різних форм власності і 
галузевої приналежності. Враховуючи, що зміст ме-
ханізму державного регулювання розвитку регіону 
визначається статусом регіону, найбільший вплив 
чинять чинники соціального, політичного, правового 
і економічного характеру [5].

Щодо окремих регіонів, де склалася вкрай не-
сприятлива соціально-економічна й екологічна 
ситуація, що вимагає термінового вирішення, то 
особливої уваги потребують Донецький, Придні-
провський, Поліський, Південний та Карпатський.

У Донецькому регіоні найбільш актуальною се-
ред економічних проблем є ефективна реструкту-
ризація підприємств вугільної, хімічної, коксохіміч-
ної промисловості, чорної і кольорової металургії, 
важкого машинобудування та електроенергетики. 
Застаріле обладнання, недосконалі технології, не-
комплексне використання сировини, надмірна 
кількість відходів загострюють економічну й еко-
логічну ситуацію. Ускладнилася на цьому фоні і со-
ціальна ситуація. Вона проявляється у перевищен-
ні (у 2 рази) смертності над народжуваністю та у 
від'ємному сальдо міграції.

Аналогічна картина спостеріга-
ється у Придніпровському регіоні. 
Чорна та кольорова металургія, гір-
ничодобувна, коксохімічна галузі, 
важке машинобудування створили й 
тут надмірне навантаження на при-
родне середовище. Це доповнюється 
загостренням соціальних проблем [5].

Складною проблемою Поліського 
регіону є реабілітація радіаційне за-
бруднених територій.

У Південному регіоні несе загро-
зу підняття рівня ґрунтових вод, що 
може спричинити підтоплення всього 
низинного півдня України, докорінно 
змінити економічну та соціальну си-
туацію. Серед невідкладних проблем 
– розвиток сфери зайнятості депор-
тованих народів, їх соціального об-
лаштування.

Нині різниця у доходах на душу 
населення між окремими областями 
становить 30-45%. Слід зауважити, 
що за міжнародним стандартом роз-
рив у рівнях розвитку регіонів не по-

винен перевищувати 20%.
Механізм державного регулювання регіонально-

го розвитку повинен гнучко поєднувати методи пря-
мого й опосередкованого впливу на соціально-еко-
номічні процеси. Прикладом прямого економічного 
регулювання є безповоротне цільове фінансування, 
пряма фінансова допомога, вибіркова фінансова до-
помога, надання премій, субвенції, прямі субсидії 
(дотації, доплати).

Головними перешкодами на шляху забезпечен-
ня ефективного регіонального розвитку в Україні є:

• відсутність системного підходу до регіональної 
політики;

• недосконалість нормативно-правової бази 
державного регіонального розвитку;

• невизначеність стратегічних перспектив регі-
онального розвитку;

• домінування командно-адміністративних під-
ходів до управління;

• незавершеність формування та недоскона-
лість моделі управління на регіональному та місце-
вому рівнях [2].

Отже, підсумовуючи дану проблематику, мож-
на сказати, що державна підтримка розвитку ре-
гіону повинна здійснюватися, передусім, у рамках 
державних та регіональних цільових програм, в 
рамках чого доцільно запропонувати комплексну 
систему заходи щодо удосконалення державного 
регулювання розвитку регіонів України:

1) розробити інструментарій визначення резуль-
тативності та ефективності програмних документів, 
який не залежав би від політичних чинників, зокре-
ма політичної конфігурації національного уряду, 
складу регіональних органів влади, станом відносин 
між керівниками обласної державної адміністрації 
та Кабінетом Міністрів і Президентом України;

2) запровадити сучасні підходи до оцінювання 
нормативно-правових актів, стосовно регулювання 
розвитку регіонів;

3) необхідно деталізувати методику стратегічно-
го планування з питань розвитку регіонів.

В своїй сукупності усе це дозволить забезпечи-
ти високу ефективність від реалізації стратегій та 
програм розвитку регіонів та покращить їх стан.

Висновки з проведеного дослідження. Як ба-
чимо, що через слабку керованість з боку держа-
ви процесами регіонального розвитку, під впливом 

Система державного регулювання розвитку регіону
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Рис.1. Основні елементи системи державного
регулювання розвитку регіону [2]
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економічних, соціальних, екологічних та інших при-
чин у деяких регіонах практично перестали діяти 
стимули саморозвитку, і це призвело до майже де-
пресивного стану. Також спостерігається стала тен-
денція зниження обсягів виробництва промислової 
та сільськогосподарської продукції, капітального 
будівництва. Тому механізм державного регулю-

вання регіонального розвитку повинен гнучко по-
єднувати методи прямого й опосередкованого впли-
ву на соціально-економічні процеси – це можуть 
бути безповоротне цільове фінансування, пряма 
фінансова допомога, вибіркова фінансова допомога, 
надання премій, субвенції, прямі субсидії (дотації, 
доплати).
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Постановка проблеми. Виробнича діяльність 
підприємства харчової промисловості спря-

мована на забезпечення населення високоякісними 
продуктами харчування та одержання прибутку 
суб’єктом господарювання.

Як наголошується в Концептуальній основі фі-
нансової звітності, що визнання та вимірювання 
доходу і витрат, а значить і прибутку, частково 
залежить від концепцій капіталу та збереження 
капіталу, які суб'єкт господарювання використовує 
при складанні своїх фінансових звітів [1, п. 4.24]. 

Доходи – витрати – прибуток пов’язані лінійною 
залежністю, а відповідно зменшення витрат приво-
дить до збільшення прибутку, що є метою ведення 
бізнесу.

Система внутрішньогосподарського обліку наці-
лена на управління витратами задля забезпечення 
ефективного функціонування бізнесових структур.

Дані обліку витрат використовуються для оцінки 
та аналізу виконання планових показників, визна-
чення результатів діяльності структурних підроз-
ділів і підприємства в цілому, розрахунку ефектив-
ності організаційно-технічних заходів, спрямованих 
на розвиток та удосконалення виробництва, для 
планово-економічних та аналітичних розрахунків.

Необхідно забезпечити повне зіставлення плано-
вих і звітних показників щодо складу та класифіка-
ції витрат об'єктів обліку і об’єктів калькулювання.

Метою фінансового обліку, як це зазначено в 
стандартах бухгалтерського обліку, є складання 
фінансової звітності, а відповідно і ознаки класифі-
кації витрат мають задовольняти інформаційні за-
пити методології та організації ведення фінансового 
обліку.

Управлінський облік забезпечує систему ме-
неджменту інформацією для прийняття управлін-
ських рішень, невідривно пов’язаний із фінансовим 
обліком, але сфера його діяльності більш широка, а 
вплив на результати бізнес-діяльності більш вагомі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кла-
сифікація витрат з метою складання фінансової звіт-
ності наводиться в П(С)БО 16 «Витрати», а також в 
ряді галузевих методичних рекомендацій щодо пла-
нування, обліку і калькулювання собівартості про-
дукції відповідних галузей промисловості тощо.

П(С)БО 16 «Витрати» має досить загальний 
(концептуальний) характер і не враховує особли-
вості кожної галузі виробництва, міністерствам та 
відомствам надано право розробляти методичні ре-
комендації з питань організації обліку витрат та 
калькулювання собівартості продукції у відповід-
них галузях [2, с. 34].

На протязі декількох десятиріч питанням кла-
сифікації витрат у фінансовому та управлінському 

обліку, на виробничих, торгівельних підприємствах 
та в організаціях присвячені праці вітчизняних та 
зарубіжних науковців.

При підготовці даної публікації досліджена кла-
сифікація витрат у працях: Голова С.Ф., Бутинця 
Ф. Ф. Атамаса П.Й. Н.М. Ткаченко, Труш В.Є., Че-
бан Т.М., Стефанович Н.Я. Фаріон І.Д., Писаренко 
Т.М., Добровського В.М., Гнилицької Л.В., Корши-
кової Р.С., Друрі К., Б. Нидлза, Ч. Андерсона, Д. 
Колдуэлла, Хорнгрена Ч. Т., Фостера Дж. Гаррисон 
Рей, Норин Эрика, Брюер Питера Р.Энтони, Дж. 
Рис. Ник. та інших.

Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. говорять, що об-
лікові системи повинні обслуговувати комплекс 
управлінських цілей, а тому існують різні способи 
виміру і класифікації витрат. Часто виділяють об-
лікові системи, що класифікують витрати для цілей 
калькулювання та оцінки запасів і системи, де ви-
трати групуються з метою планування і контролю. 
Найбільш економічний варіант – це створення ін-
тегрованих управлінських систем збору даних про 
витрати для задоволення будь-яких управлінських 
вимог [3, с. 36].

Необхідність даного дослідження визначається 
особливостями ієрархії управління, організації та 
технології виробництва на підприємствах харчової 
промисловості.

Як правило, наголошують ряд зарубіжних на-
уковців, типи понесених витрат і спосіб класифі-
кації цих витрат залежить від типу підприємства 
[4, с. 48].

Формулювання цілей статті. Метою даного до-
слідження є удосконалення методичних підходів 
щодо класифікації витрат в фінансовому та управ-
лінському обліку на виробничих підприємствах 
харчової промисловості при створенні інтегрованої 
управлінської системи про витрати.

Виклад основного матеріалу. Витрати відобража-
ються у бухгалтерському обліку одночасно зі змен-
шенням активів або збільшенням зобов’язань [5].

Для класифікації витрат необхідно обґрунтува-
ти види ознак класифікації витрат, що забезпечить 
виокремлення різних видів витрат залежно від 
встановлених цілей управлінської інформації про 
витрати при прийнятті управлінських рішень.

Загальна мета класифікації витрат, як і будь-
якої іншої класифікації, полягає у створенні впо-
рядкованої структури витрат. Без такої структури 
неможливе ефективне ведення обліку витрат і їх 
прив’язка до відповідного об’єкта [6, с. 19].

Згідно Типового положення з планування, обліку 
і калькулювання собівартості продукції (робіт, по-
слуг) у промисловості, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.04.96р. № 473 
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(далі Типове положення) [7], Методичних рекомен-
дації з формування собівартості продукції (робіт, 
послуг) у промисловості, затверджених Наказом 
Державного комітету промислової політики Украї-
ни від 09.07.2007 р. N 373. (далі Методичні рекомен-
дації) [8] та П(С)БО 16 «Витрати» витрати класифі-
куються за ознаками, наведеними в таблиці [5].

Залежно від характеру та призначення викону-
ваних процесів виробництво поділяється на: осно-
вне, допоміжне (підсобне) і непромислове госпо-
дарство.

Під основним виробництвом розуміють вироб-
ничий процес, що здійснюється в основних цехах 
підприємства, який полягає в первинній обробці си-
ровини, а також в перетворенні сировини в напів-
фабрикати та готову продукцію.

Допоміжне (підсобне) виробництво призначене 
для обслуговування цехів основного виробництва: 
виконання робіт з ремонту основних засобів, за-
безпечення інструментом та запасними частинами 
для ремонту устаткування, різними видами енергії 
(парою, холодом), тарою, транспортними та іншими 
послугами. До нього належать ремонтні цехи, експе-
риментальні, енергетичні, паросилове господарство, 
компресорні, тарні, транспортні та інші підрозділи.

До непромислового господарства належать: не 
заводський транспорт, житлово-комунальне госпо-
дарство та культурно-побутові заклади, підсобні 

сільськогосподарські підприємства та інші струк-
турні підрозділи, які не беруть участь у виробни-
цтві товарної продукції.

Продукцію і послуги непромислових господарств 
в реалізовану продукцію не враховують і витрати 
їх планують та обчислюють окремо від витрат ви-
робничої діяльності підприємства.

За центрами відповідальності (місцем виник-
нення витрат) витрати на виробництво групуються 
за виробництвами, цехами, дільницями, технологіч-
ними переділами, службами та іншими адміністра-
тивно відокремленими структурними виробничими 
підрозділами.

За видами продукції (робіт, послуг) усі витра-
ти на виробництво включаються до собівартості 
окремих видів продукції і окремих виробів, виго-
товлених за індивідуальними замовленнями, груп 
однорідних виробів, типових наборів виробів, напів-
фабрикатів тощо. Так, на підприємствах молочної 
промисловості виділяють наступні групи однорідної 
продукції: продукція із незбираного молока; масло 
тваринне; сир твердий; сир м’який; кисломолочна 
продукція; продукція із знежиреного молока тощо. 
Планування та облік здійснюється за групами од-
норідної продукції в розрізі окремих її видів.

За єдністю складу витрати поділяються на од-
ноелементні та комплексні. Одноелементні – скла-
даються з одного елементу витрат, комплексні – з 

Класифікація витрат

Ознаки
Витрати

Методичні рекомендації Типове положення П(С)БО 16 «Витрати»
1. За центрами відпові-
дальності (місцем виник-
нення витрат) 

витрати виробництва, 
цеху, дільниці, техноло-
гічного переділу, служби 

витрати виробництва, 
цеху, дільниці, служби

2. За видами продукції 
(робіт, послуг) 

витрати на вироби, типові 
представники виробів, 
групи однорідних виробів, 
одноразові замовлення, 
напівфабрикати, валову, 
товарну, реалізовану про-
дукцію 

витрати на вироби, типові 
представники виробів, 
групи однорідних виробів, 
одноразові замовлення, 
напівфабрикати, товарну, 
реалізовану продукцію

3. За єдністю складу (од-
норідністю) витрат одноелементні, комплексні 

4. За видами витрат 
витрати за економічними 
елементами, витрати за 
статтями калькуляції 

витрати за економічними 
елементами, витрати за 
статтями калькуляції

витрати за економічними 
елементами (статті не на-
водяться)

5. За способами перене-
сення вартості на про-
дукцію 

витрати прямі, непрямі витрати прямі, непрямі витрати прямі, непрямі 

6. За ступенем впливу 
обсягу виробництва на 
рівень витрат 

витрати змінні, постійні витрати умовно-змінні, 
умовно-постійні витрати змінні, постійні 

7. За календарними пері-
одами 

витрати поточні, довго-
строкові, одноразові 

витрати поточні, одно-
разові

8. За доцільністю витра-
чання 

продуктивні, непродук-
тивні 

9. За визначенням від-
ношення до собівартості 
продукції 

витрати на продукцію, 
витрати періоду 

витрати на продукцію, 
витрати періоду

Наведено в П(С)БО 16 «Витрати»

10. За визначенням від-
ношення до виробничої 
собівартості

прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; 
змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати 
«Більшість виробничих компаній поділяють виробничі витрати на три широкі ка-
тегорії: витрати на прямі (Основні) матеріали; витрати на пряму (основну) працю 
та накладні виробничі витрати» [4, с. 49].

11. За визначенням від-
ношення до собівартості 
реалізованої продукції 
звітного періоду

собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного пе-
ріоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 
виробничих витрат

12. За видами діяльності операційна, інвестиційна, фінансова
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кількох економічних елементів. Прикладами одно-
елементних витрат можуть бути витрати на оплату 
праці, відрахування на соціальне страхування, ви-
трати сировини і матеріалів тощо. Загальновироб-
ничі, адміністративні та витрати на збут є типовими 
представниками комплексних витрат. Їх плануван-
ня ведуть в розрізі статей кошторисів витрат, а 
облік – за економічними елементами та статтями 
витрат.

За видами витрати класифікуються за еконо-
мічними елементами та за статтями калькуляції.

Елемент витрат – сукупність економічно одно-
рідних витрат в грошовому виразі. Витрати опера-
ційної діяльності групуються за наступними еконо-
мічними елементами: матеріальні витрати; витрати 
на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; 
амортизація; інші операційні витрати.

Однак, групування витрат за економічними еле-
ментами не характеризує цільовий напрямок ви-
трат. Цьому слугує класифікація витрат за каль-
куляційними статтями, яка дозволяє визначити 
призначення витрат, місце їх виникнення, встано-
вити роль витрат і організувати контроль за про-
цесом їх формування, виявити якісні показники 
господарської діяльності як підприємства в цілому, 
так і його структурних підрозділів, встановити на-
прямки дії щодо зниження витрат. На підставі такої 
класифікації будується синтетичний і аналітичний 
облік витрат на виробництво, складаються планові, 
нормативні та звітні калькуляції собівартості про-
дукції та кошториси витрат обслуговуючих підроз-
ділів підприємства.

Основою групування за статтями витрат є їх 
функціональна роль у процесі виробництва та ха-
рактер зв’язку з продукцією, що виробляється. 
Класифікація витрат за калькуляційними статтями 
дає можливість відповісти на питання: на які цілі 
використані ресурси підприємства?

Типовий склад статей витрат повної собівартос-
ті виробленої продукції визначений Типовим по-
ложенням. За бухгалтерським законодавством до 
2000 року облік готової продукції при передачі із 
виробництва на склад або реалізацію та оцінка не-
завершеного виробництва здійснювався за повною 
собівартістю, що за складом витрат водночас відпо-
відала і економічній категорії «собівартості».

В П(С)БО 16 «Витрати» наведений склад витрат 
виробничої собівартості та собівартості реалізова-
ної продукції. Саме в Методичних рекомендаціях 
наведена база розподілу адміністративних витрат 
та витрат на збут між видами продукції, що реа-
лізуються у звітному періоді. В додатках до Мето-
дичних рекомендацій наведена калькуляція вироб-
ничої собівартості та калькуляція для встановлення 
цін на продукцію з врахуванням розподілених опе-
раційних витрат.

Методика розподілу операційних витрат з ме-
тою ціноутворення передбачає їх списання на реа-
лізовану продукцію.

Друрі К наголошує, що будь-яка спроба поєдна-
ти витрати звітного періоду з витратами які врахо-
вуються при визначення собівартості товарно-ма-
теріальних запасів має бути виключена [9, с. 47].

Таким чином, чи співпадає собівартість для вста-
новлення цін на продукцію з повною собівартістю 
виробленої і реалізованої продукції (згідно принци-
пу відповідності) та чи відповідає вона економічній 
категорії собівартості є питанням дискусійним. Але 
на даний час, ми це будемо сприймати як існуючий 
факт, що потребує подальших досліджень, і не є 
предметом нашого дослідження.

Як відомо, документація фінансового обліку од-

ночасно є і документацією управлінського обліку. 
Впровадження управлінського обліку на підприєм-
ствах харчової промисловості, пов’язане з впрова-
дженням системи калькулювання змінних витрат, 
розрахунку показників беззбитковості виробництва 
(точка беззбитковості, коефіцієнт маржинального 
доходу), показників аналізу чутливості прибутку 
(коефіцієнт маржинального доходу, запас міцності, 
операційний важіль).

Калькуляція собівартості є узагальнюючим гру-
пувальним документом, щодо складу і величини ви-
трат об’єкта калькулювання.

Виходячи зі складу статей витрат, наведених у 
Типовому положенні, Методичних рекомендація, 
сутності системи калькулювання повних витрат 
та системи калькулювання змінних витрат пропо-
нується склад статей витрат для розрахунку по-
казників беззбитковості виробництва і показників 
аналізу чутливості прибутку.
Склад статей витрат для розрахунку показників 
беззбитковості виробництва та показників аналі-

зу чутливості прибутку
1. Сировина та основні матеріали;
2. Допоміжні матеріали на технологічні цілі;
3. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 

вироби, роботи і послуги виробничого характеру 
сторонніх підприємств та організацій;

4. Паливо і енергія на технологічні цілі;
5. Зворотні відходи (вираховуються);
6. Основна заробітна плата виробничих робітни-

ків;
7. Додаткова заробітна плата виробничих робіт-

ників;
8. Відрахування на соціальне страхування ви-

робничих робітників;
9. Витрати на утримання та експлуатацію устат-

кування;
10. Загальновиробничі витрати;
11. Втрати від браку;
12. Інші виробничі витрати;
13. Попутна продукція (вираховується)
Виробнича собівартість
Виробнича собівартість одиниці продукції
14. Адміністративні витрати;
15. Витрати на збут:
15.1. транспортні витрати;
15.2. дилерські послуги;
15.3. маркетингові послуги;
16. Фінансові витрати
Всього повні витрати
Повні витрати на одиницю продукції
Вартість виробленої (реалізованої) продукції
Вартість за одиницю продукції
Результат (прибуток, збиток)
Результат на одиницю продукції (прибуток, 

збиток)
Змінні витрати
Змінні витрати на одиницю продукції
Маржинальний дохід
Маржинальний дохід на одиницю продукції
Постійні витрати
Постійні витрати на одиницю продукції
Точка беззбитковості
Обліковою політикою підприємства затверджу-

ється перелік статей витрат, склад витрат, що 
включаються до кожної статті, поділ витрат на 
змінні постійні.

За способами перенесення вартості на продук-
цію витрати поділяються на прямі та непрямі.

Прямі – це витрати, які можуть бути віднесені 
безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно 
можливим шляхом. 
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Непрямі витрати – це витрати, що не можуть 
бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта ви-
трат економічно можливим шляхом. До непрямих 
витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом 
кількох видів продукції, що включаються до вироб-
ничої собівартості за допомогою спеціальних мето-
дів розподілу.

Виробничі накладні витрати, а саме, витрати на 
утримання і експлуатацію устаткування та загаль-
новиробничі витрати складають комплексні статті 
витрат і є непрямими по відношенню до об’єктів 
калькулювання.

Класифікація витрат на прямі і непрямі застосо-
вується при калькулюванні собівартості за видами 
продукції.

За ступенем впливу обсягу виробництва на рі-
вень витрат витрати поділяються на змінні та по-
стійні.

До змінних витрат належать витрати, абсолют-
на величина яких знаходиться в прямій залежності 
від обсягів виробництва продукції.

До змінних витрат належать витрати на сиро-
вину та матеріали, купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби, технологічне паливо і енер-
гію, витрати на оплату праці працівників, зайнятих 
у виробництві продукції, відрахування на соціальні 
заходи тощо. Змінні витрати на одиницю продукції 
є величина постійна. 

Постійні – це витрати, абсолютна величина 
яких не залежить від обсягів випуску продукції. До 
постійних належать витрати, пов'язані з обслугову-
ванням і управлінням виробничою діяльністю цехів, 
а також витрати на забезпечення господарських 
потреб виробництва. В Методичних рекомендаці-
ях та П(С)БО 16 «Витрати» наведена термінологія 
«змінні» і «постійні» витрати, а у Типовому поло-
женні «умовно-змінні» і «умовно-постійні». 

За календарними періодами витрати поділя-
ються на поточні, довгострокові та одноразові.

Поточними є витрати, у яких періодичність 
менша місяця. Довгострокові витрати – це витрати, 
пов'язані з виконанням довгострокового договору 
(контракту), тобто контракту, який не планується 
завершити раніше, ніж через 9 місяців з моменту 
здійснення перших витрат або отримання авансу 
(передоплати).

Одноразові, або однократні витрати, або ви-
трати, які здійснюються один раз (з періодичністю 
більш ніж місяць) і спрямовуються на забезпечення 
процесу виробництва протягом тривалого часу.

Дискреційні – це витрати, які виникають протя-
гом визначеного періоду часу (тобто – це періодич-
ні витрати) в результаті конкретного стратегічного 
рішення, яке прийняте керівництвом організації і 
не мають прямого зв’язку зі змінами поточної ді-
яльності.

За доцільністю витрачання витрати поділяють-
ся на продуктивні та непродуктивні.

Продуктивні – передбачені технологією та ор-
ганізацією виробництва. Продуктивні витрати фор-
мують виробничу собівартість продукції.

Непродуктивні – не обов'язкові, що виникають 
у результаті певних недоліків організації виробни-
цтва, порушення технології тощо. Непродуктивні 
витрати втілюються в понаднормативних витратах, 
що відносяться на собівартість реалізованої про-
дукції.

За визначенням відношення до формування ви-
робничої собівартості продукції витрати поділяють 
на витрати на продукцію та витрати періоду.

Витрати на продукцію – це витрати, пов'язані з 
виробництвом. У виробничій сфері до таких витрат 

належать усі витрати (матеріали, зарплата, амор-
тизація верстатів тощо), пов'язані з функцією ви-
робництва продукції.

Витрати на виробництво продукції утворюють 
виробничу собівартість продукції.

Витрати періоду – це витрати, що не включа-
ються до виробничої собівартості і розглядаються 
як витрати того періоду, в якому вони були здій-
снені. На виробничих підприємствах витратами пе-
ріоду є адміністративні витрати, витрати збутової 
діяльності, інші операційні витрати, що списуються 
на рахунок фінансових результатів, а також нероз-
поділені загальновиробничі витрати та понаднорма-
тивні витрати, що списуються на собівартість реа-
лізованої продукції.

Залежно від видів діяльності всі витрати можна 
розподілити на дві великі групи: витрати, що вини-
кають в процесі звичайної діяльності, та витрати, 
що виникають в процесі надзвичайної діяльності. 

Витрати операційної діяльності – витрати осно-
вної діяльності підприємства, що не належать до 
витрат, пов’язаних з інвестиційною чи фінансовою 
діяльністю підприємства.

Витрати основної діяльності – витрати, 
пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції 
(товарів, робіт, послуг), що є головною метою діяль-
ності підприємства.

Витрати інвестиційної діяльності – це витра-
ти, пов’язані з придбанням та реалізацією тих нео-
боротних активів і фінансових інвестицій, що не є 
складовою частиною еквівалентів грошових коштів 
підприємства.

Витрати фінансової діяльності – витрати, що 
приводять до зміни величини і складу власного та 
позикового капіталу підприємства.

Наведена класифікація, як показала практика, 
є достатньою для цілей фінансового обліку, але по-
требує розширення для цілей управлінського облі-
ку.

«Управлінські витрати – це витрати, що цікав-
лять управлінців» [10, с. 105].

Ставлячи вимоги до систем управлінських ви-
трат Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. говорять, що ра-
ніше системи обліку витрат орієнтувались на одну 
мету – калькулювання, оцінка запасів і розраху-
нок прибутку. Сучасні управлінські системи мають 
бути більш збалансовані. Поряд з традиційними за-
вданнями вони включають забезпечення надійною 
базою для прогнозування економічних наслідків на-
ступних рішень:

Випуск продукції нам продовжувати? Не про-
довжувати?

Виробляти комплектуючі чи купувати?
Яку встановити ціну?
Чи купувати запропоноване обладнання?
Чи змінювати нам технологію і організацію ви-

робництва?
Чи просувати по службовій драбині цього мене-

джера?
Чи закривати цех? [3, с. 20-21].
А це означає, що управлінські системи щодо 

класифікації витрат мають не лише відображати 
фактичні (історичні, минулі) результати, а і перед-
бачати наслідки тих чи інших управлінських рі-
шень та упереджувати рішення, які можуть при-
вести до небажаних економічних наслідків.

С.Ф. Голов пропонує наступні напрями класи-
фікації витрат: оцінки запасів та визначення фі-
нансового результату; прийняття рішень; контролю 
виконання [11, с. 59].

Розглянувши класифікацію витрат запропонова-
ну нормативними документами, поділяючи погляди 
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попередників та враховуючи практичні потреби ви-
робничих підприємств харчової промисловості, влас-
ний досвід продовжимо розглядати класифікацію 
витрат, що відповідає системі управлінського обліку.

Витрати за функціональним поділом підпри-
ємства (постачальницько-заготівельної діяльності; 
виробничої діяльності, збутової діяльності, орга-
нізаційної діяльності, інвестиційної діяльності, фі-
нансової діяльності). Витрати постачальницько-
заготівельної діяльності визначаються П(С)БО 9 
«Запаси».

Витрати виробничої діяльності пов’язані із 
формуванням виробничої собівартості продукції.

Витрати збутової діяльності або комерційні 
витрати включають витрати на пакування про-
дукції, її перевезення до покупців, рекламні витра-
ти тощо.

Витрати організаційної діяльності або адмі-
ністративні витрати, що включають витрати на 
утримання адміністративно-управлінського персо-
налу, амортизацію адміністративних будівель, кан-
целярські витрати тощо.

Вичерпані та невичерпані витрати. Вичерпані 
(спожиті) витрати – це збільшення зобов’язань або 
зменшення активів у процесі поточної діяльності 
для отримання доходу звітного періоду. Вичерпа-
ні витрати одночасно відображаються у балансі та 
звіті про фінансові результати.

Невичерпані (не спожиті) витрати – це збіль-
шення зобов’язань або зменшення активів у про-
цесі поточної діяльності для отримання доходу або 
іншої вигоди в майбутньому. Невичерпані витрати 
відображаються лише у балансі підприємства.

Витрати основні та накладні. Основні витра-
ти – це сукупність прямих витрат на виробництво 
продукції. Основні та виробничі накладні витрати 
формують виробничу собівартість продукції.

Накладні витрати поділяються на: виробничі 
накладні витрати (загальновиробничі витрати); не-
виробничі накладні витрати (адміністративні ви-
трати та витрати на збут). Методи розподілу цих 
витрат визначаються П(С)БО 16 «Витрати» та га-
лузевими методичними рекомендаціями.

Релевантні та нерелевантні витрати. Релевант-
ні витрати – це ті витрати, що можуть бути змі-
нені внаслідок прийняття управлінського рішення, 
а нерелевантні витрати – це витрати, що не за-
лежать від прийняття рішення. Наприклад, при 
виробництві 1 тонни солоду в пивоварній промис-
ловості витрачається певна кількість ячменю та 
вода. Релевантними витратами є вартість ячменю, 
остільки вона включає сплачену постачальникам 
ціну, вартість доставки та навантажувально-роз-
вантажувальні витрати. Зі зміною постачальника, 
умов транспортування та вартості навантажуваль-
но-розвантажувальних робіт ці витрати можуть 
бути змінені. Нерелевантними витратами є вартість 
води. Вода постачається централізовано і має твер-
ді тарифи на протязі певного періоду.

Витрати, що складають різницю між альтерна-
тивними рішеннями, називаються диференціальни-
ми витратами. В нашому прикладі – це різниця в 
вартості ячменю, що надходить від різних поста-
чальників.

Дійсні та можливі витрати. Дійсні витрати – це 
витрати, що потребують сплати грошових коштів 
або витрат інших активів. Наприклад, підприємство 
вводить в експлуатацію нову технологічну лінію. 
Вартість придбання – 40000 грн., монтажні роботи 
– 2000 грн. Дійсні витрати склали – 42000 грн. 

Можливі витрати (втрати) – це вигода, яку втра-
чає підприємство, коли вибір одного напрямку дій 

вимагає відмови від альтернативного варіанту. На-
приклад, ВАТ «Галактон» вирішує питання про ви-
робництво «Біокефіру» чи кефіру з фруктовим на-
повнювачем «Здоров’я». Собівартість виробництва 
та ринкові ціни рівні, але ринковий попит на «Біо-
кефір» – 30 тонн на місяць, а на кефір «Здоров’я» – 
35 тонн на місяць. За умови виробництва та реалі-
зації «Біо кефіру» підприємство втратить вигоду в 
розмірі прибутку, що буде одержаний від реалізації 
5 тонн кефіру «Здоров’я».

На підприємствах, що обмежені сировинними 
ресурсами та необмежені ринком збуту продукції 
повинна бути добре відпрацьована виробнича про-
грама, остільки саме від неї залежать обсяги ре-
алізації та прибуток. Це підприємства наступних 
галузей переробної промисловості: м’ясо-молочної, 
цукрової, рибної та інших галузей харчової про-
мисловості.

Маржинальні та середні витрати. Маржиналь-
ні витрати – це витрати на виробництво (або реа-
лізацію) додаткової одиниці продукції. Наприклад, 
витрати на монтаж технологічної лінії по виробни-
цтву шоколадних цукерок на рік – 22000 грн., а на 
монтаж двох технологічних ліній – 40000 грн. Мар-
жинальні витрати – 18000 грн.(40000-22000). Се-
редні витрати по монтажу однієї лінії дорівнюють 
20000грн.(40000 : 2).

Як бачимо, в середньому собівартість монтажу 
однієї технологічної лінії дорівнює 20000 грн., хоча 
монтаж цих ліній має різну собівартість.

Контрольовані та неконтрольовані витрати. 
Для контролю діяльності центрів відповідальності 
і оцінки їх роботи виділяють контрольовані та не-
контрольовані витрати. 

Контрольовані витрати – це витрати, які може 
контролювати менеджер підрозділу. Наприклад, 
керівник відділу праці і заробітної плати може 
контролювати штатний склад працівників підпри-
ємства, посадові оклади, тарифні ставки, премії, 
але він не може контролювати утримання із заро-
бітної плати та нарахування на фонд оплати праці 
тощо.

Неконтрольовані витрати – це витрати, що не 
можуть контролюватися керівником підрозділу.

По відношенню процесу планування та обліку 
витрати фактичні та витрати директивні. Фак-
тичні витрати відображаються в первинних доку-
ментах та на рахунках бухгалтерського обліку.

До директивних витрат відносяться планові ви-
трати, що показуються в планових калькуляціях та 
інших планових документів, а також нормативні 
витрати, що показуються в нормативних кальку-
ляціях тощо.

Висновки. Дослідивши положення нормативно-
законодавчої бази, методичні підходи щодо кла-
сифікації витрат вітчизняними та зарубіжними 
науковцями в статті запропоновано склад статей 
витрат для розрахунку показників беззбитковості 
виробництва в їх взаємозв’язку з розрахунком ви-
робничої собівартості та розрахунку величини ви-
трати з метою ціноутворення.

Найраціональнішим на сьогодні, є створення ін-
тегрованих управлінських систем для акумуляції 
даних про витрати. Ці системи повинні задовольня-
ти інформаційні запити в процесі планування, об-
ліку і аналізі витрат, забезпечувати прогнозування 
економічних наслідків при прийнятті альтернатив-
них управлінських рішень та упереджувати при-
йняття неефективних управлінських рішень.

Подальші дослідження необхідно проводити в 
напрямку створення уніфікованих управлінських 
систем витрат в розрізі галузей промисловості.
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Investigated methodological approaches to the classification of costs in order to justify management decisions. A composition 
of expenditure items for cost calculation for the stages of formation expenses and to calculate the break-even production 
figures. The article emphasizes the need to establish integrated management systems to accumulate cost data
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Постановка проблеми. Визначення «облікова 
політика» стало вживатися частіше і було за-

діяно в офіційному користування, з тих пір, як під-
приємствам стало дозволено самостійно обирати 
способи обліку. Коли Україна перейшла до ринкової 
економіки виникли такі терміни, як комерційна таєм-
ниця та конкуренція, у зв’язку з цим, виникла про-
блема: як вигідно продемонструвати зовнішнім корис-
тувачам підприємство і при цьому, не демонструвати 
порядок формування фінансового результату.

Виникає потреба в розробці облікової політики, 
причому не просто копіюючи положення інструкцій 
та П(С)БО, а обираючи найкращі варіанти та еко-
номічно обґрунтовуючи їх вибір. Саме така обліко-
ва політика дозволить показати відмінні риси, які 
притаманні підприємству, проінформувати кредито-
рів, потенційних інвесторів про стійкість фінансово-
го стану підприємства, орієнтуючи їх на подальше 
співробітництво. Виконання всіх вимог, висуваються 
до облікової політики, є досить непростим завданням 
.Також виникають труднощі в послідовності застосу-
вання облікової політики, так як часто відбуваються 
суттєві зміни у виробничих та господарських проце-
сах, в системі бухгалтерського обліку [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням облікової політики підприємств присвяче-
но праці видатних вітчизняних економістів, таких, 
як: С. Голов, В. Пархоменко, Л. Пантелийчук, М. 
Білуха, Ф. Бутинець, М. Кужельний, В. Лінник, Г. 
Давидов, П. Житний, В. Завгородній, М. Пушкар, 
В. Сопко, серед зарубіжних вчених це – Б.Нідлз, 
Р.Ентоні, Дж.Ріс, Ван Бред та ін. Але організаційні 
аспекти облікової політики потребують подальшого 
розгляду через недостатню їх висвітленість. Саме 
тому ця тема є досить актуальною на сьогодні. 

Постановка завдання. На основі викладених 
проблем, виникає необхідність у визначенні понят-
тя «облікова політика». Також, потрібно сформу-
вати те, що має визначати розпорядчий документ 
про облікову політику, зазначити, що впливає на 
її формування та розглянути етапи складання об-
лікової політики підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Від-
повідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV 
від 16.07.1999 р. поняття «облікова політика» – це 
сукупність принципів, методів і процедур, що ви-
користовуються підприємством для складання та 
подання фінансової звітності [4].

Однак облікова політика визначає також спосо-
би організації та ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві з урахуванням конкретних умов його 
діяльності. Облікову політику можна розглядати, з 
одного боку, як сукупність прийомів і методів, за 

допомогою яких здійснюється керівництво бухгал-
терським обліком в Україні в особі уповноважених 
на те законодавчих та виконавчих органів влади, з 
іншого – як сукупність конкретних методів і спо-
собів організації та форм бухгалтерського обліку, 
прийнятих підприємством на підставі загальних 
правил і особливостей господарської діяльності [7]. 

Але в Міжнародних стандартах бухгалтерського 
обліку термін «облікова політика» дається інакше, і 
там він зазначається, як конкретні принципи, осно-
ви, домовленості, правила і практика, застосовані 
суб'єктом господарювання при складанні та наданні 
фінансових звітів.

Облікова політика – дуже важливий елемент 
організації підприємства, бо вона формує процес 
бухгалтерського обліку на підприємстві, без якого 
воно не може здійснювати свою діяльність [1].

Головний документ, на основі якого визначають 
облікову політику є положення (стандарти) бух-
галтерського обліку. Також слід зазначити, що ви-
користовуються і інші нормативно правові акти з 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Облікова політика визначається на основі поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших 
нормативно-правових актів з бухгалтерського облі-
ку і фінансової звітності [5].

Облікову політику підприємство обирає само-
стійно і затверджує відповідним розпорядчим до-
кументом, це може бути наказ чи розпорядження.

Наказ про облікову політику – це документ для 
внутрішнього користування на підприємстві, його 
підписують особи, які мають право першого та дру-
гого підпису (керівник та головний бухгалтер або 
бухгалтер).

Підприємство повинно висвітлювати обрану об-
лікову політику шляхом опису:

1. принципів оцінки статей звітності.
2. методів обліку щодо окремих статей звітності [2].
Розпорядчий документ про облікову політику 

підприємства має визначити застосування: методів 
оцінки вибуття запасів; періодичності визначення 
середньозваженої собівартості одиниці запасів; по-
рядку обліку (ідентифіковано чи загалом) і розпо-
ділу транспортно-заготівельних витрат; окремого 
субрахунку обліку транспортно-заготівельних ви-
трат; методів амортизації необоротних активів; вар-
тісних ознак предметів, що входять до складу ма-
лоцінних необоротних матеріальних активів; класу 
8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку; 
періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки 
необоротних активів до нерозподіленого прибутку; 
методу обчислення резерву сумнівних боргів; пе-
реліку створюваних забезпечень майбутніх витрат 
і платежів; порядку оцінки ступеня завершеності 
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операцій з надання послуг; сегментів, пріоритетного 
виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньо-
господарських розрахунках; переліку і складу змін-
них і постійних загальновиробничих витрат, бази їх 
розподілу; переліку і складу статей калькулювання 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); 
порядку визначення ступеню завершеності робіт за 
будівельним контрактом; дати визначення придба-
них в результаті систематичних операцій фінансо-
вих активів; бази розподілу витрат за операціями з 
інструментами власного капіталу; порогу суттєвості 
щодо окремих об’єктів обліку; переоцінки необорот-
них активів; періодичності відображення відстроче-
них податкових активів і відстрочених податкових 
зобов’язань; окремого балансу філіями, представ-
ництвами, відділеннями та іншими відокремленими 
підрозділами підприємства [5].

На формування облікової політики впливають 
зовнішні та внутрішні чинники. Зовнішні чинники, 
відповідно, пов’язані з навколишнім середовищем 
яке оточує підприємство, це соціальні, економічні, 
технологічні і т. д. фактори. Внутрішні чинники, це 
ті, які знаходяться в середині підприємства. 

Чинники, які впливають на формування обліко-
вої політики:

● зовнішні:
1. законодавство, яке стосується діяльності да-

ного підприємства;
2. діючі нормативні документи, які стосуються 

організації бухгалтерського обліку;
3. постійна зміна фінансового та податкового за-

конодавства;
4. інфляційні зміни і т.д.
● внутрішні:
5. розмір підприємства та кількість працюючих;
6. вид діяльності;
7. вибір плану рахунку;
8. обрані форми первинних документів;
9. вибір форми бухгалтерського обліку;
10. технічне забезпечення;
11. форма власності і т. д.
Під час складання облікової політики потріб-

но дотримуватися основних принципів бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності. Це принци-
пи – обачності, повного висвітлення, автономності, 
послідовності, безперервності, нарахування та від-
повідності доходів і витрат, превалювання сутності 
над формою, історичної собівартості, єдиного гро-
шового вимірника та періодичності [4].

Як кожен обліковий процес, так і формування 
облікової політики має етапи. Тому для розуміння і 
послідовності дій їх необхідно визначити.

Отже, етапи формування облікової політики:
1. потрібно встановити предмет облікової полі-

тики для визначеного підприємства відповідно до 
фактів господарської діяльності;

2. дізнатись які умови та процеси, впливають на 
формування облікової політики (визначають в за-
лежності від складу об’єктів обліку);

3. аналіз загальновизнаних припущень у по-
будові облікової політики з погляду виявленої на 
минулому етапі сукупності факторів; при їхній 

адекватності ці припущення закладаються в основу 
облікової політики;

4. вибір способів ведення бухгалтерського облі-
ку, які можливо використовувати на даному під-
приємстві;

5. вибір підприємства конкретного способу ве-
дення обліку (здійснюється за допомогою аналізу 
кожного можливого способу, які визначило підпри-
ємство на 4-ому етапі через певні критерії)

6. оформлення облікової політики (повинно бути 
правильним, чітким та лаконічним). 

При формуванні облікової політики підприєм-
ства виникає не-обхідність у встановленні порогу 
суттєвості. Інформація є суттєвою, якщо її відсут-
ність або неправильне відображення у фінансовій 
звітності може вплинути на економічні рішення 
користувачів Суттєвість окремих господарських 
операцій та об'єктів обліку визначає керівництво 
підприємства, якщо інше не передбачено національ-
ними П(С)БО. Тому критерії суттєвості, які обирає 
підприємство щодо окремих об'єктів обліку згід-
но з Листом Міністерства фінансів України „Про 
облікову політику» від 21.12.2005 p., № 31-34000-
10-5/27793 повинні бути відображені в Наказі про 
облікову політику. Уважаємо, що поріг суттєвості 
щодо окремих господарських операцій і об'єктів об-
ліку є невід'ємним елементом облікової політики, 
який для кожного підприємства може бути різним 
залежно від обсягів його діяльності [6].

Зміни в обліковій політиці та облікова політика 
відображається у примітках до річної фінансової 
звітності у формі опису. Також можливо і додаван-
ня копії розпорядчого документу про встановлення 
облікової політики та її зміни.

Облікова політика підприємства формується на 
календарний рік і не може бути змінена упродовж 
нього, крім передбачених випадків.

Висновки з проведеного дослідження. В літе-
ратурі та у законодавчих актах є різні визначення 
облікової політики, узагальнюючи їх робимо висно-
вок, що облікова політика – це сукупність способів і 
прийомів ведення бухгалтерського обліку, прийня-
та на підприємстві. Формування облікової політики 
проводиться на трьох рівнях: міждержавному, дер-
жавному та підприємства. Облікова політика під-
приємства оформляється розпорядчим документом. 
На її формування впливають різні чинники: інфля-
ційні зміни, вид діяльності. Облікова політика під-
приємства базується на основних принципах обліку 
та звітності (правила, якими необхідно керувати-
ся при вимірюванні, оцінці та реєстрації господар-
ських операцій і при відображенні їх результатів 
у фінансовій звітності). Також під час формування 
облікової політики підприємства, доцільно визначи-
ти поріг суттєвості.

Облікова політика на підприємстві відіграє важ-
ливу роль, тому, що саме вона встановлює правила 
обліку всіх активів і зобов'язань підприємства, ви-
знання доходів і витрат та, як наслідок, фінансових 
результатів діяльності підприємства. Отже, фор-
мування облікової політики має важливу роль для 
підприємства.
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Постановка проблеми. Світ бізнесу перебуває 
сьогодні у стані максимальної невизначе-

ності подальших шляхів розвитку. Позиції україн-
ських компаній знаходяться під великим тиском з 
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боку політичних ризиків, фінансової нестабільнос-
ті, коливань цін на світових ринках тощо. В цих 
умовах невизначеності українські компанії масово 
згортають процеси стратегічного управління, об-
межуючись управлінням поточними операціями. Це 
означає принципове зниження готовності до різних 
сценаріїв розвитку подій, а також зниження темпу і 
втрату можливостей. Зрозуміло, що в таких умовах 
класичні інструменти стратегування (стратегічного 
планування і менеджменту) не працюють. Проте 
потреба в стратегічному мисленні в такі перехідні 
моменти є максимальною [5]. Саме тому актуальним 
питанням економічної науки і практики в даний час 
є пошук і застосування нових ефективних інстру-
ментів стратегічного планування й управління в 
контексті стратегічного передбачення. Одним із ме-
тодів передбачення майбутнього та конструювання 
майбутніх подій є метод форсайту.

Аналіз публікацій. Технології форсайту як про-
гресивній філософії проектування майбутнього, 
присвячено в Україні невелику кількість праць. Се-
ред робіт вітчизняних учених, які проводять дослі-
дження за цією тематикою, варто відзначити праці 
Л.І. Федулової [6], С. Богачова [3], О. Соловцової [3], 
І.О. Кірноса [4]. Проте, форсайт залишається не до 
кінця вивченою методологією, що, безумовно, впли-
ває на можливість його застосування в умовах ві-
тчизняної економіки.

Постановка завдання. Зважаючи на вищесказа-
не, метою дослідження є визначення особливостей 
форстайт-методології та аналіз перспектив його 
розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. «Форсайт» 
(Foresight) – термін, запропонований британцями, 
означає «передбачення» або «погляд у майбутнє». 
Трактування терміна форсайт є дещо неоднознач-
ним. Ряд авторів розглядає його як процес, інші – 
як систему методів. Деякі науковці ототожнюють 
форсайт лише з прогнозуванням, решта (більшість) 
– вбачають роль форсайту в проектуванні майбут-
нього [6, c. 108]. Зокрема, Бен Мартін пропонує роз-
глядати форсайт як систематичні спроби заглянути 
в довгострокове майбутнє розвитку науки, техно-
логії, економіки і суспільства з метою визначити 
стратегічні галузі наукових досліджень та появу 
базових технологій, від застосування яких можна 
очікувати найбільші економічні і соціальні вигоди 
[2]. Європейський основоположний документ з ре-
гіонального форсайту дає таке його тлумачення: 
це «процес активного пізнання майбутнього і ство-
рення бачення середньострокової і довгострокової 
перспективи, націленої на прийняття актуальних 
рішень і мобілізацію спільних зусиль. Він об'єднує 
ключових учасників змін і різні джерела знання 
для розробки стратегічного бачення і розвитку зді-
бностей до прогнозування майбутнього» [1, c. 3]. 

Як зазначається в [6], форсайт є значно більш 
комплексним підходом, аніж традиційне прогно-
зування, оскільки у рамках форсайта йдеться про 
оцінку можливих перспектив інноваційного розви-
тку, пов'язаних із прогресом науки й технологій, 
окреслюються можливі технологічні горизонти, які 
можуть бути досягнуті при вкладенні певних за-
собів та організації систематичної роботи, а також 
імовірні ефекти для економіки й суспільства. Фор-
сайт також завжди передбачає участь (часто шля-
хом проведення інтенсивних взаємних обговорень) 
багатьох експертів з усіх сфер діяльності, тією чи 
іншою мірою пов'язаних із тематикою конкретного 
форсайт-проекту, а іноді й проведення опитувань 
певних груп населення (жителів регіону, молоді та 
ін.), прямо зацікавлених у вирішенні проблем, що 

обговорюються в рамках проекту.  Третя голо-
вна відмінність форсайту від традиційних прогнозів 
– це націленість на розробку практичних заходів із 
наближення обраних стратегічних орієнтирів.

Отже, форсайт виходить із того, що здійснення 
«бажаного» варіанта майбутнього багато в чому за-
лежить від дій, які застосовуються сьогодні. Тож 
базовими принципами форсайту є [7]:

- Майбутнє можна створити, воно залежить від 
прикладених зусиль.

- Майбутнє варіативне і залежить від рішень, 
які будуть прийняті.

- Майбутнє не прогнозується, воно проектується.
- Учасники форсайту усвідомлюють себе як 

суб'єкт, який прагне самостійно вибирати своє май-
бутнє і керувати його досягненням.

Варто зазначити, що на практиці існують різ-
ні види форсайту. Дослідники виділяють націо-
нальний, регіональний і корпоративний. У Захід-
ній Європі поширено форсайт на національному 
та регіональному рівнях, у США – більше на рівні 
корпорацій [4, c. 3]. 

Набір підходів, що використовуються в фор-
сайт-проектах, постійно розширюється і охоплює 
сьогодні десятки методів – як якісних (інтерв'ю, 
огляди літератури, морфологічний аналіз, «дерево 
відповідностей», сценарії, рольові ігри та ін ), так 
і кількісних (аналіз взаємного впливу, екстраполя-
ція, моделювання та ін.) Набір методів, які застосо-
вуються в тому чи іншому проекті, може вибира-
тися з урахуванням безлічі факторів: тимчасових 
і ресурсних обмежень, наявності достатньої кіль-
кості висококваліфікованих експертів, доступу до 
інформаційних джерел та ін [6, c. 114]. Проте, варто 
зазначити, що зазвичай у програмах форсайту най-
більш інтенсивно та продуктивно використовують-
ся такі методи як :

- Метод Дельфі (Delphi);
- Виділення ключових технологій (Key 

Technologies);
- Розробка сценаріїв (Scenarios);
- Технологічна дорожня карта (Technology 

Roadmapping);
- Формування експертних панелей (Expert 

Panels);
- Аналіз взаємного впливу факторів (Cross-

Impact Analysis);
- SWOT-аналіз (SWOT-Analysis);
- Розробка майбутнього (Futures Workshops).
Кожен метод прогнозування має визначені сфе-

ри застосування та умови найбільш ефективного 
використання. Об'єднані ж вони тим, що в якості 
домінуючого джерела прогнозної інформації апе-
люють до оцінок, описів і аргументації високок-
валіфікованих експертів. Варто також зазначити, 
що на даний час відсутня єдина модель форсай-
ту, кожна країна «пристосовує» цю методологію 
до своїх власних умов і цілей. Для управління і 
реалізації програми створюються керуючий (го-
ловний) комітет, експертний комітет, робочі під-
групи, а також структури, що займаються поши-
ренням результатів. Секції експертного комітету 
можуть формуватися як за міжгалузевим, так і 
за міждисциплінарним принципом, до його скла-
ду входять представники наукового співтовари-
ства, ділових кіл, урядової адміністрації. В мето-
дологічному контексті найбільш універсальною в 
застосуванні є методика «Національна технологія 
Форсайту» (National Technology Foresight), апро-
бована в багатьох країнах світу, у тому числі у 
Великобританії, Японії, Німеччині, Швеції, США. 
В її основі – виявлення й узагальнення думок ти-
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сяч експертів, що представляють найрізноманітні-
ші прошарки академічної науки, бізнес-товариств, 
представників держави. Ці думки узагальнюють у 
ході проведення «круглих столів», опитувань, се-
мінарів та конференцій. Все це здійснюється на 
принципах організації відкритого, активного діа-
логу між представниками науки, держави і бізне-
су, що дозволяє сформулювати рекомендації щодо 
підвищення ефективності взаємодії різних інсти-
тутів суспільства на конкретних, найбільш пер-
спективних напрямках розвитку [6, c. 112].

В Україні також проводяться форсайтні дослі-
дження, започатковані Державною програмою про-
гнозування науково-технічного розвитку на 2004-
2006 роки, в рамках реалізації якої були визначені 
пріоритетні напрями науково – технічного розви-
тку. Але фінансування Програми було скорочено 
майже в два рази, а її реалізація в 2006 році була 
припинена. Проте вже у 2007 році Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 11.09.2007 р. № 1118 
була затверджена Державна програма прогнозу-
вання науково-технологічного розвитку на 2008-
2012 роки. Базовою організацією, що забезпечува-
ла організаційний супровід виконання Програми, 
наказом Міністерства освіти і науки України був 
визначений Український інститут науково-техніч-
ної і економічної інформації (УкрІНТЕІ). Основою 
форсайтних досліджень, що проводилися УкрІН-
ТЕІ в рамках реалізації Програми, був метод ці-
льових груп експертів. Варто також зазначити, що 
прогнозно-аналітичні та маркетингові дослідження 
проводилися за такими напрямками як: 

- «Енергетика та енергоефективність»,
-  «Біотехнологія» і «Нові матеріали», 
- «Інформаційно-комунікаційні технології». 
Результати проведеного УкрІНТЕІ форсайтних 

дослідження покладено в основу ЗУ «Про пріори-
тетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 
яким визначено стратегічні пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності на 2011-2021 роки; Постано-
ви Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
переліку пріоритетних тематичних напрямів науко-
вих досліджень і науково – технічних розробок на 
період до 2015 року», Постанови Кабінету Міністрів 
України від «Деякі питання визначення середньо-
строкових пріоритетних напрямів інноваційної ді-
яльності загальнодержавного рівня на 2012 – 2016 
роки».

У 2013 році наукові прогнозно-аналітичні дослі-
дження УкрІНТЕІ проводились в рамках науково-до-
слідної роботи «Розробка інституційних механізмів 
регулювання інноваційної діяльності», зокрема, по:

- формуванню технологічних основ еко-інно-
вацій в контексті «зеленого» промислового зрос-
тання;

- визначення критеріїв, індикаторів і розробки 
методології відбору «зелених» технологій з ура-
хуванням результатів форсайтних досліджень в 
Україні;

- підготовки пропозицій щодо механізмів ви-
значення та коригування пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності з урахуванням результатів 
форсайтних досліджень і певних критеріїв та ін-
дикаторів «зеленого» промислового зростання [8].

Отже, форсайт все частіше використовується 
як системний інструмент планування, формування 
та створення майбутнього. Проте, необхідно роз-
різняти форсайт та стратегічне планування. Так, 
форсайт включає ряд підходів, що об’єднують три 
складових: – бачення майбутнього (прогнозування, 
перспективи, передбачення, дослідження перспек-
тив); – планування (стратегічний аналіз, визначен-
ня пріоритетів); – мережі (спілкування, експертна 
оцінка). Останній пункт є особливо важливим у тех-
нології форсайту, адже форсайт-проекти орієнто-
вані не лише на отримання нового знання у формі 
доповідей, набору сценаріїв, рекомендацій тощо. 
Важливим результатом є розвиток неформальних 
взаємозв'язків між їх учасниками, створення єди-
ного уявлення про ситуацію. Характерною рисою 
форсайту є також його систематичність, що при-
зводить до формування більш високої культури 
управління й у результаті до формування більш 
обґрунтованої економічної, науково-технічної та ін-
новаційної політики

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, можна зробити висновок, що форсайт – це 
систематичний процес побудови бачення майбут-
нього, націлений на підвищення якості прийнятих 
рішень. Технологія форсайту дозволяє не просто 
зазирнути в майбутнє, але й скорегувати його від-
повідно до поставлених цілей. Форсайт може бути 
використаний для розробки стратегій і довгостро-
кових планів розвитку окремих підприємств, те-
риторіальних утворень і всієї держави. За останні 
роки роль форсайт-методології у формуванні стра-
тегічної політики країн, що прагнуть максимально 
використати свій потенціал у технологічній та інно-
ваційній діяльності, різко зросла. Саме тому ство-
рення умов для розвитку форсайтних досліджень, а 
також практичного освоєння наукових досягнень за 
пріоритетними напрямами інноваційного розвитку в 
Україні повинно стати однією з ключових завдань 
держави.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
економічних перетворень України погли-

блюються проблеми, пов’язані із низькою ефектив-
ністю формування економіки природокористування. 
Зокрема, відсутні ефективні нормативні, правові, 

адміністративні, економічні механізми, які не вра-
ховують вимоги навколишнього середовища. Крім 
того, до представлених проблем слід віднести: за-
бруднення поверхневих і підземних вод, повітря, 
земель, накопичення шкідливих і високотоксичних 
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відходів виробництва, наслідки аварії на Чорно-
бильській АЕС, низький рівень застосування су-
часних технологій в сфері природокористування та 
ін. Представлені процеси негативно впливають на 
соціально-економічний розвиток держави та регі-
онів, особистості та місцевих громад. Тому, дослі-
дження проблем формування економіки природо-
користування, виявлення відповідних особливостей, 
розробка механізмів ефективності її застосування є 
своєчасним та актуальним завданням.

Дослідженням проблем формування економіки 
природокористування займаються вчені: В. Ан-
дрейцев [3, 4],С. Бабильов [10], Т. Галушкіна [5], Н. 
Зіновчук [6], О. Кашенко [7], Л. Мельник [8], В. Па-
ламарчук та П. Коренюк [9] та ін.

Постановка завдання. Метою статті є визначен-
ня економіки природокористування та виявлення 
особливостей її формування в Україні.

У результаті систематизації теоретико-мето-
дичних підходів запропоновано визначати еконо-
міку природокористування як комплексне поняття, 
що характеризує рівень раціонального та ефектив-
ного використання природних ресурсів на основі 
здійснення організаційної, економічної, технічної, 
наукової, практичної, інформаційної діяльності, що 
забезпечує отримання економічного ефекту із зба-
лансуванням інтересів суспільства, в цілому, й гро-
мади, яка проживає на певній території.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
Законі України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» [2] визначено, що охорона 
навколишнього природного середовища, раціо-
нальне використання природних ресурсів, забезпе-
чення екологічної безпеки життєдіяльності людини 
– невід'ємна умова сталого економічного та соціаль-
ного розвитку України.

Основними принципами охорони навколишнього 
середовища є:

• пріоритетність вимог екологічної безпеки, 
обов'язковість додержання екологічних стандартів, 
нормативів та лімітів використання природних ре-
сурсів при здійсненні господарської, управлінської 
та іншої діяльності;

• гарантування екологічно безпечного середови-
ща для життя і здоров'я людей;

• запобіжний характер заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища;

• екологізація матеріального виробництва на 
основі комплексності рішень у питаннях охорони 
навколишнього природного середовища, викорис-

тання та відтворення відновлюваних природних ре-
сурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

• збереження просторової та видової різнома-
нітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

• науково обґрунтоване узгодження екологіч-
них, економічних та соціальних інтересів суспіль-
ства на основі поєднання міждисциплінарних знань 
екологічних, соціальних, природничих і технічних 
наук та прогнозування стану навколишнього при-
родного середовища;

• обов'язковість надання висновків державної 
екологічної експертизи;

• гласність і демократизм при прийнятті рішень, 
реалізація яких впливає на стан навколишнього 
природного середовища, формування у населення 
екологічного світогляду;

• науково обґрунтоване нормування впливу гос-
подарської та іншої діяльності на навколишнє при-
родне середовище;

• безоплатність загального та платність спеці-
ального використання природних ресурсів для гос-
подарської діяльності;

• компенсація шкоди, заподіяної порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природ-
ного середовища;

• вирішення питань охорони навколишнього 
природного середовища та використання природ-
них ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної 
змінності територій, сукупної дії факторів, що не-
гативно впливають на екологічну обстановку;

• поєднання заходів стимулювання і відпові-
дальності у справі охорони навколишнього природ-
ного середовища;

• вирішення проблем охорони навколишнього 
природного середовища на основі широкого між-
державного співробітництва;

• встановлення екологічного податку, збору за 
спеціальне використання води, збору за спеціальне 
використання лісових ресурсів, плати за користу-
вання надрами відповідно до Податкового кодексу 
України [2].

До особливостей формування економіки приро-
докористування відносяться (рис. 1):

У рамках формування економіки природоко-
ристування в Україні особливого значення має за-
безпечення екологічної безпеки, яка представляє 
собою такий стан навколишнього природного серед-
овища, при якому забезпечується попередження 
погіршення екологічної обстановки та виникнення 
небезпеки для здоров'я людей, гарантується для 

них, шляхом здійснення комплексу 
взаємопов'язаних політичних, еко-
номічних, технічних, організацій-
них, державно-правових та інших 
заходів.

При забезпеченні ефективності 
заходів щодо формування економіки 
природокористування необхідно:

• забезпечити безпечне навко-
лишнє природне середовище та за-
побігання екологічним катастрофам;

• реалізувати єдину науково-
технічної політики в галузі охорони 
навколишнього середовища;

• встановити єдині вимоги до 
обладнання і споруд щодо охорони 
атмосферного повітря від забруд-
нення; 

• забезпечити безпеку госпо-
дарських об'єктів і запобігти ви-
никненню аварій та техногенних 
катастроф;

1
взаємозв'язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності 
підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних 

ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього природного середовища 
на основі економічних важелів

2 визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного 
середовища

3 встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин 
у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення відходів

4
надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам податкових, 

кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідхідних, енерго- і 
ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших 

ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

5 відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища

Рис. 1. Особливості формування економіки природокористування
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• впровадити і використовувати сучасні еколо-
гічно безпечні технології [1]. 

При формуванні економіки природокористуван-
ня визначаються відповідні напрями:

1. Забезпечення вимог екологічної безпеки, 
обов'язковість додержання екологічних стандартів, 
нормативів та лімітів використання природних ре-
сурсів при здійсненні господарської, управлінської 
та іншої діяльності.

2. Моніторинг та реалізація запобіжного харак-
теру заходів щодо охорони навколишнього природ-
ного середовища.

3. Екологізація матеріального виробництва на 
основі комплексності рішень у питаннях охорони 
навколишнього природного середовища, викорис-
тання та відтворення відновлюваних природних 
ресурсів, широкого впровадження новітніх техно-
логій.

4. Збереження просторової та видової різнома-
нітності і цілісності природних об'єктів і комплексів.

5. Науково обґрунтоване узгодження екологіч-
них, економічних та соціальних інтересів суспіль-
ства на основі поєднання міждисциплінарних знань 
екологічних, соціальних, природничих і технічних 
наук та прогнозування стану навколишнього при-
родного середовища.

6. Певна відкритість щодо прийняття управлін-

ських заходів в сфері економіки природокористу-
вання.

7. Здійснення науково обґрунтованого нормуван-
ня впливу господарської та іншої діяльності на на-
вколишнє природне середовище.

8. Забезпечення ефективності та спеціального 
використання природних ресурсів для господар-
ської діяльності.

9. Запобігання та компенсація шкоди, заподіяної 
порушенням законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища[2].

10. Здійснення дій щодо факторів, які негативно 
впливають на екологічну обстановку.

11. Поєднання заходів стимулювання і відпові-
дальності у справі охорони навколишнього природ-
ного середовища.

12. Здійснення дій щодо забезпечення та стиму-
лювання заходів формування джерел фінансування 
економіки природокористування відповідно до По-
даткового Кодексу України.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у результаті дослідження запропоновано 
авторське визначення економіки природокористу-
вання, виявлені відповідні напрями та особливості 
її формування, враховуючи організаційні, норма-
тивні, законодавчі, фінансові, економічні, соціальні 
аспекти та напрями розвитку України.
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ДОКУМЕНТУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЇХ ОБЛІКУ

У поданій статті проведено дослідження, детальний огляд та економіко-правовий аналіз документації та нормативної 
бази з обліку нематеріальних активів. Також, частково розкрито економічну сутність нематеріальних активів та 
проаналізовано особливості обліку нематеріальних активів і розглянуто основні типові документи.
Ключові слова: нематеріальний актив, облік, документування.

Постановка проблеми. Зростання конкуренто-
спроможності підприємств передбачає ефек-

тивне використання природних, матеріальних, трудо-
вих та фінансових ресурсів. Наявність нематеріальних 
активів у складі ресурсів підприємства збільшує рин-
кову вартість підприємств, підвищує інвестиційну 
привабливість та забезпечує захист їхніх прав. Для 
якісного та легітимного обліку і аудиту нематеріаль-
них активів, а також їх захисту необхідне розумін-
ня відповідної нормативно-правової бази та якісне 
оперування відповідною документацією. Саме тому 
економіко-правовий аналіз та огляд документації та 
нормативної бази з обліку та аудиту нематеріальних 
активів має дуже вагоме значення для підприємств 
України в сучасних умовах господарювання.

Постановка завдання. Основним завданням да-
ної статті є дослідження відповідної документації 
щодо обліку нематеріальних активів та проведення 
економіко-правового аналізу і огляду нормативної 
бази з їх обліку. Також, одним із завдань є дослі-
дження класифікації нематеріальних активів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Від-
повідно до [3] нематеріальний актив (надалі НА) 
– немонетарний актив, який не має матеріальної 
форми, може бути ідентифікований та утримується 
підприємством з метою використання протягом пе-
ріоду більше одного року (або одного операційного 
циклу, якщо він перевищує один рік) для виробни-
цтва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання 
в оренду іншим особам. 

Для проведення якісного аудиту НА необхідно 
чітко розмежовувати їх за групами, а отже термі-
нами нарахування амортизації.

У [1] вказано класифікацію груп НА та приблиз-
ні терміни їх корисного використання:

- група 1 – права користування природними ре-
сурсами (право користування надрами, іншими ре-
сурсами природного середовища, геологічною та 
іншою інформацією про природне середовище) – тер-
мін відповідно до правовстановлюючого документа;

- група 2 – права користування майном (право 
користування земельною ділянкою, крім права по-
стійного користування земельною ділянкою, відпо-
відно до закону, право користування будівлею, пра-
во на оренду приміщень тощо) – термін відповідно 
до правовстановлюючого документа;

- група 3 – права на комерційні позначення (права 
на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), ко-
мерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, ви-
трати на придбання яких визнаються роялті – термін 
відповідно до правовстановлюючого документа;

- група 4 – права на об'єкти промислової влас-
ності (право на винаходи, корисні моделі, промис-
лові зразки, сорти рослин, породи тварин, ком-
понування (топографії) інтегральних мікросхем, 
комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист 
від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, ви-
трати на придбання яких визнаються роялті – тер-
мін відповідно до правовстановлюючого документа, 
але не менш як 5 років;

- група 5 – авторське право та суміжні з ним 
права (право на літературні, художні, музичні 
твори, комп'ютерні програми, програми для елек-
тронно–обчислювальних машин, компіляції даних 
(бази даних), фонограми, відеограми, передачі (про-
грами) організацій мовлення тощо) крім тих, витра-
ти на придбання яких визнаються роялті – термін 
відповідно до правовстановлюючого документа, але 
не менш як 2 роки;

- група 6 – інші НА (право на ведення діяльнос-
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ті, використання економічних та інших привілеїв 
тощо) – термін відповідно до правовстановлюючого 
документа.

Відповідно до ПКУ облік вартості НА, яка амор-
тизується, ведеться за кожним з об'єктів, що вхо-
дить до складу окремої групи.

Якщо відповідно до правовстановлюючого доку-
мента строк дії права користування нематеріально-
го активу не встановлено, такий строк становить 10 
років безперервної експлуатації.

Інформацію про НА, що міститься в первинних 
документах бухгалтерського обліку, відображують 
у звітності та систематизують в управлінському об-
ліку для прийняття відповідних рішень.

Для кожної класифікаційної групи НА, що ви-
значена відповідно до П(с)БО 8 та методичних ре-
комендацій існує специфічна документація, що під-
тверджує природу цих активів (табл. 1).

Маючи на меті проведення якісного аудиту НА 
потрібно вміти чітко розмежовувати та розуміти 
відмінності між документами, які використовують 
для операцій з нематеріальними активами. Аналіз 
документації, яку використовують для операцій з 
нематеріальними активами допоміг встановити:

1. Документи, що підтверджують права власнос-
ті на об'єкти інтелектуальної власності (патенти, 
свідоцтва).

2. Документи, що визначають суть господарської 
операції та її законність (ліцензійні договори, до-
говори про уступку прав, договір про створення 
об’єкта інтелектуальної власності та ін.).

3. Документи, які відображують факт надхо-
дження, переміщення чи вибуття об'єктів інтелек-
туальної власності на підприємстві (акт приймання 
передачі, акт списання тощо).

Документи, що підтверджують права власності, 
передбачені Наказом Міністерства фінансів Украї-
ни від 22.11.2004 р. № 732 Про затвердження типо-
вих форм первинного обліку об'єктів права інтелек-
туальної власності у складі НА та ін. Для кожного 
об'єкта інтелектуальної власності визначено свідо-
цтво чи патент, які засвідчують виключні та неви-
ключні майнові права на них і які видає Державний 
департамент інтелектуальної власності (табл. 1).

Для проведення якісного аудиту НА потрібно 
бути проінформованим, щодо охоронних документів 

на об’єкти інтелектуальної власності та договорів, 
за якими передають майнові права на ці об’єкти 
третім особам, перелік яких подано у таблиці 2.

Патент – документ, який видає державний ор-
ган винахідникові або правонаступникові, що за-
свідчує виключне право та авторство на винахід, 
промисловий зразок, сорт рослини. 

Свідоцтво – документ, який видає заявникові 
державний орган і засвідчує виключне право та 
авторство на об'єкти авторського і суміжного прав, 
раціоналізаторські пропозиції, топографії інте-
гральних мікросхем, знаки для товарів і послуг. 

Для підтвердження наявності таких об'єктів 
і законності їх придбання укладають договори на 
створення, передачу або надання у користування 
об'єктів інтелектуальної власності. Використання 
договорів під час оформлення господарських опе-
рацій з інтелектуальною власністю, які є підставою 
для відображення активів, згруповано в таблиці 3.

Патенти та свідоцтва надходять на підприєм-
ство після виконання умов договору про створення 
об'єкта інтелектуальної власності, а набуття прав 
на цей об'єкт та права користування – на підставі 
ліцензійних договорів. У [2] встановлено обмеження 
можливості використання ліцензійних договорів для 
окремих об'єктів, наприклад зазначення місця похо-
дження товару. Усі договори на реалізацію об'єктів 
промислової власності підлягають обов'язковій реє-
страції у Державному департаменті інтелектуальної 
власності, без якої вони вважаються недійсними. Ко-
жен вид інтелектуальної власності має обмеження 
тривалості дії цього права, що обов'язково слід ура-
ховувати під час заповнення первинної документації.

При надходженні об'єкта інтелектуальної влас-
ності на підприємство, його використанні та вибутті 
складають типові документи, затверджені П(с)БО 
31 «Фінансові витрати», які заповнюють у бухгал-
терії підприємств та П(с)БО 8, які заповнюються у 
підрозділах з питань інтелектуальної власності або 
інших, на які покладено виконання цих функцій.

Після завершення розробок і подання заявки 
заповнюють журнал реєстрації заявок (форма ІВ-
1), затверджений у П(с)БО 8. Форма ІВ-1 містить 
інформацію про назву створеного об'єкта інтелек-
туальної власності, його автора, сплачені збори за 
реєстрацію права. Дані цього регістру використову-

Таблиця 1
Документування нематеріальних активів

№ 
з/п Об’єкт НА Документація, що підтверджує природу НА

1 Авторські права Авторський договір з продавцем авторських прав, рукопису, малюнка, 
ескізу, відеокадру, нотного запису та ін.

2 Права на програму для ЕОМ, 
бази даних

Договір купівлі-продажу (при придбанні одиничного примірника про-
грами), авторський договір (при передаванні майнових прав на програ-
му, ЕОМ), дискета з програмою, опис, технічна документація

3 Права на винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки

Ліцензійний договір, зареєстрований у патентному відділі, патент на 
винаходи, свідоцтво на товарний знак, свідоцтво про право користу-
вання найменуванням

4

Права на засоби індивідуалі-
зації юридичної особи (товар-
ний знак, знак обслуговуван-
ня, фірмове найменування)

Договір про відчуження, зареєстрований у патентному відділі, ліцен-
зійний договір, свідоцтво на товарний знак, свідоцтво про право корис-
тування найменуванням

5 Права на ноу-хау Договір про передавання ноу-хау, відображення чи опис ноу-хау

6
Право користування земель-
ними ділянками й природними 
ресурсами

Документ про право власності, ліцензія на користування ділянкою 
надр

7 Організаційні витрати
Документи, що підтверджують витрати, пов’язані з утворенням юри-
дичної особи (витрати на послуги консультантів, реєстраційні та інші 
збори тощо)

Табл. складено автором на основі [4].



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ136

1 (01) березень 2014

Таблиця 2
Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності та договори, за якими передають майнові 

права на ці об’єкти третім особам

№ 
п/п

Об'єкт інтелекту-
альної власності

Охоронний документ Документ, за яким передають майнові пра-
ва третім особам

Назва Реєстрація в 
ДДІВ* Назва Реєстрація в 

ДДІВ

1 Знаки для товарів 
і послуг Свідоцтво Реєструються

Письмовий договір про у 
ступку товарного знаку 
(знаку обслуговування), 
письмовий ліцензійний 
договір про надання прав 
використання

Реєструються

2 Географічне зазна-
чення Свідоцтво Реєструється Не передається Реєструються

3

Компонування 
(топографія) інте-
гральних мікро-
схем

Свідоцтво за 
бажанням право 
власника

За бажанням Письмовий договір на по-
ступку майнових прав За згодою сторін

4 Порода тварин Свідоцтво про ав-
торство Реєструється Відсутній документ Не реєструється

5
Найменування 
місця походження 
товару

Свідоцтво на право 
користування 
найменуванням 
місця походження 
товару

Реєструється

Дозвіл на використання 
найменування місця по-
ходження товару надава-
ти заборонено

Не реєструється

6 Комп'ютерні про-
грами і бази даних

Свідоцтво за 
бажанням право 
власника

Реєструються Договір про передавання 
права на використання За згодою сторін

7 Промисловий 
зразок Патент

Реєструється

Письмовий договір про 
передавання патенту, 
письмовий ліцензійний 
договір про надання прав 
використання

Реєструється
8 Винахід і корисна 

модель
Патент, свідоцтво 
на корисну модель

9 Авторські та су-
міжні права Не оформлюють

Письмовий договір із за-
значенням усіх наданих 
прав, авторський договір, 
договір, ліцензії

Не реєструється

10 Сорт рослин Патент Реєструється Ліцензійний договір Не реєструється

11 Комерційна таєм-
ниця Договір Не реєструється Договір Не реєструється

* Державний департамент інтелектуальної власності
Табл. складено на основі [5].

Таблиця 3
Договори в сфері використання об’єктів інтелектуальної власності

№ 
п/п

Господарська 
операція

Документ, який визначає зміст 
господарської операції

Документ, що 
засвідчує майнові 

права
Реєстрація 
договору

1 Створення

Авторські договори (постановочний, сце-
нарний, художнього замовлення, на ство-
рення та використання об'єктів суміжних 
прав тощо):
1. Договори на створення об'єктів промис-
лової власності (па інформаційне забез-
печення науково–технічної діяльності).
2. Договір про виконання науково–до-
слідних, дослідно–конструкторських і 
технологічних робіт.
3 Договір про створення й передачу 
об'єктів інтелектуальної власності та ін.

Патент, свідоцтво Не потрібна

2 Придбання (реаліза-
ція) всіх прав

Договір про уступну прав Договір на реа-
лізацію «ноу-хау»

Відповідний до-
говір

Для об'єктів про-
мислової власності 
обов'язкова

3
Придбання (реаліза-
ція) прав користу-
вання

Ліцензійний договір.
Авторський договір на використання 
твору

Відповідний до-
говір

Для об'єктів про-
мислової власності 
обов'язкова

Табл. складено на основі [5].
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ють для заповнення статистичної звітності і відо-
бражають у бухгалтерському обліку тільки в час-
тині сплачених коштів.

На підставі отриманого охоронного документу 
складають Акт введення в господарський оборот 
об’єкта права інтелектуальної власності у скла-
ді НА за формою НА-1, затвердженою П(с)БО 31 
та Акт про використання об'єкта інтелектуальної 
власності за формою ІВ-6, передбаченою Мето-
дичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку 
НА затверджених Наказом Міністерства фінансів 
України Про затвердження методичних рекомен-
дацій з бухгалтерського обліку НА від 16.11.2009 
р. №1327. Форма ІВ-6 містить частину реквізитів 
форми НА-1. Для зменшення кількості документів, 
які заповнюють на підприємстві, доцільно перед-
бачити передачу копії акту за формою НА-1 до 
відповідного відділу підприємства, що займається 
інтелектуальною власністю. 

Усі об'єкти інтелектуальної власності, які вико-
ристовують на підприємстві, реєструють у формі 
ІВ-3 – Журналі реєстрації використаних об'єктів 
інтелектуальної власності, передбаченому у П(с)
БО 8. У ньому потрібно вказувати назву, номер 
охоронного документу, дату і обчислені доходи від 
використання об'єкта, в тому числі надання прав 
на нього у користування. В цьому регістрі відобра-
жують також отримані ліцензії. Це єдиний типовий 
документ, який реєструє всі об'єкти інтелектуаль-
ної власності незалежно від їх обліку.

Типові форми ІВ-1, ІВ-2, ІВ-3, ІВ-6 використо-
вують розробники для оперативного обліку об'єктів 
інтелектуальної власності. Вони безумовно містять 
багато інформації про використання об'єктів, що 
слід урахувати при вдосконаленні та уточненні вже 
існуючих первинних документів (форм НА-1, НА-2 
та НА-3), коло користувачів яких значно ширше.

З первинних документів дані про НА узагаль-
нюють у Відомості 4.3 аналітичного обліку НА, де 
зазначають вартість на початок, збільшення, змен-
шення вартості, вартість на кінець року та щорічні 
амортизаційні відрахування. Відомість відображує 
весь перелік НА, які є на балансі.

Найбільш детальні дані про НА наводяться у 
Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5). 
У цій формі показані використовувані на підпри-
ємстві виключні права на об'єкти інтелектуальної 
власності. Окремі об'єкти інтелектуальної власнос-
ті можуть бути відображені також у рядку «Інші 
НА», однак для їх ідентифікації необхідно викорис-
товувати аналітичні дані підприємства. Отже, у ф. 
№ 5 фінансової звітності відображують сальдо по 
рахунку 12 «Нематеріальні активи», аналітику по 
цьому рахунку, вибірку по субрахунку 154 «При-
дбання (створення) НА».

На відміну від фінансової статистична звітність 
містить широкий спектр показників ОПІВ, зокрема 
форми:

– №1-інновація «Обстеження інноваційної ді-

яльності промислового підприємства»;
– №2-інновація «Інноваційна активність підпри-

ємств»;
– № 3-наука «Звіт про виконання наукових та 

науково-технічних робіт»;
– № 4-нт «Звіт про набуття прав інтелектуаль-

ної власності та використання об'єктів права інте-
лектуальної власності»;

– №7-нт (ліцензії) річна «Звіт про укладання 
договорів стосовно розпорядження майновими пра-
вами інтелектуальної власності».

Вказані вище форми статистичної звітності роз-
кривають:

1. Витрати на дослідження і розробки, джере-
ло їх фінансування (форми № 1-інновація, 1-наука, 
3-наука).

2. Дані про виконавців досліджень (форми № 
1-наука, 3-наука, 4-нт).

3. Кількість заявок за результатами досліджень 
і розробок (форми № 3-наука, 4-нт).

4. Кількість отриманих патентів за видами прав 
на об'єкти інтелектуальної власності (форми № 
1-інновація, 3-наука, 4-нт).

5. Кількість переданих (реалізованих) прав на 
об'єкти інтелектуальної власності (форма № 1–ін-
новація).

6. Кількість використаних об'єктів інтелектуаль-
ної власності (форма № 4-нт).

7. Витрати на охорону об'єктів інтелектуальної 
власності (форма № 4-нт).

8. Кількість виданих і отриманих ліцензій, роз-
міри сплати роялті і паушальних платежів (форма 
№ 7-нт (ліцензії)).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
провівши економіко-правове дослідження норма-
тивної бази та проаналізувавши відповідні доку-
менти, що використовуються для обліку немате-
ріальних активів варто зазначити, що володіння 
актуальною нормативно–правовою базою, а, та-
кож, розуміння і вміння застосовувати відповідну 
документацію для обліку нематеріальних активів 
є дуже важливим в сучасних умовах функціону-
вання підприємств, що мають на меті отримання 
прибутку.

Розуміння суті нематеріальних активів та раці-
ональне застосування необхідних облікових форм 
та законів дозволить правильно відобразити НА в 
звітності, що в свою чергу дає змогу:

- забезпечити користувачів необхідною інфор-
мацією про об'єкти інтелектуальної власності для 
ефективного управління ними;

- аналізувати рентабельність і ефективність ви-
користання інтелектуальної власності на основі об-
ліку отримуваних від її використання прибутків;

- правильно визначати вартість нових інтелек-
туальних продуктів, мінімальні ставки роялті тощо.

Все це є ключовими факторами для обліку, та 
подальшого проведення аудиту операцій з немате-
ріальними активами.
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Summary
This article represents investigation, detailed overview and economical and legal analysis of documentation and normative 
base of accounting of intangible assets. In this article also partially disclosed economic substance and analyzed features of 
accounting of intangible assets. Typical documents that refers to accounting and audit of intangible assets also analyzed 
and disclosed in the article.
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Formulation of the problem. At the present 
stage of economic development, it is crucial 

to have the right management of intangible assets. 
The transformation of the socio-economic system in 
Ukraine, the change of ownership led to the prob-
lem of a comprehensive restructuring of enterprises 
through intensification of investment and innovation. 
Under these conditions, great importance have en-
terprise management, which is the subject to market 
mechanisms of regulation of economic processes, us-
ing new technologies. The level of the enterprise and 
its potential prospects largely depend on intangible 
assets and management. That is why it is doubtless 
that sustainable management of intangible assets 
bases on complete and accurate information about 
their usage. In this regard, understanding of essence 
of intangible assets and the process of their account-
ing is very important.

Setting of the task. The objective of this article 
is a comprehensive disclosure of the economic sub-
stance of intangible asset and process of accounting 
of intangible assets, operations, which take place 
in it and related correspondence of accounts that 

refers to the process of accounting of intangible 
assets.

The main material of research. Nowadays it is im-
possible to improve the competitiveness of products 
(works, services) in domestic and foreign markets, 
using only physical, financial and human resources 
that are available to business entities. After all one of 
the most powerful lever for development and growth 
of the value of the company on the market are intan-
gible assets. It is doubtless fact that sustainable man-
agement of intangible assets bases on complete and 
accurate information about their use. In this regard, 
the question of accounting and audit of intangible 
assets is extremely important.

Companies often own things of value that cannot 
be touched, felt, or seen. These consist of patents, 
trademarks, brand names, franchises etc. An asset 
that is not physical in nature is intangible. Corpo-
rate intellectual property (items such as patents, 
trademarks, copyrights, business methodologies) and 
brand recognition are all common intangible assets in 
today's marketplace. An intangible asset classified as 
either indefinite or definite depending on the specif-
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ics of that asset. A company’s brand name considered 
an indefinite asset, as it stays with the company as 
long as the company continues operations. Howev-
er, if a company enters a legal agreement to operate 
under another company's patent, with no plans of 
extending the agreement, it would have a limited life 
and classified as a definite asset.

Intangible assets are the long-term resources of 
an entity, but have no physical existence. 

Nevertheless, better understanding of the intan-
gible asset lies in the accounting meaning of it and 
analysis of the process of accounting of it.

An intangible asset in accordance with [1] is an 
identifiable non-monetary asset without physical 
substance.

The recognition of an item as an intangible as-
set requires an entity to demonstrate that the item 
meets the definition of an intangible asset and the 
recognition criteria. This requirement applies to costs 
incurred initially to acquire or internally generate an 
intangible asset and those incurred subsequently to 
add to, replace part of, or service it.

An asset is identifiable if it either:
- Is separable, i.e. is capable of being separated or 

divided from the entity and sold, transferred, licensed, 
rented or exchanged, either individually or together 
with a related contract, identifiable asset or liability, 
regardless of whether the entity intends to do so.

- Arises from contractual or other legal rights, re-
gardless of whether those rights are transferable or 
separable from the entity or from other rights and 
obligations.

An intangible asset shall be recognized if, and only if:
- It is probable that the expected future economic 

benefits that are attributable to the asset will flow to 
the entity.

- The cost of the asset can be measured reliably. 
The cost of a separately acquired intangible asset 
comprises:

- Its purchase price, including import duties and 
non-refundable purchase taxes, after deducting trade 
discounts and rebates.

- Any directly attributable cost of preparing the 
asset for its intended use.

In accounting in case if intangible asset was pur-
chased its original value consists of the price of pur-
chase (except for the received trade discounts), cus-
toms duties, indirect costs, which are not refundable, 
and other expenses directly related to the acquisition 
and bringing it to a state in which the facility is suit-
able for the intended use. Financial costs are included 
in the initial cost of intangible assets in accordance 
with [2].

If enterprise receive intangible asset for free then 
cost of it is its fair value on the date of receiving 
including duties, indirect taxes (if they are non-re-

Table 1
Correspondence of accounts that refers to the accounting of intangible assets

Num Summary of business operations
Correspondence of 

accounts
Debit Credit

Accounting of the process of acquisition of intangible asset
1 Received the object of intangible asset:

1.1 From the enterprise that pays value added tax (further VAT) (at the cost of 
purchase excluding VAT) 154 63

1.2 And the amount of VAT on the transaction 641 63

1.3 From the enterprise that don’t pay VAT (at the cost of purchase exclud-ing 
VAT) 154 63

1.4 By the enterprise that don’t pay VAT (at the cost of purchase excluding VAT) 154 63
2. In case if outside organization deliver services for businesses directly related to the creation of an intangible 

asset and bringing it to the state in which the facility is suitable for its intended use:

2.1 By the enterprise that pays value added tax (further VAT) (at the cost of pur-
chase excluding VAT) 154 63

2.2 And the amount of VAT on the transaction 641 63
2.3 By the enterprise that don’t pay VAT (at the cost of purchase excluding VAT) 154 63
2.4 For the enterprise that don’t pay VAT (at the cost of purchase excluding VAT) 154 63
3 Incorporating of financial expenditures to the cost of intangible assets 154 95
4 Implementation into business turnover object of the intangible asset 12 154
5 Posting of contributions of participants (founders) to the registered (share) capital 12 46

6. Accounting of an intangible asset received for free
6.1 Posting of an intangible asset received for free (fair value) 12 424

6.2. Display of the amount of income tax that must be paid according to the opera-
tion of receiving of intangible asset (if any current income tax exists) 424 641

7 Accounting for receipt of intangible assets as a contribution to the registered (share) capital

7.1 Displayed receivable of the participants (founders) according to contri-butions 
into the registered (share) capital 46 40

7.2 Paid contribution to the registered (share) capital in the form of intangi-ble as-
sets (software) 122 46

8. Accounting of the process of creation of intangible assets on the enterprise
8.1 Cost of materials, used for the creation of intangible asset 154 20
8.2 Wages of the employees engaged into the creation of intangible asset 154 661
8.3 Allocations for social activities 154 65

8.5 Implementation into the business turnover of intangible asset, created on the 
enterprise 12 154
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fundable) and other expenses directly related to the 
receiving process and conditioning object to the state 
in which the object is suitable for the intended use. 
The fair value of intangible asset is equal to the cur-
rent market value, or, in case of the absence of it, 
estimated cost, which company would have paid for 
this asset if case of the transaction between willing 
parties on the base of availability of information. 
Such information may be expert assessment.

If an item of intangible assets received as a con-
tribution to the capital, than the cost of it is the sum, 
agreed upon recognized founders of the enterprise. 
It includes fair value of an asset plus customs du-
ties, indirect taxes (if they are non-refundable) and 
other expenses, directly connected to the process of 
purchasing and bringing it to the state in which it is 
suitable for use.

Intangible assets provided by the owner for usage 
(while retaining exclusive rights to results of intel-
lectual activity) remains on the balance sheet of the 
holder (licensor), indicating the analytical accounting 
information on the transfer of the facility to another 
person.

Intangible asset received for use, is recorded by 
the user (licensee) in off-balance account in the esti-
mation determined basing on the sum of remunera-
tion specified in the contract. Thus payments for the 
granted right to use the results of intellectual activity 
in the form of periodic payments, calculated in the 
manner and terms stated in the agreement includes 
by a user to the cost reporting period.

If an intangible asset is created in the enterprise, 
the initial cost of it includes direct labor, material 
costs and other costs, which are directly associated 
with the process of creation of the object and bring-
ing it to the state in which it is suitable for use. As 
an example, we can use fee for registration of legal 
rights or intellectual property rights, collections for 
publishing of the note about registration of the cer-
tificate or patent, fee for issuing of the certificate and 
patent, etc.

The initial value of the intangible asset increases 
on the sum of the costs, associated with the improve-
ment of the asset and increase of its capacity and 
useful lifetime, which help to enlarge expected fu-
ture economic benefits from its use.

Expenditure made to maintain intangible asset in 
usable condition and getting initially specified value 
of the future economic benefits from its use are in-
cluded in the cost reporting period.

The cost of acquisition, construction and improve-
ment of intangible asset recognizes on the subaccount 
154 “Acquisition (creation) of intangible assets”. Ac-
tual expenditures for the acquisition, construction 

and improvement of intangible assets, whose use on 
purpose at the reporting date were not realized (were 
not implemented into the business turnover), must be 
presented as intangible assets in progress. [3]

Intellectual property acquired from other individ-
uals and entities (without refund of the part of their 
value in the future), accounts on general reasons.

Correspondence of accounts transactions revenues 
of intangible assets in the company presented in table 1.

Evaluation of the asset of intellectual property, 
identified in the process of stock take, realizes in ac-
cordance of the available data about the costs of its 
creation (or acquisition). In case, if data about actual 
costs is absent, enterprise use mainly the method of 
substitution.

Correspondence of accounts referred to the intan-
gible assets found in result of stock take presented 
in table 2.

To see completed picture of the process of account-
ing of intangible assets there is a necessity to consider 
in details process of disposal of intangible assets. In-
tangible asset deducts from the balance in the case of 
its disposal in a result of free transfer, or inability to 
obtain the economic benefits of its use in future.

Registers of analytical accounting of intangible as-
sets disposed ads to the documents with which fact of 
disposal confirmed.

In all cases disposal of intangible assets from the 
company regulates by definite documents, which 
shall include the reason of disposal of the asset, its 
initial cost, amount of depreciation accrued, residual 
value and as well costs and revenues associated with 
process of disposal of the asset.

Financial result from the disposal of the intangible 
asset defines as the difference between income on 
disposal (net of indirect taxes and costs associated 
with disposal) and its residual value.

Correspondence of accounts that refers to the ac-
counting of intangible assets disposal given in table3.

Conclusions of the conducted research. While in-
tangible asset don’t have the obvious physical value 
of a factory or equipment, they can prove very valu-
able for a firm and can be critical to its long-term 
success or failure. Any company wouldn't be near-
ly as successful were it not for the high value ob-
tained through its brand-name recognition. Although 
brand recognition, as any other intangible asset, is 
not a physical asset you can see or touch, its positive 
effects on bottom-line profits can prove extreme-
ly valuable to firms with loud names, whose brand 
strength drives global sales year after year.

Essence of intangible assets and the process of 
their accounting disclosed in the article: intangible 
asset is an identifiable non-monetary asset without 

Table 2
Correspondence of accounts that refers to the accounting of intangible assets found in result of stock take

Num Summary of business operations
Correspondence of accounts

Debit Credit

1 Posting of the intangible asset omitted from the accounting on the bal-
ance, but found in the result of stock take 12 746

2 Posting of the intangible asset omitted from the accounting on the bal-
ance, but created on money of target financing or belongs to the state. 12 69

3 Posting of the results of the stock take of intangible asset received by 
enterprise for free 12 424

4
Posting of the results of stock take of development (in progress or com-
pleted, for which title documents issued or not such as patents, certifi-
cates, licenses, etc.):

4.1 If development made using own funds 154 746
4.2 If development made using funds of target funding 154 69
4.3 If development made using funds received for free 154 424
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Table 3
Correspondence of accounts that refers to the accounting of intangible assets dis-posal

Num Summary of business operations
Correspondence of ac-counts

Debit Debit
Accounting of intangible asset’s liquidation

1 Write-off of intangible assets as those that do not meet the criteria for 
recognition as an asset

1.1 The amount of accumulated amortization of intangible asset liqui-
dat-ed 133 12

1.2 Cancellation of the residual value of intangible asset liquidated 976 12

2 The inclusion of costs, associated with the liquidation of intangible 
asset to the financial result 79 976

3 Display of the revaluation amounts of intangible asset at its disposal 423 44
Accounting of the donation of intangible asset

4 Write-off of accumulated depreciation donated item of intangible asset 133 12
5 Write-off of the residual value of donated item of intangible asset 976 12
6 Display of the tax liability of VAT of donated item of intangible asset 976 641

Accounting of the process of realization of intangible asset

7 Write off of the residual value of an intangible asset transferred into 
the disposal groups held for sale 286 12

8 Write-off of accumulated depreciation of intangible asset donated 133 12
9 Received revenue from the sale of intangible asset 377 719

10 Display of the tax liability of VAT connected with realization of 
in-tangible asset 719 641

11 Written off cost of realized intangible asset 943 286

physical substance and recognizes if, and only if it is 
probable that are expected future economic benefits 
from its usage. The cost of a separately acquired in-
tangible asset comprises its purchase price, including 
import duties and non-refundable purchase taxes, 
after deducting trade discounts and rebates and any 

directly attributable cost of preparing the asset for 
its intended use.

As for the process of accounting of intangible as-
sets, it helps to understand what costs are included 
into its value and what profit enterprise can receive 
from its usage.
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Анотація
У поданій статті досліджено та відображено економічну та бухгалтерську сутність поняття нематеріальний актив, 
описано основні його ознаки та особливості. Вагома частина статті, присвячена процесу обліку нематеріальних активів, 
операціям, котрі мають місце в ньому та відповідній кореспонденції рахунків, яка стосується до процесу обліку 
нематеріальних активів.
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УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Аннотация
В представленной статье исследованы и отражены экономическая и бухгалтерская сущность понятия нематериаль-
ных активов, описаны их основные признаки и особенности. Весомая часть статьи посвящена процессу учета нема-
териальных активов, операциям, которые имеют место в нем и соответствующей корреспонденции счетов, которая 
касается процесса учета нематериальных активов.
Ключевые слова: нематериальный актив, бухгалтерский учет, корреспонденция, счет.
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 У статті розглянута роль муніципальних запозичень у фінансовому забезпеченні місцевих органів влади. Окреслено 
проблеми та причини, що стримують розвиток вітчизняного ринку місцевих запозичень та надані пропозиції щодо їх 
усунення. Запропоновано стратегічні напрями реформування системи місцевих запозичень в Україні.
Ключові слова: місцеві запозичення, облігації місцевих позик, органи місцевого самоврядування, інвестиційні проекти, 
фінансове забезпечення, фінансові ризики, боргова політика.

Постановка проблеми. Практика використання 
місцевих запозичень як альтернативного дже-

рела залучення інвестицій для реалізації регіональних 
і місцевих соціальних програм є широко розповсю-
дженою у багатьох країнах світу. Однак, вітчизняний 
інститут муніципальних запозичень, а саме ринок му-
ніципальних цінних паперів в Україні є нерозвинутим, 
що зумовлено низкою факторів спричинених неста-
більністю умов господарювання та законодавчої базі, 
неузгодженістю окремих положень чинних законів у 
галузі цінних паперів і фондового ринку. 

Тому, в умовах хронічної нестачі державних ко-
штів оптимізація механізму здійснення муніципаль-
них запозичень стає перспективним інструментом 
фінансування місцевого економічного розвитку, що 
у свою чергу дозволить стимулювати інвестиційну 
та інноваційну діяльність на місцевому рівні, спри-
яти загальному економічному відродженню регіонів. 
Актуальність даної проблематики зумовлена тим, 
що удосконалення практики місцевих запозичень в 
Україні має стати невід’ємним чинником зміцнення 
матеріально-фінансової бази органів місцевого са-
моврядування та дасть їм змогу вийти на новий, 
якісно вищий рівень розвитку відповідно до світо-
вих стандартів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематику розвитку інституту муніципальних за-
позичень неодноразово підіймали у своїх працях 
такі відомі вчені-економісти, як А. Буряченко, М. 
Гапонюк, В. Геєць, Д. Гриджук, В. Кравченко, В. 
Падалка. Проте, незважаючи на наявність зна-
чної кількості публікацій у цій сфері, залишаєть-
ся низка нерозв’язаних питань пов’язаних із удо-
сконаленням механізму здійснення місцевих позик, 
усуненню причин недостатнього розвитку ринку 
муніципальних запозичень в Україні, пошуку аль-
тернативних ресурсів задля зміцнення фінансової 
бази органів місцевого самоврядування. Саме ці ас-
пекти потребують більш глибокого їх дослідження.

Постановка завдання. Метою нашої статті є до-
слідження особливостей функціонування інститу-
ту мініципальних запозичень в Україні, виявлення 
його значимості як чинника вагомої складової фі-
нансового забезпечення органів місцевої влади, та 
визначення шляхів його оптимізації в сучасних со-
ціально-економічних умовах.

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід 
функціонування місцевих фінансів доводить, що 
інститут місцевих запозичень як система відносин, 
що виникає у зв’язку з акумулюванням органами 
місцевого самоврядування тимчасово вільних гро-
шових коштів фізичних та юридичних осіб, являє 
собою важливий інструмент для ліквідації бюджет-

ного дефіциту, досягнення балансу доходів і видат-
ків в цілому, для розробки і реалізації інвестицій-
них програм та проектів.

Сучасний ринок муніципальних запозичень в 
Україні є інститутом, який забезпечує борговий ме-
ханізм розвитку територіальних громад, створює 
можливості для реалізації місцевих інвестиційних 
проектів. Цей ринок має свою специфіку організа-
ції, що включає правові норми органів державного 
регулювання, саморегулівні організації, депозитар-
но-клірингові системи, фінансових посередників, 
фінансові інструменти, установи, що забезпечують 
аналітичне, правове та інформаційне забезпечення, 
мінімізацію фінансових ризиків, а також відповідні 
економічні відносини [4, с. 46].

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року 
визначає місцеві запозичення як операції з отри-
мання до бюджету Автономної Республіки Крим чи 
міського бюджету кредитів (позик) на умовах повер-
нення, платності та строковості, які здійснюються з 
метою фінансування бюджету розвитку та викорис-
товуються для створення, приросту чи оновлення 
стратегічних об’єктів довготривалого користування 
або об’єктів, які забезпечують виконання завдань 
Верховної Ради АРК та міських рад, спрямованих 
на задоволення інтересів населення [3].

Згідно законодавства України запозичення до 
бюджету Автономної Республіки Крим та міських 
бюджетів можуть здійснюватися у формі:

- укладення договорів позики (кредитних дого-
ворів);

- випуску облігацій місцевих позик [11].
Однак, здійснивши моніторинг функціонування 

інституту місцевих запозичень необхідно зазначи-
ти, що внутрішнє кредитування місцевих органів 
влади не зазнало широкої популяризації, незважа-
ючи на те, що саме банки та інвестиційні компа-
нії є основними гравцями на ринку муніципальних 
облігацій. Ще однією альтернативою фінансування 
потреб місцевих влад є залучення кредитів між-
народних фінансових організацій та коштів при-
ватних інвесторів. Проте останні надають перевагу 
високоприбутковим та прозорим проектам, а не ре-
фінансуванню заборгованості. 

Отже, при наявності різноманітних варіантів залу-
чення коштів та хронічної нестачі їх у бюджеті міст, 
означене вимагає від місцевих органів влади інтенси-
фікувати зусилля у пошуку альтернативних джерел 
ресурсів розвитку своєї території. Адже у процесі сво-
єї діяльності органи місцевого самоврядування досить 
часто стикаються з проблемою браку фінансових ре-
сурсів, тому залучення місцевих позик у такому кон-
тексті є доцільним і економічно обгрунтованим.

© Римар О.Г., 2014
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Зазначимо, що найчастіше місцеві 
запозичення здійснюються органами 
місцевої влади у вигляді випуску об-
лігацій місцевих позик, які насампе-
ред класифікуються за низкою ознак 
(рис.1.1).

Відомо, що Україна володіє незна-
чним досвідом функціонування му-
ніципальних цінних паперів (МЦП), 
перший випуск облігацій був здійсне-
ний у місті Києві лише у 1995 році. 
Проте провідні науковці наголошують 
на актуальності розвитку ринку міс-
цевих цінних паперів в умовах сього-
дення. Так, В.Падалка зазначає, що 
сучасний ринок муніципальних запо-
зичень має складну систему інститу-
тів та інструментів залучення ресур-
сів на цілі фінансування місцевого та 
регіонального розвитку. Велику роль 
у забезпеченні фінансовими ресурса-
ми місцевої влади відіграють фондові 
інструменти, зокрема різноманітні види облігаційних 
позик [10, с. 6].

Д. Гриджук стверджує, що регулярна емісія цін-
них паперів різних видів, розрахованих на різних 
інвесторів, яка поєднується з комплексом бюджет-
них заходів, здатна привести до істотного оздоров-
лення фінансової системи відповідної території і 
покращення інвестиційного клімату в ній [8, с. 41].

А. Буряченко визначає, що становлення ринку 
місцевих запозичень в Україні є одним з найважли-
віших завдань розвитку місцевого самоврядування 
[2, с. 15].

На сьогодні МЦП емітують 16 обласних центрів 
та 14 інших міст. 

Упродовж січня-грудня 2012 р. НКЦПФРУ за-
реєстровано 12 випусків облігацій місцевих позик 
на загальну суму 6,09 млрд грн, що на 5,51 млрд 
грн більше порівняно з період обсягом емісії МЦП 
у 2011 р. Емітентами виступили такі органи само-
врядування: Київська міська рада на суму 5920,00 
млн грн; Запорізька міська рада на суму 50,0 млн 
грн; Кременчуцька міська рада Полтавської області 
на суму 25,0 млн грн; Дніпропетровська міська рада 
– на суму 10,0 млн грн . Для порівняння, у 2011 р. 
зареєстровано 8 випусків на суму 584,50 млн грн. 
Емітентами у 2011 р. виступили Верховна Рада АР 
Крим на суму 400,00 млн грн, Запорізька область – 
25,00 млн грн, Черкаська область – 60,00 млн грн, 
Харківська область – 99,00 млн грн [5].

Слід зазначити, що у 2012 р. спостерігалося по-
жвавлення торгівлі муніципальними цінними папе-
рами. Обсяги торгів на торговельному майданчику 
ФБ ПФТС у 2012 р. збільшилися до 89,45 млрд грн 
порівняно з 88,86 млрд грн у 2011 р., у тому числі 
за муніципальними цінними паперами обсяг торгів-
лі порівняно з 2011 р. зріс у 4,4 разу – до 601,2 млн 
грн. Хоча загалом за 2012 р. індекс Фондової біржі 
ПФТС зменшився на 205,74 пункту, або на 38,50 %, 
і за станом на 01.01.2013 р. становив 328,69 пункту. 
Для порівняння, обсяг торгів муніципальними цін-
ними паперами у 2010 р. становив 141,59 млн грн, а 
у 2011 р. перебував на тому самому рівні і становив 
136,47 млн грн [1].

Згідно проведених розрахунків можемо ствер-
джувати, що наразі вітчизняний ринок муніципаль-
них запозичень знаходиться у стадії відновлення, 
але місцеві ради через низьку інвестиційну при-
вабливість та платоспроможність, нестабільність в 
економічній та політичній сферах навряд чи змо-
жуть вийти на достатній рівень ліквідності у 2014 

році [9, с.28]. І одними із таких стримуючих фак-
торів та причин недостатнього розвитку місцевих 
позик в Україні є: 

- нерозвиненість вітчизняного фондового ринку;
- відсутність обгрунтованої стратегії розвитку 

регіонів і міст України;
- відсутність пільг для покупців облігацій;
- недостатній інтерес потенційних інвесторів до 

МЦП, спричинений низькою доходністю цих цінних 
паперів; недостатня ліквідність муніципальних об-
лігацій порівняно з іншими борговими інструмента-
ми фондового ринку;

- кошти від розміщення облігацій місцевої по-
зики надходять під суттєво менші відсотки, ніж 
по кредиту. По закінченні терміну запозичення 
цінні папери мають бути викуплені емітентом за 
номінальною вартістю, причому лише за рахунок 
бюджету розвитку у складі спеціального фонду 
місцевого бюджету. Проте бюджет розвитку не є 
достатнім джерелом міських рад, і кошти з нього 
доцільніше витрачати на інвестиційні проекти без-
посередньо, без випуску позик;

- існування значних фінансових ризиків інвесту-
вання у МЦП. Непрозорість фінансових операцій на 
місцевому рівні, зниження рівня ліквідності цінних 
паперів складають основу ризиків для інвестора. Для 
емітента, в умовах повільної висхідної динаміки напо-
внення дохідної частини місцевих бюджетів, зростає 
ризик невиконання зобов’язань щодо розрахунків за 
муніципальними облігаціями, що, у свою чергу, може 
призвести до поширення боргової кризи; 

- наявність додаткового навантаження на місце-
вий бюджет, створеного випуском муніципальних 
цінних паперів. Витрати на обслуговування та по-
гашення місцевого боргу здійснюються за рахунок 
коштів місцевих бюджетів (загального фонду). Якщо 
відсоткова ставка по МЦП вища за темпи зростан-
ня доходів місцевого бюджету, скорочується обсяг 
коштів, які могли бути витрачені на фінансування 
інших капітальних видатків;

- відсутність цілісної системи регулювання ді-
яльності ринку МЦП, недостатність гарантій прав 
емітентів та інвесторів. Чинна законодавча база 
щодо регулювання функціонування муніципальних 
цінних паперів є неповною, відсутня цілісна систе-
ма регулювання запозичень місцевих органів і ви-
конання їх зобов’язань перед кредиторами;

- обмежений доступ інвесторів до інформації 
про діяльність емітентів МЦП;

- відсутність розвиненої інфраструктури фондо-

Класифікація місцевих позик

За правовим 
оформленням:
- на підставі угод
- шляхом випуску 
облігацій

За забезпеченістю:
- заставні;
- беззаставні; 

За виплатою доходу:
- процентні
- виграшні
- дисконтні

За терміном 
погашення:
- короткострокові
- довгострокові

За характером 
використання:
- ринкові
- неринкові

За характером 
погашення:
- одноразова виплата
- виплата частинами

Рис. 1.1.Класифікація місцевих позик [7, с. 73]
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вого ринку, що не дозволяє всім зацікавленим сто-
ронам брати участь у формуванні попиту на МЦП 
через різні фонди, низький рівень муніципально-
го фінансового менеджменту, відсутність досвіду 
управління проектами розміщення облігацій місце-
вих позик, труднощі оцінки ризикованості місцевих 
інвестиційних проектів.

Протилежна ситуація спостерігається у фінан-
сах місцевих органів влади розвинених країн світу, 
оскільки завдяки додатково отриманим ресурсам че-
рез фінансовий ринок вони найбільш повно фінансу-
ють надання суспільних благ та послуг мешканцям 
певної територіальної громади. Найбільш розповсю-
дженими видами муніципальної позики у зарубіж-
них країнах є: облігаційні займи, кредити фінансово-
банківських установ, міжбюджетні позики. 

Наприклад у Франції позичкові кошти склада-
ють 32-35% загального обсягу бюджету місцевого 
самоврядування [4, с. 47]. У США ще на початку 
2000 року більше ніж 60% муніципальних органів 
влади країни мали багатий досвід розміщення й об-
слуговування боргових цінних паперів. Систематич-
но використовується цей вид запозичення і у Бель-
гії, Нідерландах, Польщі, Румунії, країнах Балтії. 
У деяких країнах – Данії, Фінляндії, Німеччині, 
Італії, Нідерландах, Португалії, Швеції, Швейца-
рії – доступ органів місцевого самоврядування до 
ринку позичкового капіталу шляхом випуску місце-
вих облігацій вільний і не обмежується державою. 
В інших країнах цей доступ можливий за умови до-
зволу держави (в Австрії, Бельгії, Великобританії, 
Греції, Ірландії, Норвегії, Іспанії). У законодавстві 
практично всіх зарубіжних країн міститься вимога 
щодо спрямування запозичених фінансових ресур-
сів виключно на інвестиції. За рахунок емісії муні-
ципальних цінних паперів в європейських країнах 
формується, як правило, 10-15% доходів місцевих 
бюджетів [5].

У Росії найбільшого розвитку програми муніци-
пальних боргових запозичень на фондовому ринку 
набули в Москві і Санкт-Петербурзі. Основою такої 
програми в Москві є Концепція управління муніци-
пальним боргом та використання позикових коштів 
у міському бюджеті.

Також існують різні підходи щодо обсягу муні-
ципального боргу, який вважають безпечним. Як 
правило, його співвідносять з річними доходами 
місцевого бюджету, і безпечним вважається обсяг 
боргу у 30-40% річних доходів місцевого бюдже-
ту. В Угорщині ухвалено закон, який допускає, 
що борг може досягати 70% річного обсягу дохо-
дів місцевого бюджету [6, с. 223]. Досвід країн з 
перехідною економікою, таких як Чехія, Естонія, 
Словаччина, свідчить про можливість досягнен-
ня місцевими запозиченнями рівня 2-3% ВВП без 
створення серйозних загроз для фінансової ста-
більності [6, с. 224]. 

У багатьох розвинутих країнах світу доходи від 
муніципальних цінних паперів не оподатковуються. 
Наприклад, у Сполучених Штатах прибуток за му-
ніципальними облігаціями звільняється від подат-
ків, тому ставки відсотка за такими паперами ниж-
чі, ніж за облігаціями корпорацій. Крім того, досить 
важливим фактором є те, що громадянин бачить 
результат своєї інвестиції, оскільки міська влада 
залучає інвестиції для певної програми.

Проекти, під які здійснюються муніципальні за-
позичення у зарубіжній практиці, поділяються на 
три групи:

Перша група включає об’єкти, що приносять 
прибуток, за рахунок якого не тільки повністю по-

криваються всі експлуатаційні витрати і платежі 
за запозиченням, а й отримується чистий прибуток. 

Друга група проектів – це ті, що не приносять 
прибутків, але окуповують витрати на їх спору-
дження – наприклад, школи, лікарні, будівлі по-
жежної охорони тощо.

Третя група проектів передбачає будівництво 
об’єктів, що не приносять прибутку, але слугують 
суспільним цілям та забезпечують виключно гро-
мадські послуги.

Четверта група проектів реалізується спільно 
органами місцевого самоврядування та бізнесом, 
переважно за кошти підприємств. Такі проекти 
отримали назву проектів промислового розвитку. 
Вони забезпечують розвиток територій та сприя-
ють залученню до місцевого розвитку приватних 
інвестицій. Особливо це стосується розвитку бізне-
су та створення нових робочих місць[5].

Світова практика свідчить, що єдиним виправ-
даним засобом може бути інвестування засобів 
позики у виробничі проекти, що дають конкретну 
економічну віддачу і мають важливе значення для 
соціально-економічного розвитку регіонів.

Україна значно відстає в процесах становлення 
цього ринку від зарубіжних країн, що негативно ві-
дображається на соціально-економічному розвитку 
її міст та фінансовій системі загалом. 

Тому вищезазначене свідчить про необхідність 
реформування ринку МЦП з метою перетворення 
його на дієвий інструмент фінанасування місцево-
го економічного розвитку. А це вимагає здійснення 
комплексних перетворень у системі фінансів за та-
кими стратегічними напрямами:

1. Збільшення рівня зацікавленості міських рад 
та потенційних інвесторів у муніципальних цінних 
паперах за рахунок підвищення їх вигідності, до-
хідності та рівня ліквідності. Основним сегментом 
ринку муніципальних облігацій повинен стати ри-
нок МЦП із строком на 5 років і більше.

2. Збільшення довіри потенційних інвесторів до 
МЦП за рахунок зменшення рівня ризикованості 
проектів, здійснюваних за рахунок коштів, отрима-
них від розміщення МЦП.

3. Здійснення заходів щодо вчасного і в повному 
обсязі повернення боргу за МЦП за рахунок дивер-
сифікації форм емісії МЦП. 

4. Унормування захисту прав інвесторів, які 
придбали МЦП, за рахунок диверсифікації ризиків. 

5. Забезпечення інформаційної відкритості проце-
су емісії та розміщення МЦП за рахунок проведення 
консультативних заходів для емітентів та потенцій-
них інвесторів щодо проектів, що реалізуються. 

6. Покращення інфраструктурного забезпечення 
діяльності ринку МЦП на основі розширення числа 
його учасників та сфер їх діяльності з метою під-
вищення якості управління емісією та розміщенням 
МЦП, посилення уваги міських рад та фінансових 
установ до цього процесу.

Висновки з проведенного дослідження. Під-
сумовуючи все зазначене вище можемо впевнено 
констатувати, що хоча практика здійснення муні-
ципальних позик в Україні існує, інститут місце-
вих запозичень перебуває на початкових етапах 
свого розвитку, проте це не знижує його загаль-
ноекономічної цінності. Зважаючи, що ситуація із 
надходженнями до місцевих бюджетів залишається 
складною, а потреба у реалізації різноманітних міс-
цевих програм розвитку зростає, можна очікувати, 
що муніципальні запозичення будуть важливим са-
модостатнім джерелом формування бюджетних ре-
сурсів регіонів у майбутньому.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
У СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статті розкрито ефективність земельних ресурсів у сучасних умовах. Обґрунтовано систему раціонального вико-
ристання земельних ресурсів, що зумовлює необхідність дослідження проблеми в різних аспектах: економічному, 
соціальному, технологічному та екологічному. Автором запропоновано систему ефективного використання земельних 
ресурсів з врахуванням економічних критеріїв ефективності.
Ключові слова: земельні ресурси, економічна ефективність, екологічна ефективність, технологічна ефективність, 
соціальна ефективність. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. На сьогодні рівень ви-
користання земель в Україні настільки критичний, 
що подальша деградація потенціалу земельних ре-
сурсів у сільському господарстві може мати ка-
тастрофічні наслідки. Виникає необхідність ефек-
тивного використання земельних ресурсів, що має 
важливе значення для сталого розвитку аграрного 
сектору України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі ефективного використання земельних ре-
сурсів сільськогосподарського призначення при-
свячені наукові праці таких відомих вчених, як В. 
Андрійчука, В. Ганганова, Г. Гуцулюка, Д. Гнатко-
вича, В. Горлачука, О. Корчинської, П. Саблука, А. 
Сохнича, В. Трегобчука, А.Третяка, І. Розумного, 
М. Федорова та інших. Результати їх досліджень 
охоплюють широке коло питань зазначеної про-
блеми, проте авторами не систематизовано в єдине 
ціле види ефективності використання земельних 
ресурсів, вплив на них різних чинників.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
обґрунтування видів ефективності використання 
земельних ресурсів та виявлення резервів її під-
вищення в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рі-
вень використання земель досягає такого кри-
тичного рівня, що деградація земельних ресурсів 
може мати негативні наслідки для України, котрі 
позначаться на загальному рівні продовольчої без-
пеки країни, здоров’ї нації тощо [9, с. 583].

Проблема ефективного використання земель в 
Україні дедалі більше ускладнюється. Сьогодні це 
має різні аспекти, головними з яких є економічний, 
організаційний, технологічний та екологічний табл.1. 

Кожен з наведених видів ефективності може 
бути вираженим через свої критерії (сукупність 
задач, цілей, вимог щодо отримання найкращих 
кінцевих результатів, що використовується для 
оцінки ефективності) та показники (фактори кіль-
кісного виміру).

Технологічна ефективність використання зе-
мельних угідь – це рівень використання земель в 
процесі виробництва, головним критерієм якого є 
науково-обґрунтована система ведення сільського 
господарства. Іншими словами, критерій ефектив-
ності оцінюється:

1) через максимізацію виробництва при певно-
му об’єму земельних ресурсів;

2) через мінімізацію кількості земельних ре-

сурсів, що забезпечують заданий об’єм виробни-
цтва [8].

Соціальну ефективність використання земель 
слід розглядати як відношення отриманих пози-
тивних соціальних результатів до витрат, що ви-
користовувалися на досягнення стратегічних ці-
лей соціально-політичної системи та реалізації 
загальнодержавних, галузевих та індивідуальних 
інтересів. Показники цього виду ефективності вра-
ховують соціально-економічні наслідки з рефор-
мування земельних відносин, прийнятих законів 
і норм, управлінських рішень різного рівня. При 
неможливості виконання кількісної оцінки ефекту 
потрібно проводити якісну оцінку їх впливу.

Економічна ефективність використання земель-
них ресурсів має передбачати можливість не лише 
зменшення та ліквідацію негативних екологічних 
наслідків, але й створення умов для розширено-
го відтворення земельних ресурсів. Для цього слід 
передбачити: розширене відтворення родючості 
ґрунту; захист земель від ерозії та деградації; під-
тримку балансу у ґрунті поживних речовин; за-
безпечення оптимального рівня інтенсивності ви-
користання земель та вибір оптимальних напрямів 
такого використання, а також застосування еко-
логічно безпечних землеробських технологій, ме-
тодів і прийомів. У цьому плані найважливішим 
елементом організаційно-господарських заходів є 
правильна організація території і, в першу чергу, 
сільськогосподарських угідь [7].

Узагальненим для кожного підходу є те, що 
економічна ефективність використання земель-

Таблиця 1
Види ефективного використання земельних угідь*

Напрям ви-
користання 

ресурсу

Аспект розгляду 
земельних угідь

Вид ефективно-
го використання 
земельних угідь

економічний

ресурс, що ви-
користовується в 
діяльності еконо-
мічного об’єкту

економічна 
ефективність

технологічний
об’єкт впливу 
щодо технології 
використання

технологічна 
ефективність

соціальний
об’єкт впливу соці-
альних та політич-
них процесів

соціальна
ефективність

екологічний складова екосис-
теми

екологічна 
ефективність

* [8]
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них ресурсів характеризується обсягом виробни-
цтва продукції рослинництва і тваринництва з 1 
га земельної площі при найменших витратах на її 
одиницю, при чому результати цього виробництва 
оцінюється не лише в кількісних, а й в якісних 
показниках [5; 6]. Тобто, перед усіма землекорис-
тувачами стоїть завдання забезпечити максиміза-
цію кількості якісної продукції з кожного гектара 
землі при мінімальних витратах на її виробництво.

Підвищення ефективності використання земель 
можна досягти послідовним виконанням заходів, 
направлених на підвищення родючості ґрунту та 
покращення екологічного стану земель, зростання 
позитивних результатів господарювання, поліп-
шення існуючих технологій землеробства [4, с. 68]. 

Нині використання землі вважається ефектив-
ним, раціональним, якщо не тільки збільшується 
вихід продукції з одиниці площі, підвищується її 
якість, знижуються витрати на виробництво оди-
ниці продукції, але й при цьому зберігається або 
підвищується родючість ґрунту, забезпечується 
охорона навколишнього середовища [10, с. 87].

У підвищенні економічної родючості ґрунту 
велика роль належить також прогресивним сис-
темам обробітку ґрунту, системам насінництва, 
полезахисним смугам. Значним резервом поліп-
шення використання земельних ресурсів є підви-
щення продуктивності природних кормових угідь, 
частка яких становить 17,8 % всієї площі сільсько-
господарських угідь України. Однак значні площі 
природних сінокосів і пасовищ використовуються 
малоефективно, хоч виробництво кормів на них є 
значно дешевшим, ніж на орних землях. Підви-
щення продуктивності природних кормових угідь 
можна досягти завдяки докорінному і поверхнево-
му поліпшенню їх [1].

Для аналізу ефективності використання земель-
них ресурсів використовуються натуральні та вар-
тісні показники. До натуральних показників відно-
сять: урожайність сільськогосподарських культур; 
виробництво окремих видів тваринницької продук-
ції на 100 га відповідних земельних угідь (продук-
цію скотарства і вівчарства розраховують на 100 
га сільськогосподарських угідь, свинарства – на 
ріллю, птахівництва – на площу зернових). До вар-
тісних показників відносять: виробництво валової 
продукції в порівнянних цінах, товарної продукції 
в поточних цінах реалізації, чистої продукції і при-
бутку в розрахунку на гектар сільськогосподар-
ських угідь. Натуральні показники характеризують 
продуктивність лише певної частини сільськогоспо-
дарських угідь, а вартісні – всієї їх площі. Ці дві 
групи показників доцільно розраховувати як на 
гектар фізичної площі, так і з урахуванням грошо-
вої оцінки гектара сільськогосподарських угідь, в 
якій відображена їх економічна родючість [1]. 

Бугуцький О. А. вважає, що ефективність ви-
користання земельних ресурсів доцільно визна-
чати системою таких показників: виробництво 
валової продукції на одиницю земельної площі; 
виробництво валової продукції рослинництва на 
одиницю земельної площі; виробництво валової 

продукції тваринництва на одиницю земельної 
площі; урожайність сільськогосподарських куль-
тур з одиниці посівної площі; вихід продукції тва-
ринництва на одиницю земельної площі; розмір 
валового доходу і чистого доходу з одиниці зе-
мельної площі [2, с. 43].

Ефективне використання й охорона земельних 
ресурсів – два взаємопов’язані процеси, спрямова-
ні на підвищення продуктивності землі, які перед-
бачають:

– раціональний розподіл та ефективне вико-
ристання земельних ресурсів між галузями націо-
нального господарства;

– практичне впровадження раціональної систе-
ми землеробства, яка передбачає ґрунтозахисний 
обробіток та удобрення;

– осушення заболочених і перезволожених зе-
мель та зрошення і обводнення посушливих;

– структуризацію окремих видів земельних 
угідь (лісів, ріллі, пасовищ, багаторічних наса-
джень, сіножатей, тощо) відповідно до природно-
економічних зон і районів.

Ефективне використання земельних ресурсів 
пропонуємо досліджувати з врахуванням еконо-
мічних критеріїв ефективності, який можна визна-
чити за такою формулою:

)...2,1(
1

njcxà
ï

³
ji³j =〈∑

=
,                      (1)

де а
іj
 – використання j-их складників (елемен-

тів) в і-му застосуванні землі;
c

j
 – сума j-их складників у землі, яка забезпе-

чує (гарантує) існування (збереження) її біологіч-
ного потенціалу;

х
і
 – інтенсивність і-го застосування землі.

Отже, механізм економічного регулювання зе-
мельних відносин характеризується системою за-
ходів економічного впливу, спрямованих на реаліза-
цію земельної політики держави, забезпечення прав 
землевласників і землекористувачів, встановлення 
соціально справедливих платежів за землю, впро-
вадження економічного стимулювання раціонального 
й ефективного землекористування, введення еконо-
мічних санкцій за нераціональне використання і по-
гіршення екологічного стану земельних ділянок, са-
мозахоплення і розбазарювання [3, с. 242]. 

Висновки з проведеного дослідження і перспек-
тиви подальших досліджень у даному напрям-
ку.  Аналіз проведених теоретичних досліджень 
може слугувати основою для виділення системи 
ефективного використання земельних угідь: еко-
логічної, технологічної, соціальної та екологічної.

Особливу роль серед них відіграє рівень еколо-
гічної та економічної ефективності, оскільки пер-
ша залежить від рівня обробітку ґрунту, внесення 
добрив, територіального розміщення тощо, а друга 
– формує вартість земельної ділянки та характе-
ризується обсягом виробництва продукції тварин-
ництва та рослинництва з 1 га.

Перспективами подальших досліджень у да-
ному напрямку є вивчення впливу окремих чин-
ників на ефективність земельних ресурсів, їх 
взаємозв’язок та взаємозалежність.
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В статті досліджується структура сукупних витрат домогосподарств як індикатор їх економічного зростання. Визначе-
но сутність поняття домогосподарство в національній економіці. Запропоновано шляхи оптимізації структури доходів 
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Постановка проблеми. Перехід від команд-
ної до ринкової системи принципово змінює 

роль окремих складових національної економіки та 
взаємозв’язки між ними. Важливі структурні зру-
шення відбуваються у секторі домогосподарств, 
оскільки зниження реальних доходів населення у 
перші роки ринкових перетворень помітно погір-
шили умови відтворення людського капіталу, нега-
тивно позначилися на споживанні і заощадженнях 
домогосподарств.

Питанням доходів і витрат домогосподарств 
приділено увагу в працях багатьох російських та 
вітчизняних вчених С. А. Білозерова; А. З. Дадаше-
ва; О. О. Мамалуя, В. В. Глухова, Т. О. Кізима, Ю. 
М. Воробйова та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі структури сукупних доходів і вти-
трат домогосподарств як індикатора їх соціально-
економічного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. На-
прикінці ХХ – початку ХХІ століття економічна 
наука приділяє значну увагу сектору домогоспо-
дарств у перехідних економіках. Під домашнім гос-
подарством мають на увазі економічний суб'єкт, 
який складається з одного або більшої кількості 
індивідів, що спільно здійснюють господарську ді-
яльність і мають спільний бюджет. Домашні гос-
подарства країни – це сукупність усіх приватних 
господарств, діяльність яких спрямована на задо-
волення власних потреб.

Становище домогосподарств, їх роль в системі 
економічних відносин постійно змінюється, адже їх 
розвиток залежить від рівня розвитку продуктив-
них сил. Домогосподарства, як самостійні незалеж-
ні суб'єкти господарювання, активно впливають на 
розвиток економічної системи через свої потреби 
та інтереси. Вони є постачальниками ресурсів для 
розвитку економіки через виконання своїх функ-
цій: споживання, постачання чинників виробництва 
та заощадження [3, с. 305].

Суттєвий вплив на зайнятість та виробництво в 
національній економіці має склад домогосподарств. 
За даними Державного комітету статистики кіль-
кість домогосподарств України у 2013р. складає 
16958,7 тис. (у 2012р. – 16984 тис.). На міські по-
селення припадає 69,3% домогосподарств, з них у 
великих містах (з чисельністю населення 100 тисяч 

осіб і більше) – 43,4%, у малих – 25,9%, у сільській 
місцевості – 30,7%. Середній розмір домогосподар-
ства в Україні становить 2,58 особи. Більш чисель-
ні домогосподарства, як і раніше, характерні для 
сільської місцевості (2,70 особи проти 2,53 у місь-
ких поселеннях). Середній розмір домогосподарства 
найбільший у західних областях (3,46–2,91 особи), 
найменший – у центральних областях України 
(2,30–2,41 особи) [1]. 

Добробут домашніх господарств та здатність до 
виробництва визначається наявністю і кількістю 
працюючих осіб у його складі. У 2013 р. кількість 
домогосподарств із працюючими особами складала 
64,3%, а без працюючих осіб – 35,7 %. Протягом 
2013 р. кількість домогосподарств із працюючими 
особами знизилась до 64,2%, в той час збільшилась 
кількість домогосподарств без працюючих осіб – 
35,8 %, що свідчить про підвищення безробіття. У 
2013 р. домогосподарства із працюючими особами 
розподілились наступним чином: 47,4% із однією 
працюючою особою, 42,5% – дві працюючі особи, 
10,1% – три і більше працюючих осіб.

Середня кількість працюючих в розрахунку на 
одне домогосподарство (осіб) по Україні складає 
1,1, а в областях цей показник сягає: 0,8 – Кіро-
воградська; 0,9 – Вінницька, Житомирська, Терно-
пільська, Черкаська, Чернігівська; 1,0 – Волинська, 
Донецька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівнен-
ська, Сумська, Херсонська; 1,1 – АРК, Дніпропе-
тровська, Запорізька, Івано-Франківська, Микола-
ївська, Хмельницька, Чернівецька; 1,2 – Київська 
(без м. Київ), Львівська, Харківська, м. Київ, м. 
Севастополь; 1,4 – Закарпатська. Тому ще однією 
характеристикою, яка визначає поведінку домогос-
подарств є коефіцієнт економічного навантаження 
на працюючого члена домогосподарств [1]. 

Коефіцієнт економічного навантаження на 
працюючого члена домогосподарства (відношення 
загальної кількості членів домогосподарства до 
кількості працюючих) у середньому по країні в 
2013 р., порівняно з 2012 р., не змінився і становив 
2,44, у великих містах зріс до 2,15 (у 2012 р.-2,11), 
проте у малих містах зріс до 2,34 (2,43), на селі – 
3,10 (3,11). Серед регіонів цей показник найвищий 
у Тернопільській (3,28), Волинській (3,03), Рів-
ненській (2,98), Житомирській (2,88), Вінницькій 
(2,87), Кіровоградській (2,76), Черкаській (2,70) 
областях.

© Кобзар О.О., Свистільник А.Ю., Сотула О.В., 2014
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В умовах ринкових перетворень особливо гостро 
постає проблема високої диференціації доходів на-
селення, тому важливим завданням є дослідження 
наявних доходів та витрат домогосподарств. Аналіз 
структури доходів населення вітчизняної економіки 
засвідчує, що найбільшу питому вагу тут займає 
заробітна плата, її частка за досліджуваний період 
значно не змінювалась і знаходилась у межах від 
41% до 45%. Так, найвище значення цього показ-
ника було досягнуто в 2007 р. (44,8%), а найнижче 
в 2011 – 2012 рр. зі значенням у 40,8%. Наступним 
показником, який має найбільший вплив на збіль-
шення доходів громадян є соціальні допомоги й інші 
одержані поточні трансферти. Варто відмітити, що 
в 2011 р. даний показник, порівняно з 2001 р., підви-
щився на 4,8% до 40,8%, в тому числі, за цей період 
соціальні допомоги становили – 22,8%, а соціаль-
ні трансферти в натуральному виразі – 14,3%. За-
значене свідчить про соціальний характер видатків 
державного бюджету, що є негативним фактором 
для національної економіки, оскільки соціальні 
трансферти не підлягають поверненню до держав-
ного бюджету [2]. 

Середньомісячні загальні доходи одного домо-
господарства у 2013 р. склали 4134,2 грн. Міське до-
могосподарство отримувало в середньому за місяць 
4114 грн., сільське – 3667 грн. У середньому на од-
ного члена домогосподарства еквівалентні загальні 
доходи (далі – доходи) становили 1885 грн. на мі-
сяць, у міських домогосподарствах – 1987 грн., у 
сільських – 1674 грн. Середньомісячні доходи однієї 
особи перевищили середньорічний розмір прожит-
кового мінімуму (1042,42 грн.) у 1,7 раза. Середньо-
душові доходи домогосподарств у 2013 р. порівня-
но з попереднім роком зростали вищими темпами, 
ніж індекс споживчих цін за цей період: відповідно 
108% проти 103%.

Частка населення із місячними середньодушо-
вими доходами нижче середньорічного розміру про-
житкового мінімуму зменшилася порівняно з 2010р. 
на 1 в.п. і склала 8% (середньорічний розмір про-
житкового мінімуму за цей період зріс у 1,1 раза). 
Підвищення рівня мінімальної заробітної плати, 
зростання розмірів пенсій та державних соціальних 
допомог не тільки вплинули на збільшення доходів 
домогосподарств, а й також сприяли скороченню 
диференціації населення за рівнем добробуту. 

Співвідношення загальних доходів 10% найбільш 
та найменш забезпеченого населення становило 4,9 
раза (у 2012р. – 5,1 раза), у тому числі серед місь-
кого населення – 5 разів (5,1 раза), серед сільського 
– 4,3 раза (4,4 раза). Співвідношення мінімального 
рівня загальних доходів серед 10% найбільш забез-
печеного населення до максимального рівня серед 
10% найменш забезпеченого населення зменшилося 
з 2,8 до 2,7 раза по Україні, серед міських жителів 
– з 2,9 до 2,7 раза, а серед мешканців сіл – з 2,7 до 
2,6 раза. Найбільш заможні 20% населення отриму-
вали, як і в попередньому році, 36% усіх загальних 
доходів [4]. 

Рівень та структура споживання і заощадження 
домогосподарств є важливим індикаторами еконо-
мічного і соціального стану домогосподарств, тому 
їх дослідження має велике значення при розроб-
ці та реалізації державних програм, спрямованих 
на усунення диспропорцій у життєвому рівні різ-
них соціально-економічних груп [5, c. 125]. Так, у 
структурі витрат населення протягом 2001-2013 рр. 
спостерігається домінування витрат на придбання 
товарів і послуг, наприклад, у 2001 р. ця стаття ви-
трат у загальній структурі витрат і заощаджень 
становила 88,6%, що на 7,2% більше в порівнянні з 

2013 р. (у 2013р. – 83,8 %). Отже, доходи населен-
ня спрямовуються, передусім, на споживання і, як 
наслідок, відбувається зменшення інвестиційної ак-
тивності домашніх господарств. Позитивним аспек-
том податкової реформи, що відбувалась в останні 
роки у вітчизняній економіці, стало зниження по-
даткового навантаження на доходи громадян. За-
значене підтверджується досягненням мінімального 
значення показника: поточні податки на доходи, 
майно й інші сплачені поточні трансферти в 2011 
– 2012 рр. до рівня в 6,6%, у тому числі в 2012 р. 
поточні податки на доходи, майно тощо становили 
– 4,9%, внески на соціальне страхування – 1,1% та 
інші поточні трансферти – 0,8% [2].

Показниками, які характеризують нагрома-
дження домашніх господарств, є нагромадження 
нефінансових активів, і приріст фінансових акти-
вів, що становили в 2012 р. 7,4% від структури ви-
трат і заощаджень населення, в тому числі: 1,3% 
це – нагромадження нефінансових активів і 6,1% – 
приріст фінансових активів. Необхідно зазначити, 
що динаміка останнього показника суттєво зміню-
валась з 2001 р. по 2012 р. Так, найнижчі значення 
показника було досягнуто в 2001 р. – 2,1% та в 
2008 р. – 2,7%. У той же час, уже в 2009 р. порів-
няно з 2008 р. показник зріс на 5,2% та в 2010 р., 
порівняно з 2009 р., на 5% і досяг свого максималь-
ного рівня 12,9%. 

У структурі сукупних витрат відбулися пози-
тивні зміни: зменшилася на 1,4 % частка витрат на 
харчування (включаючи харчування поза домом) та 
збільшилася – на купівлю непродовольчих товарів 
(на 1,4%) і оплату послуг (на 0,7 %). Слід зазначити, 
що такі тенденції притаманні майже всім типам до-
могосподарств: міським, сільським, з дітьми та без 
дітей, домогосподарствам із середньодушовими до-
ходами у місяць нижче прожиткового мінімуму та ін. 

У споживанні продуктів харчування продовжу-
вала зберігатися диференціація між домогоспо-
дарствами першого дециля, домогосподарствами з 
середньодушовими загальними доходами у місяць 
нижче прожиткового мінімуму та домогосподар-
ствами десятого дециля. Останні спрямовували на 
харчування, порівняно з іншими домогосподарства-
ми, в 1,6 раза меншу частку усіх сукупних витрат 
(39%), а вартість (42 грн.) спожитих однією особою 
за добу продуктів була вищою відповідно в 2,2 та 2,3 
раза. На купівлю непродовольчих товарів та оплату 
послуг (без витрат на харчування поза домом) до-
могосподарства направляли 35% усіх витрат, що на 
2% більше, ніж у 2012 р. [5, c. 193].

На купівлю непродовольчих товарів та послуг 
(без витрат на харчування поза домом) домогоспо-
дарства щомісячно спрямовували – 35% сукупних 
витрат. На утримання житла (включаючи поточний 
ремонт), воду, електроенергію, газ та інші види па-
лива пересічне домогосподарство витрачало деся-
ту частину свого бюджету, на оновлення гардеробу 
– 6%, на інші напрями споживання (на транспорт, 
охорону здоров’я, зв’язок, на придбання предметів 
домашнього вжитку, побутової техніки та поточне 
утримання житла, відпочинок і культуру, освіту) 
від 4% до 1,4% сукупних витрат.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, в 
сучасних умовах витрати домогосподарств розпо-
діляються нерівномірно на користь споживання, 
натомість частка їх заощаджень поки що є не ви-
сокою. Переважна частка видатків домогосподарств 
припадає на придбання продуктів харчування, при-
чому у найбідніших домогосподарствах ця частка є 
особливо значною. Крім того, в перехідній економіці 
України поведінка домогосподарств із різним рівнем 
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доходів у сфері споживання неоднакова. Розподіл 
складників грошових видатків міських та сільських 
домогосподарств також вказує на значну нерівність 
між ними. Найвищий ступінь концентрації видатків 
міських та сільських родин стосується видатків на 
купівлю нерухомості, а найменший – на купівлю 
продовольчих товарів (міські), непродовольчих то-
варів (сільські домогосподарства). Зі збільшенням 
кількості осіб у складі домогосподарства подушні 
видатки зменшуються. Зокрема це стосується ви-
датків на предмети спільного користування, що по-
казує вигоду від ведення спільного господарства. 
Аналіз видатків на продукти харчування виявив 
невідповідність фактичних рівнів їх споживання 

науково обґрунтованим нормам. Крім того, аналіз 
споживчих видатків домогосподарств з дітьми вка-
зав на тенденцію зниження якості харчування із 
збільшенням кількості дітей.

Для того, щоб оптимізувати структуру доходів 
і витрат домашніх господарств, слід збільшува-
ти доходи не за рахунок соціальної допомоги, а за 
рахунок підвищення заробітної плати, прибутку і 
змішаного доходу, доходу від власності. Державне 
регулювання повинне орієнтуватися на створення 
нових робочих місць, сприяння підприємницькій ді-
яльності в країні – це, сукупно, може допомогти 
зменшити частку видатків із Державного бюджету 
на соціальні виплати.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ  
РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

Дана публікація присвячена питанням державної підтримки продовольчого комплексу у провідних країнах світу. 
Також зосереджено увагу на аналізі існуючих механізмів державної підтримки вітчизняного агропродовольчого сек-
тору та сільськогосподарського виробництва. Проаналізовано світовий досвід державної підтримки розвитку агро-
продовольчого комплексу країн ЄС, Сполучених Штатів Америки, Канади, країн північної Європи, окремих країн, що 
розвиваються. Визначено основні напрями застосування світового досвіду державного регулювання розвитку агропро-
довольчого комплексу як важливого чинника зміцнення системи продовольчої безпеки в Україні. 
Ключові слова: продовольство, продовольчий комплекс, агропродовольчий комплекс, продовольчий ринок, агробізнес, 
державна підтримка розвитку продовольчого комплексу, продовольча безпека.

Постановка проблеми. Проблеми продовольчо-
го забезпечення в різних країнах мають як 

загальні риси, так і істотні розбіжності, пов’язані з 
менталітетом мешканців, національними традиціями, 
рівнем розвитку продуктивних сил і виробничих від-
носин, місцем, яке посідає країна у світовій політиці. 
Загальним же є те, що надійне продовольче забез-
печення населення за рахунок власного виробництва 
має важливе стратегічне значення і становить голо-
вну функцію держави, оскільки від цього залежить не 
тільки продовольча, але й національна безпека країни. 
Вивчення монографічних джерел з питань удоскона-
лення механізму державної підтримки продовольчого 
комплексу доводить, що у провідних країнах світу 
державна підтримка агропродовольчого комплексу є 
важливим напрямком їх економічної політики. 

Аналіз останніх досліджень. Зауважимо, що пи-
тання світового досвіду державної підтримки роз-
витку агропродовольчого комплексу та напрями 
його використання у вітчизняній практці висвітлю-
ються у працях зарубіжних та вітчизняних вчених-
економістів: Л.І. Абалкіна, М.І. Асаула, Д.П. Боги-
ні, В.Г. Бодрова, О.М. Варченка, М.П. Вітковського, 
А.С. Гальчинського, О.В. Демченка, Й.С. Завадсько-
го, Ю.С. Коваленка, О.В. Крисального, І.І. Лукінова, 
С.В. Майстро, В.М. Малеса, О.М. Могильного, О.Г. 
Овчинникова, О.М. Онищенка, І.В. Охріменка, Г.В. 
Черевка, Б.А. Чернякова, Д. Шпаара та інших.

Метою дослідження є визначення напрямків 
державного регулювання агропродовольчого рин-
ку з урахуванням зарубіжного досвіду, спрямова-
них на підвищення продовольчої безпеки України в 
умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
сліджуючи питання світового досвіду та напрямків 
його застосування в Україні варто зосередити нашу 
увагу на аналізі існуючих механізмів державної 
підтримки вітчизняного агропродовольчого сектору 
та сільськогосподарського виробництва та із ураху-
ванням цього при розгляді світового досвіду розви-
нених країн та країн що розвиваються, запропону-
вати конкретні заходи щодо розбудови зазначених 
нижче нами механізмів.

Згідно із нормативними актами, що визнача-
ють державну підтримку агропродовольчої га-
лузі та сільськогосподарських товаровиробників 
в Україні, остання здійснюється за наступними 
напрямами:

1. Бюджетне фінансування, яке на сьогодні у 
агропродовольчому секторі економіки України 
здатне забезпечити не більше 10-20 % загальної 

потреби. Відтак постійне недофінансування галузі 
на рівні 80-90 % призводить до суттєвого зниження 
ефективності використання бюджетних коштів та 
не призводить до стрімкого підвищення показників 
розвитку галузі. 

Заплановані сукупні державні витрати на про-
грами підтримки сільського господарства та розви-
тку сільських територій у 2013 р. становлять 9,8 
млрд. грн., що на 2 % менше, ніж у 2012 р. Ці видат-
ки розподілено між різними міністерствами. Част-
ка витрат, що розподіляється через Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, май-
же не змінились порівняно із попередніми роками і 
сягала 84 % або 8,7 млрд. грн. [3; 4].

Згідно із даними додатку 3 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» до ключо-
вих заходів прямої державної підтримки агропро-
довольчого сектору віднесемо: фінансову підтримку 
заходів (яких саме, не вказано) в агропромисловому 
комплексі – 96777,9 тис. грн., що у 8,5 разів менше 
показника 2012 р.; державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладки молодих садів, виноградників 
та ягідників і догляд за ними – 100000 тис. грн., що 
майже у 11 разів менше у порівнянні із 2012 р.; дер-
жавна підтримка галузі тваринництва – 650000,0 
тис. грн., що на 11,2 % менше ніж аналогічний по-
казник 2012 р. Зазначимо і те, що останні два захо-
ди фінансувалися із спеціального фонду, на відміну 
від першого, фінансування якого здійснювалося із 
загального фонду Державного бюджету 2013 р. В 
цілому, обсяг аграрного бюджету у 2013 р. затвер-
джено на рівні 8721178,7 тис. грн. [4]. 

2. Агрокредитування. Зазначимо, що потреба 
у кредитних лініях для агропродовольчих підпри-
ємств була і залишається дуже високою. Згідно з 
експертними оцінками сільське господарство для 
нормального функціонування потребує від 10 до 25 
млрд. грн. кредитних коштів [8].

Цікавим є те, що у структурі наданих кредитів 
у 2008-2012 рр. переважну частку складають ко-
роткотермінові. Так, наприклад у 2012 р. частка 
короткотермінових кредитів у загальній структу-
рі кредитів у агропродовольчій сфері становила 
70,6 % у порівнянні із 67 % у 2008 р. Водночас, 
частка довготермінових кредитів традиційно за-
ймає 3-5 % протягом досліджуваного періоду 
2008-2012 рр., що негативно впливає на їхню ре-
сурсно-технічну базу. 

Із вищенаведених тверджень, доходимо до ви-
сновку, що банківське кредитування залишаєть-
ся одним із суттєвих джерел фінансових ресурсів 
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аграрної галузі України, а компенсація частини 
розміру відсоткових ставок одним з постійних видів 
державної підтримки. 

3. Цінове регулювання. Варто зазначити, що За-
коном України «Про державну підтримку сільсько-
го господарства України» [5] було запроваджено 
цінове регулювання ринку найважливіших видів 
сільгосппродукції через уведення мінімальних за-
купівельних цін (на зернові, насіння соняшнику, 
тваринницьку продукцію тощо). Також цікавими 
формами державної підтримки згідно вищезазначе-
ного Закону є застосування мінімальних та макси-
мальних інтервенційних цін та механізму товарної 
та фінансової інтервенцій. Також для здійснення 
ефективної цінової політики у 2005 р. було створено 
Аграрний фонд. Згідно ст. 9 вищезазначеного За-
кону Аграрний фонд є державною спеціалізованою 
установою, уповноваженою Кабінетом Міністрів 
України провадити цінову політику в агропромис-
ловій галузі економіки України.

Варто зазначити, що мінімальні та максимальні 
інтервенційні ціни на окремі види сільськогосподар-
ської продукції (так звані об’єкти державного ціно-
вого регулювання) встановлюються на відповідний 
маркетинговий період Міністерством аграрної по-
літики та продовольства України. 

4. Субсидії та дотації на виробництво та 
придбання ресурсів. Зауважимо, що для підтрим-
ки тваринницької галузі у 2003 р. введено допла-
ти сільськогосподарським товаровиробникам за 
збереження поголів’я корів м’ясного та молочного 
напряму, овець та кіз тощо, у 2004 р. – бюджетні 
субсидії сільськогосподарським товаровиробникам 
за продані ними тварини переробним підприєм-
ствам. У 2006 р. запроваджено виробничі дотації у 
рослинництві – бюджетні виплати на гектар зер-
нових, ріпаку, льону. Загалом бюджетна підтримка 
виробників продукції рослинництва та тваринни-
цтва у 2006-2008 рр. (погектарні виплати, виплати 
на наявне поголів’я та доплати за здану худобу) 
становила у середньому 1,6-2,7 млрд. грн., у 2009 
р. скоротилась до 370,0 млн. грн., у 2010 р. – до 
менш ніж 100,0 млн. грн. Субсидії на придбання 
ресурсів передбачають компенсацію вартості до-
брив (діяла лише у 2004 р.) і компенсацію 30 % 
вартості придбаної вітчизняної техніки (діє з 2002 
р.). Вже у 2013 р. згідно Закону України «Про дер-
жавний бюджет України на 2013 рік» передбаче-
но 468,0 млн. грн. дотаційних виплат на розвиток 
молочного скотарства. Окрім того, протягом цього 
ж періоду у Державному бюджеті виділено 301,0 
млн. грн. на відшкодуванням вартості будівництва 
тваринницьких комплексів, закуплених установок 
індивідуального доїння та племінного поголів’я ху-
доби [18].

5. Агрострахування. Досліджуючи ринок аг-
рострахування в Україні, зазначимо, що остан-
ній перебуває на етапі зародження, а культура 
страхування сільськогосподарської продукції се-
ред українських фермерів так і не сформувалася. 
Аграрні підприємства й страхові компанії майже 
втратили інтерес до аграрного страхування через 
скасування системи державної підтримки, яка ді-
яла в 2007-2009 рр. Позитивним на нашу думку є 
прийняття Закону України «Про особливості стра-
хування сільськогосподарської продукції з держав-
ною підтримкою» [6], який почав діяти з 1 липня 
2012 р. Останній передбачає програму фінансової 
підтримки, згідно якої держава компенсує 50 % 
страхового платежу при страхуванні сільськогоспо-
дарської продукції на випадок її загибелі внаслідок 
настання певних страхових ризиків.

Окрім цього, згідно з новим Законом та змінами 
до закону «Про страхування» [7], сільськогосподар-
ську продукцію виділили в окремий вид добровіль-
ного страхування (раніше його вважали добровіль-
ним майновим страхуванням). Станом на 1 січня 
2013 р. Держфінпослуг видала чотири ліцензії на 
страхування сільськогосподарських ризиків таким 
страховим компаніям як: Українська аграрна стра-
хова компанія, «Брокбізнес», «Страхові гарантії» 
та «Домінанта». Таким чином, право страхувати 
сільгосппродукцію з державною підтримкою мають 
страховики, які відповідають вимогам закону, отри-
мали ліцензію Держфінпослуг на здійснення від-
повідного виду страхування і є членами Аграрного 
страхового пулу. Процедуру створення Аграрного 
страхового пулу Антимонопольний комітет України 
завершив у листопаді 2013 р. При цьому у держ-
бюджеті на 2012 р. на субсидування страхування 
аграрних культур передбачено 70 млн. грн., а у 2013 
р. – 150 млн. грн. [16]. 

6. Податкове стимулювання у вигляді фіксова-
ного сільськогосподарського податку (ФСП), а також 
спеціального механізму сплати податку на додану 
вартість (ПДВ). ФСП – податок, який сплачують 
сільськогосподарські товаровиробники, в яких част-
ка сільськогосподарського товаровиробництва за по-
передній податковий (звітний) рік дорівнює або пе-
ревищує 75 % загального обсягу виробництва. При 
цьому об’єктом оподаткування є площа сільськогос-
подарських угідь та/або земель водного фонду, що 
перебувають у власності сільськогосподарського то-
варовиробника або надані йому для користування. 
Також зауважимо, що платники ФСП не сплачують: 
податок на прибуток підприємств; земельний пода-
ток (крім земельного податку за земельні ділянки, 
що не використовуються для ведення сільськогос-
подарського товаровиробництва); збір за спеціальне 
використання води; збір за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності тощо [12].

7. Спеціалізована підтримка за окремими на-
прямами та програмами. Щодо такої форми дер-
жавної підтримки, зауважимо, що із червня 2012 р. 
у рамках бюджетної програми «Державна підтримка 
галузі тваринництва» запроваджено дотації селянам 
за збереження молодняку великої рогатої худоби. 
Так, до прикладу, згідно вищеозначеної програми за 
теля віком від 3 до 5 місяців сільськогосподарські 
товаровиробники отримають 250 грн., від півроку до 
8 місяців – 500 грн., від 9 до 11 місяців – 750 грн. за 
голову. Загалом на дотації селянам за збереження 
молодняку великої рогатої худоби у 2013 р. перед-
бачено спрямування близько 1 млрд. грн. [15]. 

Незважаючи на наявність достатнього законо-
давчого і нормативно-правового забезпечення щодо 
державної підтримки сільськогосподарського ви-
робництва та розвитку агропродовольчого комп-
лексу, державній політиці у цій сфері притаманна 
низка проблем, основні з яких полягають у наступ-
ному:

- зменшення фінансування заходів прямої під-
тримки аграрного сектору. Відповідно до Закону 
України «Про державний бюджет України на 2012 
рік» на пряму підтримку сільського господарства 
передбачено спрямування 2,87 млрд. грн., що на 31 
% менше, ніж у 2011 р. [3]. У 2013 р. на підтримку 
агропродовольства було спрямовано близько 0,87 
млрд. грн. [4], що у 3,3 рази менше ніж у 2012 р., 
що також є значно менше суми, яку Україна може 
виділяти згідно домовленості з СОТ;

- неефективне використання коштів Аграрним 
фондом при здійсненні ним цінового регулювання 
на аграрному ринку; 
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- недостатні обсяги фінансування державних 
програм, а також неефективність використання ко-
штів за ними. Аудит стану виконання «Державної 
програми розвитку вітчизняного машинобудування 
для агропромислового комплексу на 2007-2010 рр.», 
проведений Рахунковою палатою України, засвід-
чив, що за час дії програми рівень виконання за-
ходів за рахунок бюджетних коштів становив лише 
18,2 % від передбаченого обсягу;

- припинення дії державних цільових програм, 
внаслідок чого окремі напрями державної підтрим-
ки сільського господарства припинили існування. 
Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про скорочення кількості та укрупнен-
ня державних цільових програм», з червня 2011 р. 
втратили чинність Державна цільова економічна 
програма підтримки розвитку сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів на період до 
2015 р. та Державна цільова програма створення 
оптових ринків сільськогосподарської продукції, які 
діяли з 2009 р.;

- низький рівень використання державою не-
прямих заходів підтримки аграрного сектору тощо.

Тому, для вирішення вищенаведених проблем 
щодо державної підтримки розвитку агропродо-
вольчого комплексу пропонуємо дослідити зарубіж-
ний досвід на такий предмет дослідження. 

Провідні країни світу розглядають продовольчу 
безпеку як важливу умову внутрішньої соціальної 
й політичної стабільності країни та її зовнішньої 
економічної незалежності. Тільки такий підхід, як 
свідчить практика, забезпечує стабілізацію й на-
рощування виробництва сільськогосподарської про-
дукції й продовольчих товарів і сприяє їхньому 
споживанню населенням згідно з науково обґрунто-
ваними нормами, що зображено у табл. 1.

При цьому необхідно відзначити, аналіз таблиці 
1 свідчить про те, що структура споживання про-
дуктів харчування в розвинених країнах (США, 
Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина) і 
країнах, що розвиваються (Україна, Польща), зна-
чно відрізняється. Так, в останніх переважає спо-
живання більш дешевих продуктів харчування 
(хлібобулочні вироби, картопля), тоді як у розвине-
них країнах населення у зв’язку з більш високою 
платоспроможністю споживає більше тваринниць-
кої продукції, а також овочів і фруктів.

Сімдесятирічний агропродовольчий досвід США 
свідчить про те, що держава прагне регулювати 
процеси відтворення у сільському господарстві. 
Важливою складовою частиною такого регулюван-
ня є фінансово-кредитна підтримка аграрного сек-

тору економіки. Фінансування здійснюється шля-
хом виділення з державного бюджету асигнувань, 
які прямують чітко на цільові програми, що мають 
загальнонаціональне значення. На федеральному 
рівні виділяються дві великі цільові програми: ста-
білізація доходів і наукове забезпечення. 

Окрім цього, на федеральному рівні діє більше 10 
міжгалузевих цільових програм, які різною мірою 
стосуються інтересів сільського господарства і фер-
мерів. До них належать, перш за все, такі програми, 
як консервація і вилучення земель, продовольча 
допомога бідним верствам населення, маркетинг та 
інспекція, соціальний розвиток сільської місцевості 
та ін. Бюджетні кошти, що розподіляються під ці 
програми, контролює на 80 % міністерство сільсько-
го господарства США через товарно-кредитну кор-
порацію (ТКК), решту засобів розподіляють через 
штати і місцеві органи управління [2, c. 12].

Останніми роками у США найпріоритетнішою 
програмою була державна система цін підтрим-
ки, яка тісно пов’язана з програмою консервації і 
вилучення з обороту сільськогосподарських угідь. 
Витрати товарно-кредитної корпорації на цю про-
граму складали останніми роками від 30 до 50 % 
всіх витрат федерального бюджету на сільське гос-
подарство.

Сьогодні бюджетним фінансуванням за програ-
мою підтримки цін і доходів охоплено лише 1/3 
американських ферм, при цьому 70 % цих коштів 
отримують фермери із річним обсягом товарної 
продукції 100 тис. дол. і більше. З метою вирівню-
вання положення фермерів у питанні бюджетного 
фінансування з 1986 р. введено обмеження дотацій 
у розмірі 50 тис. дол. на одну ферму.

Також цікавим є той факт, що майже усі фер-
мерські сім’ї США мають доходи від несільськогос-
подарської діяльності. Зауважимо, що на початку 
90-х років вони щорічно становили більше 50 % за-
гального фермерського доходу. У кризові роки роль 
цих видів доходів для більшості фермерів набуває 
особливого значення.

Значною статтею державних витрат на агро-
продовольство у США є субсидіювання експорту 
продукції. Необхідність стимулювання експорту 
сільськогосподарських товарів виникла в США у 
зв’язку з утворенням значних їх надлишків, які не 
знаходять збуту всередині країни. В умовах зрос-
таючого значення експорту для економіки і зовніш-
ньої торгівлі США державне стимулювання здій-
снюється за двома каналами – за внутрішнім, тобто 
використання аграрної продовольчої політики для 
підвищення конкурентоспроможності американ-

Таблиця 1
Середньостатистичні дані споживання продуктів харчування у країнах світу на особу у 2012 р., кг1 

Продукти харчування Споживання за країнами
Україна* Польща Канада США Велика 

Британія
Німеччина Франція

Хліб і хлібобулочні вироби 120,0 119 75 105 87 80 83
Картопля 140,2 130 69 57 112 73 84
Овочі і баштанні 163,4 121 90 124 88 93 136
М'ясо і м’ясопродукти 54,4 62 96 116 82 86 94
Молоко і молочні продукти 214,9 291 301 267 327 430 434
Яйця, шт. 307,0 196 210 250 218 223 275
Цукор 37,6 41 42 30 32 36 34
Риба і рибопродукти 9,5 11 13 11 12 14 25
Фрукти і ягоди 53,3 57 116 100 98 156 93

* – обсяги споживання продовольчих продуктів на одну особу отримано на основі [1, с. 36-40]
1 Таблицю розроблено на основі даних таблиць споживання продуктів харчування в окремих країнах світу. – Режим до-

ступу.: http://www.uk.wikipedia.org/wki. 
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ської продукції за межами внутрішнього ринку, і за 
зовнішнім – засобами продовольчо-торгової політи-
ки. Обидва ці напрями утворюють єдину систему, 
пов’язану із загальними цілями посилення орієнта-
ції американського сільського господарства на зо-
внішні ринки і усуненням тарифних і нетарифних 
бар’єрів, що перешкоджають аграрно-торговій по-
літиці США. 

Окрім того, значні обсяги фінансових ресурсів 
у США спрямовуються на закупівлю надлишків 
сільськогосподарської продукції у фермерів з ме-
тою утримання закупівельних цін і гарантування 
дохідності виробників сільськогосподарської про-
дукції. Цей досвід, на наш погляд, доцільно активно 
застосовувати й в Україні.

Значну роль в реалізації заходів державної під-
тримки в США відіграє Міністерство сільського гос-
подарства, найважливішою функцією якого є під-
тримка сільського господарства, доходів фермерів 
та стабільності ринку. Бюджет цього Міністерства у 
2007 р. склав близько 88 млрд. дол. у 2008 р., близько 
93 млрд. дол. у 2009 р., а у 2010 р. 134 млрд. дол. [19]. 
Це колосальні засоби, які і зумовлюють можливос-
ті реалізації широкого спектру програм підтримки 
американського продовольчого та агропромислового 
комплексів. Так, до прикладу, підтримка виробни-
ків молочної продукції здійснюється через ціни під-
тримки сиру типу «чеддер» (1,13 дол./фунт), масла 
вершкового (1,05 дол./фунт) і знежиреного молока 
(0,8 дол./фунт) [20]. Якщо ринкові ціни на цю про-
дукцію є нижчими зазначених рівнів, товарно-кре-
дитна корпорація викуповує молочну продукцію за 
цінами підтримки. Також надається грошова ком-
пенсація виробникам молока у випадку, якщо рин-
кова ціна на молоко нижча ніж 16,94 дол. США за 
100 фунтів.

Проблема продовольчої безпеки в Західній Євро-
пі виникла після другої світової війни. При цьому 
об’єднання продовольчих та аграрних ринків було 
на той момент складною проблемою через те, що 
кожна країна проводила власну продовольчу полі-
тику. Однак з’явилася ідея створення єдиної євро-
пейської системи, що сполучала б у собі підтрим-
ку ринків для забезпечення продовольчої безпеки, 
захисту від дешевого імпорту з метою підтримки 
власного товаровиробника й підтримку продоволь-
чого експорту.

Тому в 1957 р. шість країн (ФРН, Франція, Іта-
лія, Нідерланди, Бельгія й Люксембург) підписали 
Римський договір, за яким утворили Європейське 
економічне співтовариство. Цей договір передбачав 
формування Спільної агропродовольчої політики 
співтовариства (САП (CAP – Common Agricultural 
Policy) з метою [9]: збільшення продуктивність 
сільськогосподарського виробництва шляхом тех-
нічного переозброєння й забезпечення раціонально-
го розвитку, а також оптимального використання 
факторів виробництва; забезпечення справедливого 
рівня життя сільського населення; стабілізація про-
довольчих ринків; забезпечення гарантованого про-
довольчого постачання та прийнятних цін на продо-
вольство для споживачів тощо.

У січні 1962 р. Рада Міністрів ЄС прийняла 
низку документів, що започаткували загальні про-
довольчий та аграрний ринки Європи. Було вста-
новлено основні механізми регулювання ринків у 
єдиній агропродовольчій політиці, які діють і до-
нині: цільові ціни, інтервенційні ціни, граничні ціни, 
змінний імпортний тариф і експортні субсидії [9]. 
Цими документами було сформульовано три фун-
даментальних принципи єдиної агропродовольчої 
політики Європейського економічного співтовари-

ства: єдність ринку, загальне фінансування й пре-
ференції Співтовариству.

Зауважимо також, що метою проведення Спіль-
ної продовольчої політики Європейського Союзу є 
досягнення високих стандартів безпеки продоволь-
ства, захист і поліпшення здоров’я споживачів, за-
хист довкілля. Хоча систему безпеки продовольства 
ЄС вважають однією з найбезпечніших у світі, проте 
і в ній останнім часом зроблені істотні поліпшення, 
які повинні враховувати виробники продовольства. 
Так, Європейською комісією розроблено документ 
щодо продовольчої політики спільноти, так звану 
Білу книгу про продовольчу безпеку (White Paper 
on Food Safety). Вищеозначений документ передба-
чає ряд заходів для покращення продовольчої полі-
тики й забезпечення повного контролю за оборотом 
продовольства загалом, починаючи із фуражу до 
моменту, поки продовольчий продукт не дістанеть-
ся до споживача. Тобто такою книгою реалізується 
концепція «від ферми до обіднього столу» [13].

Одним із основних механізмів забезпечення 
продовольчої безпеки ЄС є фінансова підтримка 
фермерів, щорічний рівень якої становить у серед-
ньому 92-100 млрд. дол.. США, що виплачується із 
урахуванням площі сільськогосподарських угідь та 
поголів’я худоби.

Також іншим напрямом державної підтримки 
продовольства та сільськогосподарського вироб-
ництва у межах Спільної аграрної політики ЄС 
є, насамперед, розвиток сільських територій. Так, 
Регламентом Ради ЄС № 1698/2005 від 20.09.2005 
р. щодо підтримки розвитку села з боку Європей-
ського сільськогосподарського фонду розвитку 
села (ЄСФРС) передбачено наступні пріоритетні 
напрями підтримки розвитку сільських терито-
рій на 2007-2014 рр. [14]: підвищення конкурен-
тоспроможності секторів сільського і лісового гос-
подарства; поліпшення природного середовища і 
сільської місцевості; підвищення якості життя на 
сільських територіях і диверсифікація сільської 
економіки; підтримка місцевих стратегій сільсько-
го територіального розвитку за ініціативою про-
грами «Лідер» тощо.

Заслуговує на увагу й те, що у всіх країнах з 
розвиненою економікою існують програми по стра-
хуванню врожаю. Система компенсаційних плате-
жів з державного бюджету страхує фермерів на 
випадок несприятливих погодних умов, повеней, 
епідемій і т.д. Також існують бюджетні платежі, 
пов’язані з «регіональною підтримкою», завдяки 
яким у фермерів з’являється можливість ведення 
сільськогосподарського виробництва на розширеній 
основі в зонах з несприятливими погодними умова-
ми [11, c. 64].

Таким чином, країни ЄС активно стимулюють 
національне сільське господарство, в якому витрати 
на виробництво одиниці продукції, зазвичай, вище 
світових. У цьому випадку враховуються імпорт-
но-експортні можливості товаровиробників, а осо-
бливості механізму підтримки аграрного сектора в 
кожній країні залежать від природно-економічних, 
географічних, зовнішньоекономічних умов. 

Досвід державного регулювання агропродоволь-
чих ринків у Новій Зеландії – країні з найниж-
чим рівнем підтримки аграрного сектора характе-
ризується радикальними заходами. Так, із другої 
половини 1970-х рр. і до 1985 р. країна проводила 
найбільш протекціоністську політику серед країн 
ОЕСР. Однак у 1985 р. уряд Нової Зеландії ска-
сував практично всі заходи державної підтримки 
сільського господарства та продовольства. Роль 
держави збереглася лише в контролі ветеринарної 
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та фітосанітарної ситуації в країні, а також у під-
тримці наукових досліджень в аграрній сфері.

Скасування субсидій привело на першому етапі 
до падіння доходів фермерського сектора, зростан-
ня безробіття в сільській місцевості. Проте ферме-
ри досить швидко адаптувалися до нової ситуації й 
уже через три роки їхні доходи почали підвищува-
тися. Наслідком реформи стали зміни в аграрній та 
продовольчій структурах. Зросла кількість «Парт-
нерств фермерів», які обробляли 48 % всіх сіль-
ськогосподарських угідь країни. Важливу роль в 
адаптації до нових умов господарювання відіграли 
фермерські об’єднання. Так, виробники об’єдналися 
в ради, які відіграють визначальну роль в організації 
експорту. Це дозволило значно збільшити експорт 
сільськогосподарської продукції та пом’якшити на-
слідки скасування програм внутрішньої державної 
підтримки сільського господарства.

Отже, досвід Нової Зеландії свідчить про мож-
ливості побудови конкурентоспроможного агропро-
довольчого сектора без значної державної підтрим-
ки. Однак, на наш погляд, це стало можливим лише 
тому, що на момент скасування такої підтримки аг-
ропродовольчий сектор країни був економічно по-
тужним і високотехнологічним. 

Украй радикальна ідеологія продовольчої без-
пеки реалізується в Японії – країні, в якій Уряд 
прагне максимально знизити агропродовольчий ім-
порт. У результаті в аграрному секторі існує ви-
сокий ступінь протекціонізму. Основними заходами 
регулювання аграрних ринків є державні ціни, зо-
внішньоторговельне регулювання й регулювання 
продовольчого постачання, а також структурні про-
грами.

Закупівельні ціни в сільському господарстві ре-
гулюються трьома основними методами. На рис, 
пшеницю й ячмінь держава встановлює тверді за-
купівельні ціни. На цукровий буряк, цукрову трос-
тину, яловичину, свинину, масло й сухе молоко іс-
нують мінімальні гарантовані ціни, на основі яких 
держава здійснює закупівельні інтервенції. На сою, 
рапс, молоко для перероблення встановлюються 
стандартні ціни, відповідно до яких визначаються 
різницеві платежі виробникам. Цінове регулювання 
перебуває в тісному взаємозв’язку із зовнішньотор-
говельним регулюванням. Так, в Японії провадить-
ся політика обмеження на ввезення продовольства; 
щодо тих продуктів, за якими імпорт може конку-
рувати із внутрішнім виробництвом, встановлюєть-
ся високі імпортні бар’єри. Наприклад, повністю за-
боронено імпорт рису. І це попри те, що держава 
купує й продає його на внутрішньому ринку за ці-
нами, що перевищують світові в 6-8 разів [9].

Здійснюючи аналіз механізму державної під-
тримки агропродовольства у Мексиці, зауважимо, 
що із кінця 1930-х рр. держава субсидує постачання 
продовольства для малозабезпечених верств насе-
лення, поширюючи його через мережу спеціальних 
магазинів Diconsa державної компанії народного 
харчування Canasupo, яка по-перше, скуповува-
ла сільськогосподарську продукцію у дрібних ви-
робників; по-друге, маючи значні резерви продо-
вольства, які закуповувалися не лише у середині 
країни, але й на зовнішніх ринках, компанія контр-
олювала близько 50 % національного ринку осно-
вних продуктів харчування і за рахунок регуляр-
них інтервенцій підтримувала роздрібні ціни на них 
на відносно низькому рівні; по-третє, торгівля здій-
снювалася продуктами харчування за твердими до-
ступними для населення цінами [10].

Із вищенаведеної інформації можна стверджу-
вати, що для підвищення рівня продовольчої без-

пеки й підтримки національних сільгоспвиробників 
країнами застосовуються різні форми державної 
підтримки агропродовольчого комплексу. До при-
кладу, в Угорщині уряд гарантує виробникові ціни 
на пшеницю, що буде використана у виробництві 
борошна. У Румунії до складу мінімальної ціни на 
пшеницю включено гарантований бонус. У Польщі 
створено спеціальне державне агентство, яке для 
підтримки ринкових цін і гарантування додатково-
го прибутку фермерам за спеціальною програмою 
здійснює інтервенційні операції під час перена-
сичення відповідним товаром внутрішнього ринку 
країни. У Чеській Республіці створено інтервен-
ційний фонд, головними завданнями якого є інтер-
венційна й компенсаційна підтримка товаровироб-
ників. В Узбекистані відповідно до програми із 
самозабезпечення зерном з метою подвоєння його 
виробництва держава збільшила закупівельні ціни 
на пшеницю, жито і ячмінь до 300 % від рівня рин-
кових цін. 

На підставі порівняльного аналізу світового до-
свіду державної підтримки розвитку агропродо-
вольчого комплексу зроблено висновки про високий 
рівень його регулювання в розвинутих країнах сві-
ту та країнах, що розвиваються, про що свідчать 
результати табл. 2.

Таким чином, напрями державного регулюван-
ня агропродовольчого комплексу в багатьох краї-
нах світу, не зважаючи на рівень їхнього розвитку, 
спрямовано на підтримку прибутків фермерів. Роз-
винені держави використовують різні інcтpyмeнти 
державної підтримки галузі (урядові програми 
сприяння сільськогосподарським товаровиробни-
кам, експортні субсидії, квоти, тарифи й ін.). 

Висновки. Здійснивши попередньо у науковій 
праці дослідження форм державної підтримки роз-
витку агропродовольства та сільськогосподарського 
виробництва в Україні вважаємо, що нашій державі 
варто було б використати таку практику зарубіж-
ного досвіду конкретних країн світу, а саме:

- застосування спрямування вітчизняних бю-
джетних фінансових ресурсів на закупівлю над-
лишків сільськогосподарської та продовольчої 
продукції у фермерів з метою утримання закупі-
вельних цін і гарантування дохідності виробників 
продукції сільського господарства (досвід США);

- запровадження системи стимулювання екс-
порту українських продуктів харчування шляхом 
товарного кредитування під гарантії експортно-
кредитних агентств (ЕКА), що дозволить імпор-
терам залучати кошти на тривалий термін. При 
цьому зазначимо, що вартість такого фінансуван-
ня (кредитування) є значно меншою у порівнянні 
із традиційним кредитуванням. Експортно-кредит-
ні агентства будуть державними установами, що 
підтримуватимуть експортний потенціал України 
шляхом надання банкам гарантій по кредитам, які 
надаватимуться зарубіжним компаніям на купівлю 
вітчизняних продовольчих товарів. Тому, врахову-
ючи значний експортний потенціал України, який 
у ВВП країни перевищує 50 %, на наш погляд, до-
цільно створити вищевказану державну установу 
для стимулювання експорту вітчизняної продукції, 
у тому числі продовольчої та агропромислової (до-
свід США, Японії, Німеччини тощо);

- забезпечення продовольчої безпеки України з 
використанням системи «земельного аутсорсингу» – 
скуповування або орендування країнами-імпортера-
ми продовольства сільськогосподарських земель за 
кордоном (досвід Китаю, Індії, Саудівської Аравії);

- створення та реалізація в Україні спеціальних 
бюджетних програм щодо агрострахування, які від-
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повідають критеріям «зеленої скриньки» згідно до-
датку 2 Угоди СОТ «Про сільське господарство» [17] 
(вплати, що здійснюються прямо або через фінансо-
ву участь уряду у програмах страхування врожа-
їв на відшкодування збитків від стихійних лих та 
фінансова участь уряду у програмах страхування 
доходів та гарантування безпеки доходів). Їх метою 
є активізація участі сільськогосподарських вироб-
ників у страхуванні, оскільки наявність страхового 
полісу свідчитиме про гарантування певного рівня 

доходів (досвід США, Канади, ЄС, Японії, Австра-
лії, Китаю тощо).

Отже, дослідивши зарубіжний досвід, відзнача-
ємо, що у цих країнах створено системи помірного 
протекціонізму у функціонуванні агропродовольчого 
сектору, чого, на жаль, бракує вітчизняній практиці. 
На думку багатьох економістів і експертів, спільно із 
системою протекціонізму необхідно відрегулювати і 
розподілити заходи відповідальності між державою і 
виробником сільськогосподарської продукції. 

Таблиця 2
Порівняльний аналіз світового досвіду державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу у 

країнах світу 
№ 
з/п Країна Особливості регулювання

1. США
З 80-х рр. XX ст. орієнтація на великотоварне виробництво, розвинуте законодав-
ство про продовольчу безпеку. Близько половини субсидій отримують 15 % великих 
фермерських господарств

2. Японія
У 80-х рр. XX ст. курс на аграрний протекціонізм. Пропаганда «японського» типу 
харчування. Експорт капіталу в «агропродовольчі» країни, які розвиваються. Гру-
пування різних сфер економіки

3. Німеччина Підтримка фермерства в східноєвропейських регіонах країни, підтримка інтеграції. 
Єдина агропродовольча політика і підтримка з боку ЄС

4. Велика Британія Тенденція поєднання агропродовольчого сектору з промисловим капіталом. Розви-
ток кооперативів. Єдина агропродовольча політика і підтримка з боку ЄС

5. Франція
Пряме і непряме (на орендних відносинах) здійснення сільськогосподарського ви-
робництва. Розвиток кооперативів та інших групових форм. Єдина агропродовольча 
політика і підтримка з боку ЄС

6. Італія
Втручання держави у агропромисловий комплекс щодо розмірів земельних ділянок, 
режиму сільськогосподарських земель, їх поліпшення та перетворення, надання до-
помоги землевласникам. Єдина агропродовольча політика і підтримка з боку ЄС

7. Польща Агропродовольчий комплекс і в т.ч. сільське господарство є індивідуальним, що 
стимулюється державою. Підтримка з боку ЄС

8. Нова Зеландія
Втручання держави в агропродовольчий комплекс є мінімальним. Значна підтримка 
наукових досліджень у агропродовольчій сфері. Велика увага приділяється фер-
мерським об’єднанням

9. Індія Державна підтримка рослинництва, а саме експорту пшениці через значне субсиді-
ювання

* Таблицю розроблено автором
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This article is devoted to state support food complex in the leading countries. The analysis of existing mechanisms of state 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
– ОДНА З ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена вивченню факторів підвищення ефективності виробництва і практичній розробці шляхів підвищення 
ефективності господарської діяльності. Показано, що ефективність є однією з основних категорій економіки, яка безпо-
середньо пов’язана з досягненням остаточного результату розвитку підприємства. Визначення ефективності вимагає 
вивчення всіх чинники зростання ефективності господарської діяльності, застосування методів кількісного аналізу та 
виміру, що передбачає встановлення критерію економічної ефективності.
Ключові слова: економічна ефективність, господарська діяльність, науково-технічний прогрес, господарський механізм, 
виробничий процес.

Постановка проблеми. Ефективність є однією 
з основних категорій економіки, яка безпо-

середньо пов’язана з досягненням остаточного ре-
зультату розвитку підприємства. Сучасний етап 
розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від 
підприємств активних дій з підвищення ефектив-
ності їх діяльності. Проблема ефективності вироб-
ництва завжди посідала важливе місце серед акту-
альних проблем економічної науки.

Ефективність господарської діяльності підпри-
ємства є дуже важливою, тому що виявляє такі 
характеристики, як доцільність, результативність, 
якість та корисність, а також це співвідношення 
ефекту від усіх видів його діяльності і сукупність 
витрат на досягнення цього ефекту. Тому, у сучас-
них умовах набуває особливої актуальності питан-
ня підвищення ефективності господарської діяль-
ності підприємств.

Питання ефективності господарської діяльності 
підприємства є дискусійним. Значний вклад у роз-
робку та вивчення проблеми ефективності внесли 
такі вітчизняні та іноземні автори, як В. Я. Амбро-
сов, А. А. Бугуцький, Е. Е. Вершигора, В. С. Дієспе-
ров, Н. Л. Зайцев, Н. М. Купріна, И. И. Мазур, І. А. 
Маркіна, Г. В. Осовська, О. М. Онищенко, Б. Й. Пас-
хавер, П. Т. Саблук, Е. А. Смірнов, О. Л. Устенко, Л. 
М. Христенко, А. В. Шегеда та інші. Слід відзначити 
наявність значної кількості наукових праць з цієї 
проблеми, проте аналіз публікацій даних авторів 
показав, що дане питання є актуальним й в сучас-
них умовах.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у вивченні факторів підвищення ефектив-
ності виробництва і практична розробка шляхів 
підвищення ефективності господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Шляхи підвищення ефективності господарської ді-
яльності – це комплекс конкретних заходів щодо 
зростання ефективності виробництва в заданих на-
прямках. У тих випадках, коли підвищення якості 
продукції, впровадження нової техніки, передового 
досвіду, технічне переозброєння і реконструкція, 
впровадження нового господарського механізму 
впливають на кінцеві результати роботи підпри-
ємств, слід як при плануванні, оцінці і стимулюван-
ні діяльності трудових колективів, так і при еконо-
мічному аналізі повністю виявити і врахувати весь 
ефект, отриманий за рахунок таких факторів.

При обґрунтуванні та аналізі всіх показників 
економічної ефективності враховуються фактори 
підвищення ефективності виробництва за осно-
вними напрямками розвитку і вдосконалення ви-
робництва. Ці напрямки охоплюють комплекси 
технічних, організаційних і соціально-економічних 
заходів, на основі яких досягається економія живої 
праці, витрат і ресурсів, підвищення якості та кон-
курентоспроможності продукції. Найважливішими 
факторами підвищення ефективності виробництва 
виступають:

– прискорення науково-технічного прогресу, 
підвищення технічного рівня виробництва, виро-
бленої і освоюваної продукції, інноваційна політика;

– структурна перебудова економіки, її орієнта-
ція на виробництво товарів народного споживання, 
конверсія оборонних підприємств і галузей, вдоско-
налення відтворювальної структури капітальних 
вкладень, прискорений розвиток наукомістких, ви-
сокотехнологічних галузей;

– вдосконалення розвитку диверсифікації, спе-
ціалізації і кооперування, комбінування і територі-
альної організації виробництва, вдосконалення ор-
ганізації виробництва і праці на підприємствах і в 
об’єднаннях;

– роздержавлення і приватизація економіки, 
вдосконалення державного регулювання, господар-
ського розрахунку та системи мотивації до праці;

– посилення соціально-психологічних факторів, 
активізація людського фактора на основі демокра-
тизації і децентралізації управління, підвищення 
відповідальності та творчої ініціативи працівників, 
всебічного розвитку особистості, посилення соціаль-
ної спрямованості у розвитку виробництва (підви-
щення загальноосвітнього і професійного рівня пра-
цівників, поліпшення умов праці і техніки безпеки, 
підвищення культури виробництва, поліпшення 
екології) [2, с. 183].

Серед усіх факторів підвищення ефективнос-
ті та посилення інтенсифікації виробництва вирі-
шальне місце належить роздержавленню та прива-
тизації економіки, науково-технічному прогресу та 
активізації людської діяльності, посиленню особис-
тісного фактора (комунікації, співпраця, координа-
ція, прихильність справі), підвищенню ролі людей у 
виробничому процесі. Всі інші фактори знаходяться 
у взаємозалежності від цих вирішальних чинників.

Залежно від місця і сфери реалізації шляхи 
підвищення ефективності поділяються на загаль-
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нонаціональні (державні), галузеві, територіальні 
та внутрішньовиробничі. В економічній науці кра-
їн з розвиненими ринковими відносинами ці шля-
хи поділяються на дві групи: внутрішньовиробни-
чі і зовнішні або фактори, що впливають на зміну 
прибутку і контрольовані з боку фірми і неконтр-
ольовані фактори, до яких фірма може тільки під-
лаштуватися.

Найважливішою попередньою умовою створен-
ня цілісного та ефективного господарського меха-
нізму, адаптації підприємств до умов регульованого 
ринку є подальша розробка комплексу теоретич-
них і методичних питань у плануванні та обліку. У 
зв’язку з цим виникає необхідність конкретизації 
напрямків дії та використання головних внутрішніх 
і зовнішніх чинників підвищення ефективності ді-
яльності суб’єктів господарювання.

Технологія. Технологічні нововведення, особли-
во сучасні форми автоматизації та інформаційних 
технологій, надають найістотніший вплив на рівень 
і динаміку ефективності виробництва продукції 
(надання послуг). За принципом ланцюгової реакції 
вони викликають суттєві зміни в технічному рівні 
і продуктивності технологічного устаткування, ме-
тодах і формах організації трудових процесів, під-
готовці і кваліфікації кадрів тощо.

Устаткуванню належить провідне місце в про-
грамі підвищення ефективності, насамперед ви-
робничої, а також іншої діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. Продуктивність діючого устаткування 
залежить не тільки від його технічного рівня, а й 
від належної організації ремонтно-технічного об-
слуговування, оптимальних строків експлуатації, 
змінності роботи, завантаження в часі тощо.

Матеріали та енергія позитивно впливають на 
рівень ефективності господарської діяльності, якщо 
розв’язуються проблеми ресурсозбереження, зни-
ження матеріаломісткості та енергоємності продукції 
(послуг), раціоналізується управління запасами мате-
ріальних ресурсів і джерелами постачання [1, с. 132 ].

Вироби. Самі продукти праці, їхня якість і зо-
внішній вигляд (дизайн) також є важливими фак-
торами ефективності діяльності суб’єктів господа-
рювання. Рівень останнього повинен відповідати 
корисної вартості, тобто ціною, яку покупець гото-
вий заплатити за виріб відповідної якості. Однак 
для досягнення високої ефективності господарю-
вання самої тільки корисності товару недостатньо. 
Пропоновані підприємством (організацією) для ре-
алізації продукти праці мають з’явитися на ринку 
в потрібному місці, в потрібний час і за добре об-
думаною ціною. У зв’язку з цим суб’єкт діяльності 
має стежити за тим, щоб не виникало будь-яких 
організаційних та економічних перешкод між ви-
робництвом продукції (наданням послуг) та окреми-
ми стадіями маркетингових досліджень.

Працівники. Основним джерелом і визначальним 
чинником зростання ефективності господарської 
діяльності є працівники – керівники, менеджери, 
спеціалісти, робітники. Ділові якості працівників, 
підвищення продуктивності їхньої праці багато в 
чому обумовлюються дієвим мотиваційним меха-
нізмом на підприємстві, підтримкою сприятливого 
соціального мікроклімату в трудовому колективі.

Організація і системи. Єдність трудового колек-
тиву, раціональне делегування відповідальності, 
належні норми керування характеризують добру 
організацію діяльності підприємства, що забезпечує 
необхідну спеціалізацію та координацію управлін-
ських процесів, а, отже, вищий рівень ефективності 
(продуктивності) будь-якої складної виробничо-гос-
подарської системи.

Методи роботи. При переважанні трудомістких 
процесів досконаліші методи роботи стають достат-
ньо перспективними для забезпечення зростання 
ефективності господарської діяльності підприєм-
ства. Постійне вдосконалення методів праці перед-
бачає систематичний аналіз стану робочих місць 
та їхню атестацію, підвищення кваліфікації кадрів, 
узагальнення та використання нагромадженого на 
інших підприємствах позитивного досвіду [5, с. 195].

Стиль управління, що з’єднує професійну ком-
петентність, діловитість і високу етику взаємо-
відносин між людьми, практично впливає на всі 
напрямки діяльності підприємства. Від нього зале-
жить, якою мірою будуть враховуватися зовнішні 
чинники зростання ефективності діяльності на під-
приємстві [6, с. 225].

Інфраструктура. Важливою передумовою зрос-
тання ефективності господарської діяльності під-
приємств є достатній рівень розвитку мережі 
різноманітних інституцій ринкової та виробни-
чо-господарської інфраструктури. В даний час всі 
підприємницькі структури користуються послуга-
ми інноваційних фондів і комерційних банків, бірж 
(товарно-сировинних, фондових, праці) та інших 
інститутів ринкової інфраструктури. Безпосередній 
вплив на результативність діяльності підприємств 
надає належний розвиток виробничої інфраструк-
тури (комунікацій, спеціалізованих інформаційних 
систем, транспорту, торгівлі тощо). Вирішальне 
значення для ефективного розвитку всіх структур-
них елементів економіки має наявність широкої ме-
режі установ соціальної інфраструктури.

Найважливішим фактором підвищення ефек-
тивності виробництва, забезпечення високої його 
ефективності був і залишається науково-технічний 
прогрес. Найважливіші напрямки НТП:

– широке освоєння прогресивних технологій;
– автоматизація виробництва;
– створення та використання нових видів мате-

ріалів.
В умовах переходу до ринкової економіки, її 

початкового етапу дуже важливі заходи науково-
технічного характеру. Колективи підприємств, їх 
керівники головну увагу приділяють матеріально-
му стимулювання праці. Більша частина прибут-
ку після сплати податків направляється до фонду 
споживання. Такий стан не вважається нормаль-
ним. Очевидно, у міру розвитку ринкових відносин 
підприємства почнуть приділяти належну увагу 
розвитку виробництва на перспективу і будуть на-
правляти необхідні кошти на нову техніку, онов-
лення виробництва, на освоєння та випуск нової 
продукції [4, с. 62].

Недостатньо стимулювалися розробка та впро-
вадження заходів з нової техніки. У сучасних умо-
вах формування ринкових відносин потрібні рево-
люційні, якісні зміни, перехід до принципово нових 
технологій, техніки наступних поколінь, необхідно 
докорінне переозброєння підприємства на основі 
новітніх досягнень науки і техніки.

Проблема фінансування науково-технічного 
прогресу, переозброєння підприємств галузі, впро-
вадження нових сучасних конкурентоспроможних 
технологій, комплексної механізації та автомати-
зації виробничого процесу та управління, викорис-
тання прогресивних форм організації виробництва 
і праці, всього того, що з’являється в цілях підви-
щення конкурентоспроможності і є найактуальні-
шим, важливим і просто необхідним. На сучасному 
етапі економіки найбільш дефіцитним ресурсом є 
фінанси. Фінансових ресурсів недостатньо на будь-
якому рівні національної економіки. Тому проблему 
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фінансування науково-технічного прогресу в галузі 
треба вирішувати глобально та багатопланово.

У цілому в економіці загальновідомі джерела 
фінансування науково-технічного прогресу в рам-
ках розвитку її галузей, проте проблема полягає в 
їх реальності – можливості, привабливості для зо-
внішніх інвесторів, гарантії та ін.

Джерелами фінансування науково-технічного 
прогресу промислового виробництва є наступні:

– власні кошти підприємств і, насамперед при-
буток, що залишається в їх розпорядженні;

– кошти вищестоящих організацій (для дер-
жавних і муніципальних унітарних підприємств), 
асоціацій, концернів, фінансово-промислових груп 
(для акціонерних, корпоративних підприємств, гос-
подарських товариств);

– вітчизняні інвестори;
– зарубіжні інвестори.
В даний час підприємства багатьох галузей про-

мисловості знаходяться у фінансовій скруті. Тому 
фінансування науково-технічного прогресу з влас-
них коштів обмежена. Однак підприємства в ряді 
галузей промисловості функціонують рентабельно. 
Мистецтво при використанні прибутку, що залиша-
ється в їх розпорядженні, полягає в оптимальному 
їх розподілі на накопичення і споживання. Як би не 
було важко, рентабельні підприємства промисло-
вості повинні в першу чергу направляти прибуток 
та інші фінансові кошти на технічне переозброєння, 
інноваційну діяльність та інші актуальні напрями 
науково-технічного прогресу. З подоланням сфор-
мованих труднощів у вітчизняній промисловості, 
подальшим динамічним розвитком її підприємства 
промисловості надходитимуть саме таким чином.

Важливим джерелом фінансування науково-тех-

нічного прогресу підприємств промисловості повинні 
стати інвестори, як вітчизняні, так і зарубіжні. Ряд 
галузей промисловості саме належить до привабли-
вих об’єктів. Однак кредит поки дорогий, гарантії не-
достатні, ризик значний. Для закордонного інвестора 
мають бути створені ще привабливіші умови. 

З економічної точки зору інвестиції в науково-тех-
нічний прогрес взагалі привабливі. Все, що вклада-
ється в науково-технічний прогрес, як правило, по-
вертається в кілька разів швидше, ніж в інші сфери. 

Лише вміле використання всієї системи перелі-
чених чинників може забезпечити відповідні темпи 
зростання ефективності виробничо-господарської 
діяльності. [3, с. 51].

Висновки з проведеного дослідження. Підви-
щення ефективності господарської діяльності під-
приємства – одна з центральних проблем економіки. 
Для успішного вирішення різноманітних економіч-
них і соціальних завдань немає іншого шляху, крім 
різкого підвищення ефективності всього суспільно-
го виробництва.

Особлива значимість проблеми ефективності ви-
робництва зумовлює необхідність правильно врахову-
вати і аналізувати рівень і масштаби ефективності всіх 
засобів і елементів виробництва. Визначення ефек-
тивності вимагає вивчення всіх чинники зростання 
ефективності господарської діяльності, застосування 
методів кількісного аналізу та виміру, що передбачає 
встановлення критерію економічної ефективності.

Серед усіх факторів підвищення ефективнос-
ті та посилення інтенсифікації виробництва вирі-
шальне місце належить роздержавленню та прива-
тизації економіки, науково-технічному прогресу та 
активізації людської діяльності, підвищенню ролі 
людей у виробничому процесі.
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Статья посвящена анализу конкурентных преимуществ компаний, функционирующих на мировом рынке безалко-
гольной продукции – Coca-Cola и Pepsi. Доказано, что обе компании занимают доминирующее положение на рынке. 
Определены стратегические преимущества компании Coca-Cola. Выполнен анализ основных показателей деятель-
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Постановка проблемы. Главной составляю-
щей рыночного успеха является возмож-

ность конкуренции с другими производителями 
на мировом рынке. На протяжении многих лет две 
компании, Pepsi и Coca-Cola, ведут конкурентную 
борьбу, которая стимулирует их стратегическое 
планирование, маркетинговые исследования, мето-
ды и приемы работы, процессы производства и ре-
ализации товаров. Поэтому изучение конкурентной 
борьбы представляет собой ключевую часть рыноч-
ных исследований и отношений.

Вопросами конкурентной борьбы занимались 
такие ученые: М. Портер, И. Шумпетер, Дж. М. 
Кларк, Г. Хамел, К.К. Прахалад, Дж.Ф. Мур, A.M. 
Бранденбургср, Б. Дж. Нейлбафф, Р. Фатхутди-
нов, А. Кулешова, А. Юданов и др. Однако, вопро-
сы сравнительного анализа конкурентных преиму-
ществ отдельных компаний не находят достаточного 
отображения в научной литературе.

Целью данной работы является анализ конку-
рентных преимуществ компаний Coca-Cola и Pepsi.

Существуют два вида войны, которые никогда не 
прекращаются: информационная и конкурентная. 
У потребителя непременно возникает вопрос о том, 
какая компания и продукция лучше – Canon или 
Nikon, Visa или MasterCard, BMW или Mercedes, 

Samsung или Apple, и, конечно, Pepsi или Coca-
Cola. Вот уже больше века Coca-Cola и Pepsi ве-
дут борьбу за звание самого популярного безалко-
гольного напитка в мире и отношения между ними 
сложно подвести под такую категорию как конку-
ренция. Сможет ли Pepsi превзойти Кока-колу? В 
чем сильные и слабые стороны каждого из гигантов 
и чего не хватает каждому из них, чтобы победить 
своего конкурента?

Самое интересное в этой истории соперничества 
двух напитков состоит в том, что, разницы в ка-
честве и вкусе напитков между Coca-Cola и Pepsi 
практически нет. Как утверждают исследователи: с 
закрытыми глазами нельзя отличить один от дру-
гого (более того, на многочисленных публичных те-
стах «вслепую» потребители часто отдают предпо-
чтение Pepsi). 

Однако не в слепом тестировании потребитель, 
скорее всего, предпочтет Coca-Cola из-за масштаб-
ной рекламной компании. Это свидетельствует о 
том, что основной фронт войны между вечными 
спарринг-партнерами идет не через «вкусовые ка-
чества продукта», а через рекламные ходы и мар-
кетинговые сражения.

Обычный газированный напиток – дешевый 
продукт – сумел завоевать покупательную благо-
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склонность миллионов людей и принес компаниям 
мил-лиардные доходы.

Эксперты Академии Masterforex-V [1] выяс-
нили, что объединяет Coca-Cola и Pepsi и сделало 
их обоих фактическими монополистами рынка, а 
именно:

■ оба напитка были придуманы фармацевтами 
и изначально продавались в аптеках как возбужда-
ющее, укрепляющее, веселящее лекарство, способ-
ное улучшить пищеварение;

■ продукты почти идентичны по вкусу и воз-
можно составу. В самом начале своей истории 
«колы» заметно различались: Coca-Cola включала 
кокаин из листьев коки и кофеин из орехов колы, 
а в составе Pepsi было только последнее. Но в са-
мом начале прошлого века компания перестала ис-
пользовать кокаин, позже из состава Coca-Cola был 
выведен и кофеин. На сегодняшний день Coca-Cola 
держит свою формулу в тайне, в то время, как Ва-
лерия Зенькович, руководитель отдела коммуника-
ций PepsiCo Ukraine утверждает, что состав Pepsi 
не является тайной и печатается на каждой эти-
кетке напитка, в нее входит: питьевая вода, сахар, 
диоксид углерода, натуральный краситель «сахар-
ный колер», регулятор кислотности ортофосфорная 
кислота, кофеин, стабилизатор гуммиарабик, нату-
ральный ароматизатор.

Это отражается в преданности потребителей 
Pepsi, так как они могут учитывать, что же они 
пьют и насколько это вредно или полезно.

В результате, сегодня Coca-Cola – чуть более 
терпкая и пузырящаяся, а Pepsi – более сладкая. 
То есть, разницы почти никакой нет и пользы, как 
утверждают медики и конкуренты, – тоже. Недо-
брожелатели уверены, что ежедневно пить любую 
из этих газировок, особенно с детства, нежелатель-
но и даже опасно. 

■ внимание к технологическим исследовани-
ям. Сегодня обе компании работают над созданием 
пластиковых бутылок из экологически чистого пла-
стика для своих топовых брендов. Первой включи-
лась в это производство Coca-Cola, она обещает, что 
вся ее пластиковая тара будет не менее чем на 30 
процентов состоять из растительного материала, 
Pepsi же собирается опередить своего конкурента в 
производстве тары из стопроцентно растительного 
сырья (обертки початков, апельсиновая корка, со-
сновая кора и т.д.).

■ борьба между ними сама превратилось в шоу 
пиара обоих, за которым мир забыл о том, что идет 
третьим, четвертым или двадцатым на этом рынке [2].

Учитывая, что продукты данных компаний яв-

ляются субститутами, следует рассмотреть кон-
курентные преимущества каждой из них (табл.1).

Подводя итоги, следует сказать, что при сравне-
нии конкурентных пре-имуществ компаний Coca-
Cola лидирует по следующим параметрам:

- секретная формула подогревает интерес к са-
мой Coca-Cola и подстегивает продажи. Есть пред-
положение, что ее состав полностью известен лишь 
узкому кругу избранных, а точная формула, храня-
щаяся в сейфе банка в Атланте, оберегается почти 
как военный секрет. Тогда как состав Pepsi широ-
ко известен, поскольку в 1923 году, проходя через 
процедуру банкротства, компания была вынуждена 
раскрыть его;

- традиции. Если у Pepsi логотип менялся не 
единожды, то Coca-Cola свой логотип кардинально 
не меняла ни разу;

- ставка на вечные ценности (тот же Санта-Кла-
ус, Америка и Рождество). Pepsi, сделав однажды 
ставку на молодых и добившись благодаря этому 
промежуточной победы, вскоре многое из нарабо-
танного растеряла. Дело в том, что вкусы молоде-
жи, как известно, изменчивы и непостоянны. К тому 
же, она растет, а значит, меняет свои молодежные 
пристрастия. Вот и приходится Pepsi каждый год 
искать новых потенциальных потребителей;

Финансовый эксперт Академии Masterforex-V 
Евгений Ольховский считает [1] :

1. Чтобы стать первым, нет смысла догонять, 
чем пытается заниматься уже сто лет Pepsi. Для 
этого нужно просто бежать в своем направлении на 
поле, который не занял ваш конкурент. Бессмыс-
ленно подражать неподражаемому. Pepsi все верно 
делает с точки зрения «фланговых атак» классиче-
ского маркетинга:

- если Coca-Cola выбрала «взрослое поколение», 
Pepsi – выбирает молодежь,

- если Coca-Cola сделала символами «зимние 
атрибуты» – «белого медведя» и Санта-Клауса, 
Pepsi – «жаркое лето» с прохладным напитком и т.д.

При такой стратегии «маркетингового проти-
вопоставления» максимум, что можно выжать 
– стать вторым, чего и добилась Pepsi на се-
годняшний день в мире. Копия – всегда хуже 
оригинала. 

2. Упорная борьба между гигантами идет на 
узком поле меняющихся логотипов, рекламных 
роликов, бессмысленных билбордов на стадионах 
во время игры, звезд спорта и шоу-бизнеса. Одна-
ко, у покупателей могут быть свои, намного более 
глубинные причины, отдать предпочтение какой-
нибудь из этих или других марок, по отношению 

Таблица 1
Конкурентные преимущества компаний Coca-Cola и Pepsi

№ Coca-Cola Pepsi

1
Появление на рынке на 12 лет 
раньше основного конкурента, 
занятие позиции лидера.

Стратегия следователя за лидером.

2

Самый узнаваемый бренд. Уз-
наваемость составляет 98%, т.е. 
практически каждый человек 
на земле знает продукцию 
компании.

Использование политики снижения цен, что позволило догнать лидера. 
Так, например, продажи Pepsi стали стремительно расти, когда в пе-
риод Великой Депрессии в условиях низкого платежеспособного спроса 
компания пошла на на откровенный демпинг, став продавать газировку 
в бутылках по 340 мл., тогда как Coca-Cola – по 170, а цена была у них 
одинаковой – 5 центов за бутылку. Миллиардные резервы бутылок в 
запасах у Coca-Cola не позволяли быстро среагировать и снизить цену, 
к тому же автоматы принимали лишь монеты в 5 центов. Собственно, 
принцип «больше – за ту же цену» – естественный путь для любого 
новичка на рынке. Данный пример стал классическим, изучаемый на 
всех факультетах маркетинга в мире. Сейчас цены сравнялись, данное 
преимущество уже не работает.
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к которым Санта-Клаус, белый медведь или «хо-
лодильник с холодным пепси в жаркое лето» смо-
гут стать лишь логическим дополнением.

3. Пиар служба бренда Pepsi проигрывает Coca-
Cola интернет пространство в СНГ и мире (табл.2). 

 Таблица 2
Сравнительная характеристика по основным 

показателям деятельности компаний
Coca-Cola и Pepsi

№ Показатели Coca-Cola Pepsi

1 Стоимость бренда, 
млрд. долл./рост,% 37,752 / 1 12,931 / 8

2 Поклонники в 
Facebook, млн. чел 44 8,5

3
Упоминание компании 
в СМИ Яндекс новости 
(за месяц)

545 167

4 Кол-во запросов в 
Яндексе 170771 50668

5 Выручка от реализа-
ции, млрд. долл. 46,54 66,5

6 Прибыль, млрд. долл. 8,57 6,4
7 Доля рынка, % 42 31

8 Расходы на рекламу, 
млрд. долл. 2 1,1

4. Так, упоминание в интернет СМИ Яндекс но-
востей за месяц 167 у Pepsi против 545 у Coca-Cola. 
Пиар служба компании Coca-Cola осуществляет бо-
лее активные акции:

- Coca-Cola – спонсор турнира «Кожаный мяч.
- Coca-Cola представляла Эстафету олимпий-

ского огня в Сочи.
5. Pepsi проигрывает информационную войну 

даже там, где она реально сильнее. Например, 
рейтинг для инвесторов Barron's определил для 
Coca-Cola Co престижное место в Топ-10 самых 
«уважаемых у инвесторов компаний в мире», а 
рейтинг PepsiCo за прошлый год снизился с 9-го 
на 30-е место.

Самое неожиданное и парадоксальное в том, что 
никто не проверял и не усомнился, что данный рей-
тинг является достаточно спорным, поскольку: 

а) лучший финансовый менеджмент корпорации 
имеет именно PepsiCo, так, за прошедший год:

- чистая прибыль корпорации Coca-Cola снизи-
лась на 27% – до 8,6 млрд. долларов, в то время, как 
PepsiCo Inc. выросла на 2% – до 6,4 млрд. долларов;

- чистая прибыль на акцию так же выше PepsiCo 
(4.03 доллара против 3.69 у Coca-Cola).

б) курс акций компании PepsiCo значительно 
превышает курс конкурента.

Профессиональные трейдеры утверждают: если 
курс акций 2-х конкурирующих компаний практи-
чески одинаков в то время, когда эксперты и СМИ 
мировых рейтингов массово поддерживают и уси-
ленно помогают именно Coca-Cola Co, значит запас 
прочности у PepsiCo Inc. значительно выше [2].

6. Возможно, первым в противостоянии Coca-
Cola и Pepsi сможет сделать прорыв другая компа-
ния? Так, в пивоваренной промышленности в Рос-
сии «Балтика», «Жигулёвское», «Клинское» смогли 

3 Самый дорогой бренд с 2000 
года.

Завоевание новых рынков. Одно из правил PepsiCo Inc. звучит так – 
«стремиться к успеху в каждом регионе, бороться за каждый рынок». 
К примеру, PepsiCo Inc. в 70-е годы прошлого столетия первой начала 
проникать в коммунистические страны. Ради этого Pepsi тогда даже 
заменила в своем слогане «Присоединяйся к людям Pepsi, почувствуй 
свободу» последнее слово на нейтральное – «беззаботность» для жите-
лей СССР. 

4 Высокая креативность рекла-
мы.

Использование агрессивной рекламы. Применение музыкальной рекла-
мы с 1940 г. Бренд-последователь должен создавать яркие запомина-
ющиеся рекламные ролики и работать на контрасте. Поскольку Cola 
устойчиво ассоциируется у потребителей с Санта Клаусом, PepsiCo за-
пустила рекламу «Лето – это время Pepsi». Незамысловато, зато сразу 
бросается в глаза и легко запоминается.

5

Упор на лидерство. В 1970 
году Coca-Cola выдвинула 
слоган «Это – перво-классная 
вещь».

Привлечение механизма тести-монизма (Бэкхем, Бритни Спирс, Аги-
лера, Пинк и др. ). 

6
Акцент на взрослых, умудрен-
ных жизнью людей, знающих 
себе цену.

Ставка на молодежь (лозунг Молодое поколение выбирает Pepsi» ).

7

Упор на классику и семейные 
цен-ности (использование в 
рекламе Санта-Клауса, олице-
творение напитка с праздни-
ком и фейерверком).

Оригинальная упаков-ка.
Креативные рекламные акции. К примеру, известная акция компа-
нии – «выбери лучшую из коллекции вслепую», в результате которой 
Pepsi победила Cola со счетом 3:2, о чем тут же сообщили в телевизи-
онной рекламе. Или – бесплатная дегустация Pepsi, а ведь новое, как 
правило, нравится больше привычного.

8

Работа на опережение. Так, 
например, Coca-Cola для повы-
шения продаж в отдаленных 
населенных пунктах стала 
продавать напитки с машин, 
которые доставляли туда про-
дукты, для этого были заку-
плены фургоны с изображени-
ем напитка и его символикой. 
Затем стала устанавливать 
свою светящуюся рекламу 
около популярных сетей пита-
ния и т.д.

Продолжение таблицы 1
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стать лидерами продаж в России, оттеснив многие 
именитые бренды «из вне». В Украине четыре на-
циональных компании «САН ИнБев Украина»(ТМ 
«Черниговское», «Рогань» и «Янтар»), «Оболонь» 
(ТМ «Оболонь»), Carlsberg Ukraine (ТМ «Славу-
тич», «Львивске», «Carlsberg») и «Миллер Брендз 
Украина» (ТМ «Сармат», «Жигулевское», «Золо-
тая Бочка») контролируют большую часть рынка 
в стране.

Рассматривая основных потребителей про-
дукции данных компаний, следует отметить, что 
основной их сегмент сконцентрирован в США, 

Китае и Мексике. Практически на всех рынках 
Coca-Cola заметно опережает конкурентов по 
объемам продаж. 

Вывод. Таким образом, компании должны осу-
ществить продуманную, взвешенную конкурент-
ную политику, четко очертив свою нишевую при-
над-лежность. Возможно, вопрос состоит не в том, 
какая компания станет лидером: последователь за-
нимает достаточно неплохие позиции на мировом 
рынке, а кроме того, какую компанию считать ли-
дером, какую последователем остается открытым 
вопросом.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
PEPSI І COCA-COLA

Анотація
Стаття присвячена аналізу конкурентних переваг компаній, що функціонують на світовому ринку безалкогольної 
продукції – Coca-Cola і Pepsi. Доведено, що обидві компанії займають домінуюче становище на ринку. Визначено 
стратегічні переваги компанії Coca-Cola. Виконано аналіз основних показників діяльності компаній.
Ключові слова: конкуренція, переваги компанії, маркетингова політика, стратегічне планування, чистий прибуток.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF COMPETITIVE ADVANTAGE
OF PEPSI AND COCA-COLA

Summary
This article is devoted to the analysis of the competitive advantages of companies operating in the global market of soft 
drinks – Coca-Cola and Pepsi. It is proved that the two companies dominate the market. The strategic advantages of Coca-
Cola are determined. The analysis of key performance indicators of companies is made.
Keywords: competition, benefits the company, the marketing policy, strategic planning, net profit.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ166

1 (01) березень 2014

УДК 334.758.2

Стегній Олена Валеріївна
аспірант кафедри організації виробництва бізнесу та менеджменту
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
АГРОХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУР

Проаналізована діяльність всіх існуючих організаційно-правових форм. З’ясовано яка з них являється найефективнішою 
в умовах нашої держави. Визначені негативні та позитивні риси організаційних структур. 
Ключові слова: інтеграція, холдингові структури, синергія.

Постановка проблеми. Комбінування між со-
бою окремих агропромислових підприємств 

утворюють складні інтеграційні структури. Наразі 
існують різні типи інтеграції між аграрними, пе-
реробними та торгівельними підприємствами, вони 
розрізняються залежно від поставленої мети від 
співпраці, характеру господарських відносин між 
їх учасниками, ступеня самостійності вхідних в 
об'єднання підприємств. Але питання, щодо най-
ефективнішої організаційної форми об'єднання за-
лишається відкритим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
вчених присвячують свої труди для вирішення пи-
тання, щодо найефективнішої організаційної форми 
об’єднання агропромислових підприємств, серед ве-
ликої кількості існуючих ми звернули увагу на труди 
таких вчених, як Андрійчука В.Г., Хорунжого М.Й.[2], 
Єранкіна О.О., Дем'яненка С.[4], Федорченка М. [5]. 
Вчені у своїх статтях висвітлюють негативні та по-
зитивні сторони інтеграційних структур, поява та іс-
нування яких зв’язана з недопрацьованою аграрною 
політикою нашої держави. Відсутність інстутиціїних 
та правових умов для успішного ведення вітчизня-
ними підприємствами рентабельного виробництва, 
змушує аграрні підприємства виживати за рахунок 
об’єднання в різні види холдингових структур.

Цілі статті. Ознайомившись з перевагами та не-
доліками інтеграційних об’єднань агропромислових 
підприємств, зробимо їх порівняльний аналіз. Зна-
йти найефективнішу форму інтеграційних відно-
син, освітити її позитивні та негативні риси.

Виклад основного матеріалу дослідження. Са-
мостійні вітчизняні аграрні підприємства знахо-
дяться у стані, коли з боку держави відсутня під-
тримка, з боку інвесторів відмова від інвестування 
ризикованих проектів. Відсутність власних оборот-
них засобів та низький платоспроможний попит на-
селення, не дає підприємствам вести беззбиткове 
виробництво. 

В даній складній ситуації, підприємства повинні 
розраховувати тільки на себе, а саме самоорганіза-
цію та самофінансування за рахунок власних мож-
ливостей, що можливо тільки при інтегруванні з 
іншими аграрними підприємствами. Вибір найефек-
тивнішої форми вертикальної інтеграції агропромис-
лових виробництв веде до стійких виробничих і еко-
номічних відносин між об’єднаними підприємствами 
та суттєво зменшує трансакційні витрати. За допо-
могою інтеграції повністю скорочується діяльність 
посередників і проміжних ланок, що уповільнюють 
процес виробництва і знижують його ефективність. 

В Україні за Господарським кодексом можуть 
створюватися та функціонувати такі види інтегро-
ваних структур або господарчих об’єднань: асо-
ціації, корпорації, консорціуми, концерни і про-
мислово-фінансові групи, конгломерати, картелі, 

холдинги, агропромислові комбінати, стратегічні 
альянси, синдикати, пули, трести [6]. Всі організа-
ційно-правові форми об’єднання розрізняються за-
лежно від поставленої мети, співпраці, характеру 
господарських відносин між їх учасниками, ступеня 
самостійності вхідних в об'єднання підприємств.

Для поняття, яка організаційно-правова форма 
об’єднання буде найефективніша для агропромис-
лового підприємства, зробимо порівняльний аналіз 
у виробничої, маркетингової, фінансової, облікової 
та бізнес планувальної сферах діяльності кожному 
інтеграційному об’єднанні. 

Ознайомившись з перевагами та недоліками 
інтеграційних об’єднань агропромислових підпри-
ємств, зробимо їх порівняльний аналіз табл. 1. 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз форм інтеграції 

агропромислових підприємств

Форма інте-
грації

Сфери діяльності
Ви-

робни-
цтво

Мар-
кетинг

Фі-
нанси Облік

Бізнес-
плану-
вання

Альянс - - + + -
Асоціація - - - - -
Картель + + + + +
Конгламерант - - + + +
Консорціум - - - - +
Концерн + + + + +
Корпорація - + + - +
Промисло-
во-фінансові 
групи

+ + + - +

Пул - - + + -
Синдикат - + - - +
Трест + + + + +
Холдинг + + + + +

«+ « – зосередженні сфери діяльності у конкретних фор-
мах інтеграції агропромислових підприємств.

«-»«- не зосереджені сфери діяльності у конкретних фор-
мах інтеграції агропромислових підприємств.

Джерело: розроблено автором 

Таким чином найефективніші форми агропро-
мислової інтеграції, де всі сфери діяльності зосе-
редженні або централізовані можна назвати карте-
лі, трести концерни, та холдинги. 

Агрохолдинги грають неоднозначну роль в наці-
ональній економіці, з одного боку, інвестуючи капі-
тал в агропідприємства, вони підвищують ефектив-
ність аграрного виробництва, що веде до розвитку 
сільських територій, а з іншого – витісняють з аг-
робізнесу аграрні підприємства і фермерські гос-
подарства, що веде до регресу соціального стану 

© Стегній О.В., 2014
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населення задіяного в агропромисловому секторі 
економіки, та впливає на екологічний стан сіль-
ських територій. Так, як засновники звичайно не 
знаходяться на території країни де створено хол-
дингові структури, вони не вирішують питання со-
ціального та екологічного розвитку.

Але багато ї позитивних факторів від діяльності 
агрохолдингів, а саме:

- концентрація капіталів, в умовах гострого де-
фіциту власних коштів, це дозволяє створювати 
венчурні підприємства та займатися інноваційною 
діяльністю;

- можливість збільшення розміру виробництва 
і збуту;

- збільшення прибутку від діяльності, за раху-
нок інтеграції сільського господарства та переробки 
продукції, що впливає на здешевлення сировини;

- диверсифікування ризиків та перерозподіл 
ресурсів надає більш стійкі позиції до фінансових 
криз юридичним особам, які входять до об’єднання; 

- впровадження додаткових емісій акцій дочір-
ніх товариств, за рахунок чого можуть залучати-
ся кошти нових інвесторів, охочих брати участь в 
окремих інноваційних проектах;

- зниження агентських витрат за рахунок мож-
ливості в будь-який час ініціювати переобрання 
членів ради директорів або призначення нових ви-
конавчих органів, при умові, що інтегровані підпри-
ємства створюють невелику холдингову піраміду, 
це призводить до мінімізації опортунізму осіб, що 
утворюють органи управління;

- зниження трансакційних витрат, за рахунок 
утворення єдиного центру управління ; 

- захист об’єднаних підприємств від ворожого 
поглинання та набігами корпоративних рейдерів та 
інших більш сильних конкурентів; 

- оптимізація оподаткування, за рахунок вико-
ристання трансфертних цін та інших аналогічних 
інструментів. 

Отже, розгляд агропромислової форми інтеграції, 
а саме холдингів, дозволяє дійти висновку про те, 
що вони мають як позитивні, так і негативні сторони. 

При об’єднанні декількох аграрних підприємств 
в одну інтегровану структуру, підприємства отри-
мують конкурентні переваги над іншими аграрни-
ми підприємствами, так як ефект сумісної діяль-
ності завжди вище простої суми індивідуальних 
зусиль, за рахунок потенціалу співвиробництва та 
взаємозв’язку [6]. Цей ефект має назву синергія. 

На рисунку 1 розглянемо можливі види ефектів, 
які отримують агропромислові підприємства за ра-
хунок синергічних ефектів.

Синергія
збуту

Синергія 
інвесту-

вання

Ефект
інтеграції

Виробнича 
синергія

Синергія
управління 
персоналом

ефект 
масштабу

Ефект
конгло-
мерату

Ефект 
комплекс-
них
переваг

Інтегрована 
холдингова 
структура

Рис. 1. Впливання синергітичних ефектів
на агропромислові підприємства

Під синергічним ефектом прийнято розуміти 
збільшення ефективності діяльності в результа-
ті інтеграції окремих частин в єдину систему за 
рахунок так званого сукупного системного ефекту 
емерджентності (властивості системи, які не при-
таманні її елементів окремо, а виникають завдяки 
об'єднанню цих елементів в єдину, цілісну систе-
му) [8].

Ефект масштабу, утворюється в результаті 
об’єднання агропромислових підприємств. При ви-
робництві великого об’єму продукції а також орга-
нізовані відділи маркетингу, логістики та служби 
збуту, підприємства знижують свої витрати, що 
веде до прибутковості інтегрованої структури, та 
як наслідок самого підприємства. 

Ефект інтеграції у об’єднаної структурі дося-
гається за рахунок об'єднання всіх процесів руху 
товару від стадії виробництва до стадії споживання. 

Ефект комплексних переваг з’являється за ра-
хунок збільшення об’ємів поставок та надає агро-
промисловому підприємству набагато більше вигод 
та переваг ніж від дрібних поставок. 

Ефект конгломерату може існувати тільки у 
великих інтегрованих структурах, де величина ко-
мерційних і фінансових ризиків розподіляється між 
великою кількістю об’єднаннях підприємств, сприя-
ючи на зменшення ризиків.

За рахунок об’єднання агропромислових підпри-
ємств в єдину інтегровану структуру та можливість 
спільного управління та використання внутрішніх 
ресурсів, з’являються додаткові синергічні ефекти 
у менеджменті, а саме :

- синергія збуту (або ринкова синергія) – це пе-
реваги, одержувані підприємством за рахунок сти-
мулювання збуту, логістики, маркетингу, розподі-
лу, реклами;

- виробнича синергія (або синергія витрат), тобто 
отримання переваг за рахунок більш повного вико-
ристання виробничих потужностей, зниження ви-
трат;

- синергія інвестування – це переваги, одержу-
вані за рахунок максимально можливого викорис-
тання інвестиційного потенціалу кожного з підпри-
ємств, що входить в інтеграційне утворення;

- синергія управління персоналом – це ефект, 
одержуваний у результаті зростання, вдосконален-
ня кадрового потенціалу підприємства. Це, в свою 
чергу, збільшує можливості підготовки, підвищення 
кваліфікації персоналу, кадрових перестановок [9]. 

Головна важлива перевага агрохолдингової 
структури, це інвестування фінансових ресурсів, 
що неможливо досягти власними силами самостій-
них аграрних підприємств. 

І.С. Шиткіна виділяла такі переваги холдингів пе-
ред іншими формами підприємницьких об'єднань, як:

масштаб використовуваних ресурсів (виробни-
чих фондів, інвестиційних коштів, трудових ресур-
сів), у тому числі можливість залучення кваліфі-
кованого управлінського, наукового, виробничого 
персоналу;

мінімізація негативного впливу конкуренції, 
оскільки учасники об'єднання, як правило, не до-
пускають взаємної конкуренції на одному і тому ж 
ринку;

значна централізація капіталу, який в залеж-
ності від економічної кон'юнктури може « переті-
кати « з однієї сфери підприємницької діяльності 
в іншу;

можливість створення самодостатньої верти-
кально інтегрованої системи від видобутку сиро-
вини до випуску закінченої продукції високого 
ступеня переробки;можливість диверсифікації ви-
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робництва для зниження підприємницьких ризиків 
і забезпечення спеціалізації окремих видів діяль-
ності як умови їх конкурентоспроможності ;

об'єднання виробництва, технічного досвіду і на-
уково-дослідних розробок, можливість інтеграції 
науки і виробництва;

можливість підвищення стійкості бізнесу, управ-
ління ризиками, забезпечення безпеки основних 
майнових активів підприємницького об'єднання. 
Ризиковані операції можуть бути перенесені в до-
чірні суспільства, оскільки, будучи самостійними 
юридичними особами, за загальним правилом вони 
несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями 
тільки належним їм майном;

можливість централізації цілого ряду функцій і 
тим самим економії управлінських витрат . Як пра-
вило, функціональний розподіл обов'язків між осно-
вним і дочірніми товариствами відбувається таким 
чином, що в сфері уваги основного суспільства ви-
являються такі повноваження, як планування, ор-
ганізація фінансових потоків, централізований бух-
галтерський облік, правове забезпечення, кадрова 
політика, інформаційне забезпечення, статистика, 
маркетинг і організація збуту;

забезпечення єдиного всередині холдингової 
компанії податкового і фінансового планування. 
Корпоративні схеми податкового планування, спря-
мовані на зниження податкових втрат, можуть бути 
засновані, зокрема, на раціональному розподілі 
функцій усередині холдингу, внутрішньому ціноут-
воренні, створенні учасниками холдингу централі-
зованих фондів (резервів);

забезпечення конфіденційності контролю. У хол-
динговій системі організації підприємницької ді-
яльності на верхівці «холдингової піраміди» може 
бути суспільство, створене окремими особами, чий 
реальний контроль, здійснюваний через органи 

управління основного суспільства, практично при-
хований і може бути виявлений тільки через систе-
му афілійованих осіб [9]. 

Організаційно-економічні фактори аграрного 
сектору економіки нашої держави не відповідають 
умовам створення та функціонування агроформу-
вань ЄС. Не слід забувати про ті умови, які мають 
агропромислові підприємства ЄС, де аграрна полі-
тика спрямована на збереження фермерства. Прі-
оритети аграрної політики ЄС, це високий рівень 
сільського способу життя, розвитку фермерства та 
кооперації, які підтримуються державою, та мають 
високу технічну оснащеність та великий експорт-
ний потенціал. 

Функціонування та зростання агрохолдингів в 
Україні можна пояснити з несформованої ринкової 
економікою, не доопрацюванням аграрної політики, 
недосконалим та неефективним функціонуванням 
ринків. Відсутність інстутиціїних та правових умов 
для успішного ведення вітчизняними підприємства-
ми рентабельного виробництва, змушує аграрні під-
приємства виживати за рахунок об’єднання в різні 
види холдингових структур.

Висновки. Виникнення і розвиток агрохолдингів 
в Україні є закономірним наслідком неефективно-
го здійснення аграрної політики. Діяльність агро-
холдингових структур з використання виробничих 
ресурсів у сільському господарстві чимало вчених 
оцінюють позитивно. Ми не ідеалізуємо агрохол-
динги але вважаємо, що діяльність агрохолдингів 
відповідає сучасним тенденціям розвитку аграрного 
виробництва, що характеризується впроваджен-
ням новітніх технологій виробництва та управління 
ними. Розвиток цих організаційно – правових форм 
сприяє найкращому використанню ресурсів – зем-
лі, капіталу, праці, підприємницьких здібностей 
людей.
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Аннотация
Проанализирована деятельность всех существующих организационно-правовых форм. Выяснено, какая из них явля-
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Постановка проблеми. Принципи політики за-
йнятості населення формуються на національ-

ному рівні. Саме на рівні країни вцілому сформована 
нормативна база, створена система служб зайня-
тості, визначено принципи та методи регулювання 
ринку праці. Однак на рівні області існує цілий на-
бір об’єктивних і суб’єктивних факторів, що обумов-
люють широке просторове різноманіття регіональних 
ринків праці, і, відповідно, способів їх регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження регулювання ринку праці були здійснені 
провідними українськими вченими, такими як Бан-
дур С., Богиня Д., Дорогунцов С., Долішній М., Крас-
нов Ю., Шевчук Л. та інші. Однак маловивченими 
залишаються питання комплексного кількісного та 
якісного оцінювання стану регулювання ринку пра-
ці та існує полярність поглядів щодо соціально-еко-
номічного механізму його регулювання.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі регулювання ринку праці Чер-
каської області та визначенні шляхів застосування 
отриманих результатів для вдосконалення механіз-
му державної політики зайнятості в регіоні.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
слідження чинного в Україні механізму державного 
регулювання ринку праці та зайнятості населення 
показало, що нині він включає: 

– правові інструменти, що регулюють соціаль-
но-трудові відносини; 

– інструменти фінансово-кредитної політики, 
спрямовані на реалізацію програм зайнятості й під-
тримку населення, яке тимчасово не працює; 

– інструменти інвестиційної та податкової полі-
тики, які передбачають економічний вплив держа-
ви на роботодавців, на склад робочої сили; 

– засоби державної системи працевлаштування 
з розвинутою мережею центрів зайнятості, які ре-
гулюють рух трудових ресурсів; 

– засоби системи державного контролю за дотри-
манням прийнятих і чинних правових, економічних 
та організаційних умов сприяння зайнятості [1].

На сьогоднішній день нормативною основою ре-
гулювання ринку праці Черкащини є Програма за-
йнятості населення Черкаської області на період 
до 2017 року. Програма розроблена відповідно до 
ст. 18 Закону України «Про зайнятість населення». 
До цього регулювання ринку праці відбувалося на 
основі Програми зайнятості населення Черкаської 
області у 2011-2012 роках, реалізація якої принесла 
певні результати.

Чисельність зареєстрованих безробітних в об-
ласті зменшилась з початку 2011 року на 4,4%, од-
нак за підсумками 2012 року збільшилась на 1,8%. 
Рівень безробіття за визначенням Міжнародної Ор-
ганізації Праці зменшився із 9,9% за 2010 рік до 
9,2% за 2011 рік, а упродовж 2012 року рівень без-
робіття було зменшено до 9%.

Негативно впливає на рівень зайнятості насе-
лення та стан ринку праці заборгованість із ви-
плати заробітної плати та вивільнення із підпри-
ємств працівників. Загальна заборгованість станом 
на 01.01.2011 року становила 19,2 млн. грн., на 
01.01.2012 р. – 11,3 млн. грн., яка впродовж 2012 
року збільшилася на 4,9 млн. грн. і на 01.01.2013 
року становила 16,2 млн. грн.

Із підприємств, установ та організацій протягом 
2011 року вивільнено 2449 осіб, або на 33,9% більше, 
ніж протягом 2010 року. Упродовж 2012 року ви-
вільнено 3429 осіб, або на 40% більше порівняно із 
попереднім роком.

Важливим чинником формування конкурентно-
го середовища, збільшення валового внутрішнього 
продукту, зростання числа робочих місць у реаль-
ному секторі економіки області, зменшення соці-
альної напруги є мале підприємництво. У 2011 році 
у сфері малого підприємництва Черкаської області 
функціонувало 55 тис. фізичних осіб-підприємців, 
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проте вже на 01.01.2013 р. кількість підприємців 
зменшилась на 2,4 тис. і на обліку в податкових 
органах перебувало 52,6 тис. фізичних осіб-під-
приємців.

Від діяльності суб’єктів малого бізнесу до бю-
джетів усіх рівнів протягом 2011 року надійшло 425 
млн. грн., що на 2% більше надходжень, ніж у попе-
редньому році. У 2012 році надходження до бюдже-
тів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва 
досягло 621,3 млн. грн., що на 196,3 млн. грн., або на 
46,2% більше надходжень у 2011 році [2].

Протягом 2011 року чисельність звільнених пра-
цівників на підприємствах області на 4,5 тис. осіб 
перевищувала чисельність прийнятих. У 2012 році 
спостерігалося збільшення диспропорції між чи-
сельністю прийнятих і звільнених працівників із га-
лузей економіки області. Так, чисельність звільне-
них працівників з підприємств області на 10,8 тис. 
осіб перевищувала чисельність прийнятих.

Чисельність працівників, які перебували в 2011 р. в 
умовах вимушеної неповної зайнятості, становила 35,6 
тис. осіб, або 13,5% середньооблікової кількості штат-
них працівників, у 2012 році – 25,7 тис. осіб, або 9,8% 
середньооблікової кількості штатних працівників.

Одним із негативних аспектів зайнятості на-
селення області залишається наявність тіньового 
сектору економіки, особливо у побутовому обслу-
говуванні, торгівлі і громадському харчуванні, бу-
дівництві.

Середньооблікова чисельність штатних праців-
ників, зайнятих у галузях економіки області, про-
тягом 2011 року зменшилася до 265,0 тис. осіб, а 
в 2012 році – до 261,9 тис. осіб. Чисельність еко-
номічно активного населення протягом трьох років 
зменшилася на 8,8 тис. осіб, а саме із 627,3 тис. осіб 
у 2010 році до 624,1 тис. осіб у 2011 році та до 618,5 
тис. осіб за 2012 рік.

Протягом 2011-2012 рр. чисельність незайнятих, що 
скористались послугами служби зайнятості зросла з 
80,8 тис. осіб до 82,1 тис. осіб відповідно. За направлен-
ням центрів зайнятості області було працевлаштовано 
в середньому понад 35,2 тис. осіб. В тому числі у 2011 
р. 540 безробітних отримали одноразово виплату допо-
моги по безробіттю та започаткували власну справу. У 
2012 р. цей показник знизився до 436 осіб. За вказаний 
період відбулося зростання безробітних, які проходили 
професійне навчання за направленням служби зайня-
тості з 8,8 тис. до 9,2 тис. осіб [2].

Для забезпечення тимчасової зайнятості безро-
бітних велика увага приділялась організації опла-
чуваних громадських робіт. Протягом 2011 р. до та-
ких робіт було залучено 27,8 тис., а у 2012 р. – 28,1 
тис. безробітних, фінансування їх проводилося за 
рахунок коштів роботодавців та Фонду.

З метою економічної підтримки підприємств ре-
гіону та повернення безробітних до трудової діяль-
ності проводилась робота щодо працевлаштуван-
ня незайнятих громадян шляхом надання дотацій 
роботодавцям на відшкодування заробітної плати 
працівників, прийнятих за направленням служби 
зайнятості (в першу чергу осіб, які потребують со-
ціального захисту). У 2011 році таким чином були 
працевлаштовані 1722 осіб, а у 2012 р. – 1855 осіб.

Загалом заходами активної політики зайнятості у 
2011 році було охоплено майже 72 тис. осіб, або 90% 
від загальної чисельності незайнятих громадян, які 
користувалися послугами обласної служби зайнятос-
ті. У 2012 р. чисельність таких осіб зросла до 72,5 тис.

З метою посилення соціального захисту працю-
ючих громадян, запобігання порушенням податко-
вого та трудового законодавства, сприяння детіні-
зації економіки в усіх містах та районах області 

з 2005 року працюють робочі групи по легалізації 
ринку праці. У 2011 році цими групами було здій-
снено 5,9 тис. перевірок суб’єктів підприємницької 
діяльності, виявлено понад 1,9 тис. фактів щодо не-
укладання договорів між працівниками та фізич-
ними особами. У результаті легалізовано працю 1,6 
тис. осіб шляхом реєстрації відповідних договорів. 
Упродовж 2012 року проведено 5,3 тис. таких пе-
ревірок, виявлено майже 1,5 тис. фактів праці на-
йманих працівників без укладання трудових угод, 
легалізовано працю 1,2 тис. осіб.

Одним із головних напрямків забезпечення під-
вищення рівня зайнятості населення в області є 
збереження ефективно діючих та створення нових 
робочих місць. У 2011 році у всіх сферах діяльності 
в області створено 28 тис. нових робочих місць, або 
на 2,4 тис. робочих місць більше порівняно з попе-
реднім роком (річне завдання виконано на 142,8%). 
У 2012 році в області створено понад 27 тис. робо-
чих місць, або 107,2 відсотка річного завдання.

Проблемою є значні обсяги ліквідованих робочих 
місць. Спостерігається позитивна тенденція у спів-
відношенні кількості новостворених до ліквідованих 
робочих місць. Так, у 2011 році цей показник ста-
новив 120,0%, за підсумками 2012 року – 124,9% [2].

Щодо сучасного стану регулювання ринку праці, 
то у січні 2014 року у центрах зайнятості області 
було зареєстровано 2267 вакансій, із них для укомп-
лектування державною службою зайнятості – 2214. 
За цей період були укомплектовані 1877 вакансій. 
Рівень укомплектування вакансій в цілому по Чер-
каській області зріс з 56,5% у січні 2013 року до 68,8% 
у січні 2014 року. Найвищий рівень укомплектуван-
ня вакансій спостерігався у Монастирищенському 
РЦЗ (98,2%), Звенигородському РЦЗ (97,8%), Шпо-
лянському РЦЗ (91,7%) та Драбівському РЦЗ (89,7%). 
Черкаська область займає друге місце по Україні за 
рівнем укомплектування вакансій.

Всього послугами обласної служби зайнятості у 
січні 2014 року скористалися 27,3 тис. громадян, з 
них отримали роботу за направленням центрів за-
йнятості – 1167 осіб, із них на нові робочі місця 
з компенсацією роботодавцям єдиного соціального 
внеску працевлаштовані 3 безробітні. Позитивну 
динаміку досягнуто майже в усіх районах облас-
ті, зокрема чисельність працевлаштованих безро-
бітних зросла понад 100% у Шполянському РЦЗ 
(175,0%), Корсунь-Шевченківському РЦЗ (113,3%) 
та у м. Черкаси (104,3%), найнижчі показники одер-
жано у Чорнобаївському РЦЗ (70,3%) та у Канів-
ському МРЦЗ (63,2%). 

В січні 2014 року 3 особи отримали ваучери на 
навчання для підтримання конкурентоспроможності 
осіб старше 45 років на ринку праці. Кількість без-
робітних, які отримали допомогу по безробіттю одно-
разово для організації підприємницької діяльності, 
становила 39 осіб. За направленням центрів зайня-
тості в цілому по області в січні 2014 року проходили 
професійне навчання 1663 безробітні. Рівень працев-
лаштування після закінчення профнавчання зріс з 
58,9% у січні 2013 року до 67,6% у січні 2014 року [3]. 

Відповідно до Програми зайнятості населення 
Черкаської області на період до 2017 року перед-
бачається поступове скорочення чисельності еко-
номічно активного населення області у віці 15-70 
років передусім за рахунок зниження трудової ак-
тивності пенсіонерів, яка спостерігається протягом 
останніх років. При цьому, основними факторами, 
за рахунок яких передбачається збільшення зайня-
тості населення працездатного віку, будуть: зрос-
тання самозайнятості населення, відновлення робо-
ти окремих виробництв. 
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Пріоритетом у роботі місцевих органів виконав-
чої влади, служби зайнятості, спільно з роботодав-
цями та профспілками, буде регулювання ринку 
праці за рахунок розгортання активних програм 
сприяння зайнятості населення, підвищення якості 
та результативності надання послуг, профорієнта-
ційна робота з молоддю, випускниками шкіл, розви-
ток самозайнятості та підтримка підприємницьких 
ініціатив безробітних, підвищення рівня працевла-
штування соціально вразливих верств населення, 
розширення інформаційно-роз’яснювальної роботи, 
посилення соціального партнерства.

З метою повернення безробітних громадян до 
активної трудової діяльності до 2017 року перед-
бачається щорічно: 

– працевлаштувати близько 26,5 тисяч безро-
бітних;

– організувати професійну підготовку, перепід-
готовку і підвищення кваліфікації близько 9 тис. без-
робітних відповідно до потреб обласного ринку праці;

– урізноманітнити профорієнтаційні послуги для 
цільових груп населення (школярі, молодь, жінки, 
інваліди, безробітні з тривалим періодом незайня-

тості) і окремих громадян, спрямовуючи зусилля на 
формування активної позиції в питаннях зайнятос-
ті, осмислений вибір напрямків професійної діяль-
ності, підвищення престижу робітничих професій;

– посилити індивідуальну адресну роботу з гро-
мадянами, які тривалий час не мали роботи [2].

Висновки з проведеного дослідження. Незва-
жаючи на те, що в Черкаській області система-
тично розробляються і реалізуються програми 
зайнятості населення, проблеми на ринку праці 
зберігаються, зокрема заборгованість із виплати 
заробітної плати та вивільнення із підприємств 
працівників, зменшення кількості фізичних осіб-
підприємців, наявність тіньового сектору економі-
ки та значні обсяги ліквідації робочих місць. Разом 
з тим, в результаті реалізації зазначених заходів, 
очікується підвищення у громадян мотивації та 
відповідального ставлення до зайнятості, змен-
шення дисбалансу між попитом та пропозицією 
робочої сили на обласному ринку праці в профе-
сійно-кваліфікаційному розрізі, адаптація у сфері 
зайнятості громадян, які потребують додаткових 
гарантій соціального захисту.
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Постановка проблемы. На развитие органи-
зации в современных условиях межгосудар-

ственной интеграции оказывает влияние выбор ею 
стратегии: глобальной или многонациональной.

 В первом случае, организация действует более 
чем в одной стране, трансформируя получаемые 
преимущества в области исследований, разработок, 
маркетинга, финансов в разных странах в более 
низкие издержки и более высокую репутацию; во 
втором случае – развитие бизнеса осуществляется 
на основе слияния активов объединяющихся фирм 
различных стран и выпуска акций вновь создан-
ной организации (приобретение статуса многонаци-
ональной организации) [4, с. 9]. Изучение проблем 
и поиск наиболее оптимальных стратегий развития 
корпоративных структур с целью стимулирования 
межгосударственной интеграции в странах СНГ яв-
ляется сейчас своевременным и актуальным.

Постановка задачи. С целью изучения влияния 
различных стратегий на процесс интеграции необ-
ходимо их классифицировать. Внешнеэкономиче-
ские стратегии корпораций России и стран СНГ в 
области инвестиций можно разделить на следую-
щие группы:

- слияние и приобретение компаний на нацио-
нальных рынках и за рубежом путем приобретения 
пакетов акций или долей в уставном капитале;

- инвестиции в покупку месторождений страте-
гических источников сырья внутри государств ба-
зирования и за их пределами;

- создание собственных новых подразделений, 
филиалов, представительств в рамках националь-
ного и международного экономического простран-
ства («стратегия органического роста»);

- создание совместных предприятий, стратеги-
ческих партнерств и альянсов с другими нацио-
нальными или иностранными компаниями [9, с. 88].

Маркетинговые стратегии как часть общих кор-
поративных мероприятий по транснационализации 
охватывает: ассортиментную политику (разработка 
и создание принципиально новых товаров и услуг 
или товаров-субститутов на существующих рынках 
аналогов); политику ценообразования (создание то-
варов с наименьшими издержками и высоким ка-
чеством); коммуникационную политику (создание 
торговых марок, формирование имиджа и ориента-
ция на клиента, развитие логистической сети). 

В процессе расширения присутствия компании 
на рынке, либо выхода на новые сегменты целе-
сообразно использовать аутсорсинг. Аутсорсинг 
бизнеса – это выделение из структуры холдинга 
самостоятельной бизнес единицы по выполнению 
определенных видов деятельности на контракт-
ной основе. Достоинства: перенос части затрат на 
внешнюю компанию, улучшение финансовых пока-
зателей головной компании; прямой контроль соб-
ственников холдинга над созданным предприятием; 
возможность эффективно и относительно самосто-
ятельно развиваться на свободном рынке, увеличи-
вая свою капитализацию. 

Изложение основного материала исследования. 
Для стран с развивающимися рынками трансна-
ционализация производства рассматривается как 
условие решения проблемы производственно-тех-
нического развития. В настоящее время удельный 
вес корпоративных структур в общем объеме про-
дукции стран СНГ превышает 20%. При этом бо-
лее 40% из них имели положительную динамику 
основных макроэкономических показателей. Доля 
официально зарегистрированных корпоративных 
структур в ВВП России составляет порядка 15%. 
Корпоративные структуры в СНГ также являются 
«инициативной силой» интеграции «снизу». Основ-
ной формой интеграции на микроуровне в рамках 
СНГ являются финансово-промышленные группы 
(ФПГ) и предприятия с иностранными инвестици-
ями. Совокупность ФПГ и ТНК позволяют хозяй-
ствующим субъектам успешнее адаптироваться к 
новым экономическим условиям, способствовать 
восстановлению на новых принципах единого эко-
номического пространства [7, с. 15-20].

Формирование различных объединений на микро-
уровне в рамках СНГ преследует следующие цели:

- создание новой системы инвестирования про-
мышленности;

- возрастание финансовых активов коммерче-
ских банков для инвестирования в реальный сектор 
экономики;

- выход на внешние товарные рынки не только 
с продукцией сырьевых отраслей, но и инновацион-
ными продуктами;

- укрепление технических и кооперационных 
связей по производству конкурентоспособной про-
дукции;
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- повышение уровня конкурентоспособности 
экономики стран Содружества на основе инноваци-
онного роста [12, с. 63-65].

Конкурентоспособность экономики развитых 
стран во многом определяется наличием сектора 
крупных вертикально и горизонтально – интегриро-
ванных корпораций, в рамках которых достигается 
растущая концентрация промышленного капитала, 
инвестиционных ресурсов, наукоемких технологий, 
компьютеризованных рабочих мест и высококвали-
фицированных кадров новых форм организации и 
управления производством. 

Такой корпоративный сектор можно по праву 
рассматривать как базис современной конкурент-
ной экономики. К этому должны стремиться и стра-
ны Содружества. При разработке торгово – про-
мышленной политики и стимулировании процессов 
транснационализации компаний целесообразно 
учитывать две стратегии ТНК наиболее часто при-
меняемые для проникновений на новые рынки: 
стратегия интеграции в мировую экономику, стра-
тегия соответствия национальным интересам и ре-
гиональным рынкам [11, с. 67].

Стратегия интеграции в мировую экономику ха-
рактерна для крупнейших компаний, работающих 
в сфере атомной энергетики, космонавтики, авиа-
строения и автомобилестроения. Данной стратегии 
присуща жесткая централизация управления. До-
черние компании и отделения призваны выполнять 
указания центральной компании, и выступают как 
ее структурные подразделения, задействованные в 
технологической специализации и кооперации. 

Стратегия интеграции в мировую экономику 
позволяет максимально использовать эффект мас-
штаба, рационализировать капиталовложения, осу-
ществлять контроль и регулирование монополизи-
рованного рынка. Для предприятий развивающихся 
стран появляется возможность стать структурным 
подразделением известных компаний, получить до-
ступ к современным инновационным технологиям и 
методам управления бизнесом, увеличить трансна-
ционализацию и расширить рынки сбыта. 

Стратегии интеграции в мировую экономику со-
ответствует экспортная стратегия слияния и при-
обретения компаний отраслей однородного произ-

водства [3, с. 290].
Стратегия соответствия национальным интере-

сам и региональным рынкам характерна для кор-
пораций пищевой, электронной, текстильной про-
мышленности и производства товаров бытовой 
химии. 

В этом случае дочерние компании и отделения 
придерживаются лишь стратегии развития голов-
ной компании. Вопросы что производить, в каком 
количестве и как реализовать произведенный то-
вар, решаются компаниями самостоятельно, исхо-
дя из требований рынка. Контингент управляющих 
представлен местными кадрами. Фирмы выступают 
как юридические лица и распоряжаются финанса-
ми самостоятельно. 

Данная стратегия позволяет создавать в прини-
мающей стране предприятия, используя все преи-
мущества международного разделения труда и ре-
ализовать коммерческие интересы. Принимающая 
страна, в свою очередь, получает новые технологии, 
рабочие места и развивает инфраструктуру. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ), как 
наиболее распространенная форма интеграции 
предприятий в СНГ, имеют возможность концен-
трировать инвестиции, направлять совместные 
усилия на решение крупных инновационных про-
ектов в масштабах экономики страны, налаживать 
выпуск продукции, способной конкурировать на 
мировых рынках. Поскольку для современной вер-
тикально – интегрированной рыночной экономики, 
характерен переход к конкуренции олигопольного 
типа (господство небольшого количества фирм и 
компаний в производстве и сбыте определенных 
товаров и услуг), то и в этом плане формирование 
ФПГ вполне соответствует общемировым экономи-
ческим реалиям [5, с. 117-118]. 

Процесс формирования и становления финансо-
во-промышленных групп перспективный, посколь-
ку выражает одно из ключевых направлений вы-
вода экономики стран Содружества на магистраль 
конкурентоспособного развития. Однако он про-
должает оставаться сложным и противоречивым. В 
частности, в созданных ФПГ на территории СНГ 
низкая консолидация промышленного капитала и 
неконкурентный уровень капиталовооруженности 

Таблица 1 
Проблемы и направления активизации деятельности ФПГ в СНГ

Проблемы становления и развития ФПГ в СНГ Направления активизации деятельности ФПГ в СНГ
1.Различия и несовместимость национальных законо-
дательств по созданию ФПГ и ТНК.

1. Развитие новых и укрепление действующих коопе-
рационных связей между предприятиями.

2.Декларативность межгосударственных соглашений 
и документов. 2. Организация взаимозачетов

3.Неопределенность позиций стран Содружества по 
структуре межправительственных соглашений о соз-
дании конкретных корпоративных объединений.

3. Проведение комплексных маркетинговых исследо-
ваний рынка в странах СНГ.

4.Переориентация хозяйственных связей на государ-
ства дальнего зарубежья.

4. Оказание помощи в разработке инновационных 
проектов и изыскание средств для их финансирова-
ния с целью создания мощностей по выпуску новых 
конкурентоспособных видов продукции

5. Глубокая деформация воспроизводственного про-
цесса в сторону ресурсодобывающих, а не ресурсопе-
рерабатывающих и инновационных отраслей нацио-
нальных экономик.
для перехода к экономике инновационного роста

5. Систематизация законодательных актов и норма-
тивных документов

6. Неурегулированность финансово-расчетных отно-
шений между субъектами СНГ.

6. Развитие внешнеэкономических связей и различ-
ных форм экономического сотрудничества.

7. Недостаточное финансирование, как из внутрен-
них, так и из внешних источников.

7. Расширение источников финансирования иннова-
ционных проектов.

8. Слабый менеджмент. 8. Подготовка кадров для работы в условиях иннова-
ционной модели.
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работников, замедленными темпами идет создание 
транснациональных ФПГ, которые могли способ-
ствовать промышленному сотрудничеству стран 
СНГ (таблица 1).

Анализируя деятельность ФПГ и ТНК в странах 
Содружества за прошедшие годы можно выделить 
следующие проблемы:

- отсутствие необходимого инвестирования 
вследствие слабости внутренних финансовых ин-
ститутов, неспособных привлекать внешние источ-
ники финансирования или их незаинтересованно-
сти в реальной деятельности ФПГ;

- низкая рентабельность производства и пробле-
ма компетентности кадров как управленческих, так 
и инженерно-технических;

- неадекватность организационной структуры 
ФПГ структуре собственности;

- несоответствие между юридической структу-
рой ФПГ и структурой принятия решений вслед-
ствие невысокого уровня консолидации капиталов 
в рамках центральной компании группы;

- отсутствие единой стратегии развития группы 
и слабый менеджмент;

- слабая модернизация производственного по-
тенциала стран СНГ;

- сырьевая ориентация большинства предприятий;
- слабая восприимчивость инноваций менед-

жментом и административными структурами 
управления ведомств, регионов, государства;

- нежелание использовать опыт корпораций как 
развитых стран, так и стран-членов БРИКС;

- высокая стоимость процессов слияний и при-
обретений. Многие компании после слияния про-
должают функционировать как совокупность 
отдельных подразделений, имеющих разную про-
изводственную инфраструктуру или же вообще 
может произойти остановка одного из предприятий 
для реконструкции, что сопряжено с большими фи-
нансовыми издержками;

- возможность отрицательных синергетических 
эффектов поглощения, когда дополнительные до-
ходы не покрывают всех издержек процесса объ-
единения;

- высокий уровень коррупции в странах СНГ и др.
Одним из главных препятствий на пути разви-

тия корпоративных структур является коррупция 
и криминализация всех сфер и уровней экономики 
от высших государственных институтов до пред-
приятий и рядовых граждан. Без ускоренного ре-
шения данной проблемы СНГ ждет длительная эко-
номическая рецессия и деградация общества. 

Проблема декриминализации экономики много-
гранна, чрезвычайно сложна и расчленяется на 
стратегические задачи, которые необходимо ре-
шать сообща странами Содружества:

- дебюрократизация экономики на основе уже-
сточения мер исполнения наказания коррупционе-
ров совпадающих по основным направлениям во 
всех странах Содружества;

- общая программа действий и мероприятий в 
отношении «бегства капитала», ухода от налогов и 
криминализации бизнеса;

- снижение налогового бремени и увеличение 
периода освобождения от налогов компаний, кото-
рые широко используют инновации в производстве 
или создают инновационные продукты;

- принять в рамках СНГ комплексную програм-
му обеспечения безопасности бизнеса;

- принять необходимые законодательно-право-
вые нормы по борьбе с национальными преступны-
ми группировками и нелегальной миграцией, под-
питывающей эти группировки;

- способствовать развитию социальной ответ-
ственности бизнеса

- реализовывать программы поддержки межго-
сударственной производственной и сбытовой коо-
перации.

Решение данных задач позволит обеспечить 
воспроизводственные возможности корпоратив-
ным структурам Содружества, повысить их кон-
курентоспособность и экономическую безопасность. 
Процессы создания ФПГ в СНГ как инструмента 
реализации приоритетов структурной политики и 
концентрации инвестиционных ресурсов должны 
основываться на индивидуальной проработке и экс-
пертизе проектов организации совместного исполь-
зования промышленного, инновационного и банков-
ского капитала.

Каждое государство Содружества, вырабаты-
вая политику в отношении ФПГ как национальных, 
так и международных, разрабатывает свои при-
оритетные направления для проектирования ФПГ. 
В частности, Белоруссия, при образовании ФПГ с 
участием предприятий стран СНГ, прежде всего 
России, Украины и Казахстана, ориентируется на 
их сырьевые ресурсы при обработке и производ-
стве конечных изделий на предприятиях Беларуси. 
К таковым можно отнести предприятия химической 
и нефтехимической промышленности, машиностро-
ения и сельхозмашиностроения, которые требуют 
больших затрат энергосырьевых ресурсов. При об-
разовании ФПГ с Беларусью, Россия стремится по-
высить конкурентоспособность российских товаров, 
устойчивость работы предприятий.

Лидирующую роль в ряде ФПГ Содружества 
играют торговые компании. Торговые организации 
концентрируют финансовые ресурсы, сопостави-
мые по объему с ресурсами средних банков. В тор-
говом бизнесе работают хорошо ориентирующиеся 
в рыночной конъюнктуре специалисты, которые 
налаживают кооперационные связи в промышлен-
ности, используя толлинг, аутсорсинг, товарные 
кредиты. Здесь достаточное распространение по-
лучили торговые инновации. В случаях, когда со-
трудничество участников ФПГ сводится к коопе-
рации в снабженческо-сбытовой сфере, торговая 
компания выходит на лидирующие позиции. Если 
первостепенное значение приобретают модерниза-
ция производства, разработка и реализация соот-
ветствующих инвестиционных проектов, лидерство 
переходит к банку. Распределение функций между 
банком и торговой компанией является наиболее 
эффективным в СНГ [14, с. 126].

Крупные хозяйственные структуры обладают 
более высоким научно-техническим потенциалом, 
зачастую имеют собственную исследовательскую 
базу и высококвалифицированный персонал. Для 
инновационно-активных организаций характерны 
более высокие показатели производственно – хо-
зяйственной деятельности. У каждой четвертой ин-
новационно-активной организации отмечался рост 
доли на рынке выпускаемой продукции [10, с. 120]. 
Основной мотивацией для модернизации производ-
ственного аппарата промышленных организаций 
является конкуренция на внутреннем и внешнем 
рынках. В 2013г. высокая конкуренция на рынке 
отечественных товаропроизводителей обусловила 
осуществление инноваций у 86% промышленных 
организаций, высокая конкуренция на внешнем 
рынке – 60% организаций. На технологическое раз-
витие предприятий существенное влияние оказы-
вает объем средств, выделяемых на инновационную 
деятельность. Наиболее высокая доля затрат при-
ходится на химическую и нефтехимическую про-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 175

1 (01) march 2014

мышленность, а также на предприятия машино-
строения и металлообработки. 

Проявляется значительный интерес к разви-
тию на экономическом пространстве СНГ такой 
формы инвестиционного сотрудничества, как ли-
зинг. Национальные лизинговые ассоциации Бело-
руссии, России, Украины, совместно с Исполкомом 
создали Лизинговую конфедерацию Содружества 
«СНГ- лизинг», которая занимается привлечением 
средств в реальный сектор экономики – в авиацию, 
в транспорт и связь стран Содружества [14, с. 126]. 
Рынок лизинговых операций в Содружестве Неза-
висимых Государств оценивается экспертами как 
чрезвычайно емкий и способный принести значи-
тельные доходы его участникам и ощутимый соци-
альный эффект. Прогнозируемый объем внутрен-
них и межгосударственных лизинговых операций в 
Содружестве может со-ставить в ближайшее время 
около 4,0 млрд. долл. в год. Особенно эффективно 
использование лизинговых отношений в рамках 
деятельности национальных и межгосударствен-
ных финансово-промышленных групп. Однако, как 
показывает опыт многих зарубежных стран, для 
успешного использования лизинга в восстановле-
нии и углублении производственных интеграцион-
ных связей государств – участников СНГ требует-
ся создание единой для Содружества Независимых 
Государств нормативно-правовой базы по этому 
виду инвестиционной деятельности. 

Основываясь на имеющейся и разрабатываемой 
правовой базе межгосударственного лизинга, суще-
ствующие национальные лизинговые ассоциации 
Беларуси (Беллизинг), России (Рослизинг), Украины 
(Укрлизинг) учредили Лизинговую конфедерацию 
Содружества Независимых Государств (СНГЛИ-
ЗИНГ) как открытую некоммерческую организацию 
для содействия наиболее эффективному развитию 
межгосударственного лизинга в СНГ с целью:

- всемерного содействия развитию рынка меж-
государственных лизинговых услуг государств 
– участников СНГ, углубления интеграции их 
финансово-хозяйственных связей, укрепления эко-
номического потенциала;

- осуществления координации деятельности ор-
ганизаций, входящих в ее состав, по разработке 
крупных многосубъектных и многообъектных про-
ектов различных видов межгосударственного ли-
зинга;

- содействия созданию гармонизированных на-
циональных законода-тельств, разработке и обслу-
живанию единой межгосударственной нормативно-
правовой и организационно-методической базы по 
различным видам межгосударственного лизинга с 
целью ускорения перехода к модели инновацион-
ного роста.

В настоящее время наиболее перспективным на-
правлением межгосударственного лизинга являет-
ся лизинг автомобильной, сельскохозяйственной и 
авиационной техники. 

Осуществление скоординированных действий и 
мер законодательного и организационного обеспе-
чения межгосударственного лизинга позволит пре-
вратить его в один из эффективных механизмов 
подъема экономики и развития межгосударствен-
ных торговых и производственных связей. Однако 
для обеспечения устойчивого развития хозяйству-
ющих субъектов СНГ необходимо развивать соб-
ственное производство на основе различных про-
изводственных, инвестиционных и маркетинговых 
стратегий.

Большую роль в обеспечении устойчивого раз-
вития предпринимательских структур играют орга-

низационные коммуникации, которые способствуют 
сохранению целостности организации и координа-
ции действий для быстрого реагирования на дина-
мичные изменения внешней и внутренней среды. 

Особое значение в условиях глобализации при-
обретает свойство безграничности коммуникаций 
(«предприятие без границ»). Сотрудничество с 
представителями бизнеса других культур является 
повседневным опытом в рамках Содружества Неза-
висимых Государств. 

Международный уровень коммуникаций (мегас-
реда) обусловлен глобальными процессами бизнес-
интеграции, расширением информационного про-
странства, развитием информационных технологий, 
расширением деловых и личных контактов, потреб-
ностью в специалистах, способных к эффективной 
коммуникации с зарубежными партнерами.

Межкультурная составляющая – элемент, по-
зволяющий ориентироваться в национальных куль-
турах партнеров и обеспечивающее достижение со-
циокультурной коммуникации при общении [2, с. 87].

Предпринимательские структуры стран СНГ 
во многом сближает определенная однозначность 
культур (длительные исторические связи в рам-
ках одного государства); большая близость куль-
тур славянских государств – России, Белоруссии и 
Украины, сходные политические и экономические 
условия, сопровождающие межкультурное взаимо-
действие. Мешают развитию сотрудничества сло-
жившиеся в 90-е годы определенные стереотипы, 
которые часто становятся критерием оценки пар-
тнера и негативно сказываются на межкультурных 
бизнес-коммуникациях. 

При создании межгосударственных объединений 
различного уровня целесообразно опираться на опыт 
межличностных коммуникаций, опыт адаптации в 
иной культуре, опыт профессионального взаимодей-
ствия. Это позволить снизить вероятность различно-
го рода конфликтов между предпринимательскими 
структурами и повысить их устойчивость в услови-
ях неопределенной бизнес – среды [2, с. 88].

Однако даже при высоком уровне развития 
межкультурных и межличностных коммуникаций 
сохраняется вероятность негативного проявления 
субъективных эндогенных факторов внутри каж-
дой из интегрирующихся систем, что может подо-
рвать экономическую устойчивость компании. 

В современных условиях значительная часть 
производства контролируется крупными, сильно 
диверсифицированными компаниями со сложными 
организационными структурами принятия реше-
ний. С увеличением размеров предприятия проис-
ходит отделение собственности от управления, про-
исходит смена лидера, на смену предпринимателю 
приходит менеджер. Если управленческий состав 
недостаточно компетентен, то компания может по-
дойти к разорению и поглощению со стороны бо-
лее сильной корпорации, если менеджер имеет 
большие амбиции и нацелен на расширение акти-
вов компании любой ценой, то это может слишком 
дорого обойтись собственникам компании. Все это 
может усиливать противоречия в коммуникациях 
и негативно влиять на синергетический эффект, 
ожидаемый от слияния компаний [1, с. 29].

Для ускорения формирования ТНК на постсо-
ветском экономическом пространстве нужны ком-
плексные подходы с опорой на перспективное ви-
дение проблем глобализации и политическую волю 
государств взаимодействия. Целесообразно исполь-
зовать следующие подходы относительно направ-
лений приложения их совместных регулирующих 
усилий:
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- в национальных правительственных докумен-
тах стран Содружества, регламентирующих их 
внешнеэкономические стратегии, целесообразно 
выделять специальные разделы, касающиеся ин-
теграционного взаимодействия заинтересованных 
государств. 

Предстоит четко определить «зоны» (параме-
тры, границы) этих интересов, мотивационные 
и защитные механизмы – таможенные, валют-
но-финансовые, налоговые и др. Тем самым обе-
спечивались реальные внешнеэкономические (и 
внешнеполитические) условия для становления и 
развития ТНК, повышения их мирохозяйственной 
кон-курентоспособности;

- утверждение крупных транснациональных 
бизнес – структур долж-но опираться на имеющие 
высокий правительственный статус межгосудар-
ственные прогнозы и программы внешнеэкономиче-
ской деятельности двух-, трех- и многостороннего 
характера. 

В содержание межгосударственных программ 
целесообразно включить мероприятия по формиро-
ванию благоприятной экономической среды функ-
ционирования ТНК, реализующих приоритетные 
направления взаимовыгодной производственной 
кооперации;

- формирование всех видов ТНК целесообраз-
но вести на основе совместных (взаимоувязанных) 
промышленных приоритетов, выявление которых 
является существенным элементом подготовки 
межгосударственных программ экономического со-
трудничества;

- важно изыскать возможности для включения 
механизмов государственной ресурсной поддержки 
приоритетных проектов совместной производствен-
ной деятельности [1, с.33]. 

Промышленно-торговая политика на современ-
ном этапе должна быть направлена на сохранение 
и увеличение производственных и торговых свя-
зей государств Содружества, создание условий для 
обеспечения расширенного воспроизводства на ос-
нове участия в международном разделении труда, 
расширение производства и экспорта наукоемкой 
продукции [6, с. 126].

Усиление процессов глобализации способству-
ет тому, что национальные экономики активно ин-
тегрируются в единый экономический организм с 
универсальной системой регулирования. В основе 
этого организма лежит мировой рынок, который 
строго сегментирован крупнейшими транснацио-
нальными корпорациями (ТНК).

По оценкам специалистов в мире функциониру-
ют более 63 тыс. ТНК, имеющих свыше 800 тыс. 
филиалов и дочерних компаний. ТНК контролиру-
ют более половины мирового торгового оборота и 
рынка капитала, около 2/3 объема продаж науко-
емкой продукции и около 80% финансовых рынков. 
Свободный доступ на западные рынки технологий 
и наукоемкой промышленной продукции для Рос-
сии, как и большинства стран СНГ, закрыт или су-
щественно ограничен. Единственная ниша, которая 
пока остается открытой для развивающихся стран, 
– это рынок природного сырья, энергоресурсов и 
продукции начальной переработки. Правила игры 
на мировом рынке диктуют ТНК, которые позво-
ляют большой объем добавленной стоимости из 
развивающихся стран аккумулировать в развитых 
странах [4, с. 9].

Одним из направлений повышения конкуренто-
способности промышленных предприятий является 
транснационализация капитала на основе очеред-
ной мировой волны слияний и приобретений. Россия 
в настоящее время входит в первую десятку стран 
по инвестиционной привлекательности среди госу-
дарств с развивающимися рынками. Общая сум-
ма накопленного иностранного капитала в России 
в середине 2013г. превысила 250 млрд. долл, доля 
прямых иностранных инвестиций в общем объеме 
превышает 50 млрд. долл. Ключевым фактором 
развития рынка слияний и приобретений является 
рост количества трансграничных сделок, в основе 
чего лежит стремление импортировать «ключевые 
компетенции» и направленность на интеграцию в 
мировой рынок капиталов. Это отчасти способству-
ет усилению прозрачности деятельности компаний 
и более лучшей адаптации к правилам ВТО.

Промышленная интеграция непосредственно от-
ражается на используемых методах ведения биз-
неса, формах взаимодействия с поставщиками, по-
требителями, деловыми партнёрами, способствует 
появлению различных субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности адаптированных к специфике 
функционирования различных товарных рынков. 

Развитие управления промышленной органи-
зацией также связано с выбором модели ведения 
бизнеса: модель «новой экономики», при которой 
информационные системы и технологии являются 
ядром бизнеса; смешанная модель, при которой ин-
формационные системы и технологии выполняют 
вспомогательную функцию. 

России необходимо как можно быстрее реали-
зовать модель инновационного роста и сделать на-
укоемкие отрасли экономики приоритетными в 
создании ВВП. Следует активнее к этому подклю-
чать ТНК как многонациональные, так и глобаль-
ные. ТНК, являясь активными субъектами мировой 
экономики, определяют направленность движения 
прямых инвестиций, оказывают существенное вли-
яние на структуру экономики принимающей стра-
ны и в целом экономические и политические про-
цессы. 

Выводы из проведенного исследования. Таким 
образом, согласованная торгово-промышленная по-
литика стран Содружества может обеспечить:

- свободный и равный доступ к основным и об-
щим факторам производства;

- развитие и совершенствование инфраструк-
туры – транспорта, логистики, телекоммуникаций, 
связи, образования, здравоохранения и науки;

- совершенствование правовой базы конкурент-
ной среды с целью устранения монополизма на 
внутреннем рынке;

- развитие взыскательного спроса на продукцию 
путем введения прогрессивных стандартов каче-
ства, расширения правовой базы потребительских 
обществ, обеспечения полной информацией о това-
рах и услугах;

- выработку предприятиями глобальных страте-
гий относительно перспектив развития, конкурен-
тоспособности, расширения экспорта;

- согласование мер по развитию конкурентоспо-
собности предприятий стран Содружества между 
собой и по отношению к третьим странам;

- совершенствование институциональных меха-
низмов, стимулирующих непрерывное наращива-
ние конкурентных преимуществ.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ СНГ 

В развитии интеграционных процессов в рамках СНГ все большее значение приобретает бизнес-элита, которая полу-
чила возможность активно влиять на экономическую, правовую и политическую ситуацию национальных государств, 
подчас определяя и форму их интеграционного взаимодействия. Предпринимательские структуры активно интегри-
руются в единый экономический организм с универсальной системой регулирования. В основе этого организма лежит 
мировой рынок, который строго сегментирован крупнейшими транснациональными корпорациями (ТНК), представля-
ющими собой специфические экономические системы. 
Ключевые слова: корпоративные структуры, интеграция, транснациональные корпорации, формы международной 
кооперации, экономическая устойчивость, инновационный потенциал.

Постановка проблемы. В современных усло-
виях развития интеграционных процессов в 

мире, корпоративным структурам присущи мобиль-
ность, гибкая реакция на изменение условий функ-
ционирования, относительная устойчивость в услови-
ях быстро изменяющейся и неустойчивой рыночной 
среды. В мире функционируют более 63 тыс. транс-
национальных компаний, имеющих свыше 800 тыс. 
филиалов и дочерних подразделений в разных стра-
нах. Международные корпорации контролируют бо-
лее половины мирового торгового оборота и 80% рын-
ка капиталов, около 2/3 объема продаж наукоемкой 
продукции и примерно 80% финансовых рынков. Это 
позволяет рассматривать транснациональные корпо-
рации как относительно устойчивые экономические 
системы, являющиеся основой развития интеграци-
онных процессов в странах СНГ [6, с. 26].

Постановка задачи. В связи с этим, установле-
ние деловых партнерских отношений межу компа-
ниями различных стран и создание корпоративных 
структур различной степени интегрированности – 
одна из самых распространенных организационных 
стратегий в последние десятилетия. 

Сегодня, наиболее распространенными формами 
международной кооперации предпринимательских 
структур являются:

- лицензионный договор на использование ав-
торского права, товарного знака, патента; 

- сопроизводство – изготовление комплексного 
изделия или его компо-нента одним из зарубежных 
партнеров;

- контракт-менеджмент – передача одним из пар-
тнеров другому «ноу-хау» в области менеджмента;

- франчайзинг – выдача лицензии на опреде-
ленный вид деятельности с предоставлением до-
полнительной управленческой, маркетинговой и 
технологической поддержки;

- стратегический альянс – формальный и не-
формальный союз, создаваемый с целью объеди-
нения ресурсов для решения задач реорганизации, 
повышения рыночной эффективности, достижения 
«эффекта масштаба» и т.д.;

- предприятия с иностранными инвестициями – 
форма стратегического альянса, сопряженная с соз-
данием новой компании юридически и экономиче-
ски самостоятельными предприятиями;

- многонациональная компания, основанная на 
механизме акционерного участия и других способах 

корпоративного контроля.
Развитие существующих и внедрение новых 

форм интеграции является важнейшей задачей 
международного сотрудничества.

В условиях рыночной экономики свободный до-
ступ на западные рынки технологий и наукоемкой 
промышленной продукции для российских пред-
приятий, как и хозяйствующих субъектов большин-
ства стран СНГ существенно ограничен. Основная 
ниша, которая остается открытой для стран с раз-
вивающимися рынками – торговля сырьем, энер-
горесурсами и продукцией начальной переработки. 
Правила игры на мировом рынке диктуют между-
народные корпорации, которые основной объем 
добавленной стоимости, произведенной в развива-
ющихся странах, аккумулируют в развитых [4, с. 
278].Такое развитие обратных связей между эконо-
мическими субъектами приводит к неустойчивости 
развития всей мировой системы, кризисам струк-
турного и системного характера. Все это порождает 
необходимость поиска путей, инструментов и мето-
дов обеспечения устойчивого развития хозяйствен-
ных систем стран Содружества.

Изложение основного материала исследова-
ния. В настоящее время понятие «экономическая 
устойчивость» системы рассматривается как её спо-
собность к восстановлению первоначальных параме-
тров во время или после внешнего ли внутренне-
го воздействия. Под экономической устойчивостью 
предприятия целесообразно понимать его способ-
ность посредством использования инновационного 
потенциала обеспечивать расширенное воспроиз-
водство, противостоять различного рода угрозам и 
инициируемых рыночным окружением факторов 
дестабилизации, создающих риски ослабления ры-
ночных позиций и подрыва финансовых основ про-
изводственно-инвестиционной деятельности пред-
приятия. Экономическую устойчивость предприятия 
можно также трактовать как «количественную и 
качественную характеристику свойств предпри-
ятия, отражающую способность «самовыживания» и 
развития в условиях возникновения внешней и вну-
тренней экономической угрозы» [2, с. 74].

Оценку экономической устойчивости хозяй-
ственных субъектов целесо-образно проводить по 
группам показателей производственно-хозяйствен-
ной, организационно-коммерческой и инновацион-
но-инвестиционной деятельности организации. Для 
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данных групп показателей должны быть определе-
ны нормативные значения, обеспечивающие устой-
чивость системы и соответствующие динамике 
макроэкономической среды за 8-10 лет. Интеграль-
ный показатель рыночной устойчивости организа-
ции будет представлять собой сумму произведений 
нормируемых и фактических показателей групп за 
исследуемый период времени и интерпретировать-
ся от зоны высокой экономической устойчивости 
до зон нормальной устойчивости, неустойчивого 
экономического положения и зоны кризисного эко-
номического положения. Экономическую устойчи-
вость предприятий можно также определять на 
основе балльно-рейтинговой оценки показателей 
соответствующими экспертами.

Основой нейтрализации или снижения ущерба 
для большинства хозяй-ствующих субъектов явля-
ется максимальное использование инновационного 
потенциала, составляющими которого являются 
производственно-технологический, ресурсно-фи-
нансовый и организационно-коммерческий потен-
циалы.

В условиях углубления процессов глобализации 
и либерализации хозяйственной жизни субъектов 
мировой экономики наиболее уязвимыми становят-
ся промышленные предприятия стран СНГ, ориен-
тированные в своей деятельности на внутренний 
рынок. К примеру, в России только 10% промыш-
ленных предприятий считают себя готовыми рабо-
тать по правилам ВТО. Это связано с такими про-
блемами, как: низкое обновление производственных 
фондов; непрозрачность структуры корпоративной 
и государственной собственности; разрыв между 
потребностью привлечения кредитных ресурсов и 
возможностью обеспечить ликвидность инвести-
ций; слабое внедрение корпоративного управления. 
[3, с. 113]. В этих условиях необходимо широко ис-
пользовать инновации не только в производствен-
ную сферу, но и в коммерческую сферу с целью 
минимизации транзакционных издержек на осно-
ве совершенствования организационной структуры 
организации, оптимизации внутрихозяйственных 
связей, совершенствования системы управления. 

Исходя из того, что курс на интеграцию предпо-
лагает развитие реального сектора общественного 
производства, необходимо разработать механизмы 
участия экономических субъектов стран Содруже-
ства в международном разделении труда и произ-
водственной кооперации. 

В условиях развитой конкурентной среды пред-
приниматели разных стран вынуждены наращи-
вать техническую мощь своих производств в борьбе 
за рынки сбыта и обеспечивать себе среднюю нор-
му прибыли. Хозяйствующие субъекты, которые в 
данный момент затрачивают на выпуск продукции 
наименьшее количество факторов производства 
принято называть предприятиями оптимальных 
размеров. Именно такие предприятия являются 
основным путем создания экономики масштаба по-
средством участия страны в международном разде-
лении труда. Эффект масштаба вытекает из суще-
ствования географического разброса рынков сбыта 
и значительных транзакционных расходов. Корпо-
рация может минимизировать затраты, создавая 
оптимальные производства на каждом региональ-
ном рынке. Количество таких производств (при за-
данном спросе) будет тем больше, чем меньше эко-
номия от масштаба на уровне организации и выше 
транспортные расходы. Эффект масштаба достига-
ется также посредством наращивания мощностей 
только на нескольких производствах, максимально 
приближенных к ёмким рынкам сбыта. Синергети-

ческий эффект можно достигнуть также за счет 
усиления продуктовой специали-зации и на основе 
большой гибкости интегрированных производств. 
Систематический обмен продукцией, произведен-
ной предприятиями оптимальных размеров создает 
возможность странам принять решения о целесоо-
бразности увеличения их числа для совершенство-
вания всей структуры национальных хозяйств, за-
крытия неэффективных производственных звеньев 
и концентрации производства на предприятиях оп-
тимальных размеров [5, с. 12].

Один из основных факторов интеграции произ-
водств – стремление получить и усилить синер-
гетический эффект. Снижение затрат на единицу 
продукции интеграционного хозяйственного субъ-
екта происходит в результате того, что взаимоот-
ношение различных ресурсов двух или нескольких 
предприятий приводит к совокупному результату, 
превышающему сумму результатов действующих 
разрозненно предприятий. 

Синергетический эффект может возникнуть 
благодаря экономии, обу-словленной масштабами 
деятельности. Многие компании добиваются значи-
тельной экономии в краткосрочной перспективе за 
счет централизации маркетинговых стратегий. При 
создании компаний-конгломератов экономия воз-
можна за счет устранения дублирования функций 
различных работников и централизации услуг в 
сфере бухгалтерского учета, финансового контро-
ля, делопроизводства, повышения квалификации 
персонала, дублирования программного обеспече-
ния, приобретения лицензий и общего стратегиче-
ского управления компанией. 

Интеграция хозяйствующих субъектов позволя-
ет значительно экономить на НИОКР по разработ-
ке новых технологий и созданию новых видов про-
дукции. С помощью слияний могут быть соединены: 
передовые научные идеи и денежные средства, не-
обходимые для их реализации; научные работники 
и высокопрофессиональные кадры, разрабатываю-
щие новые продукты [1, с. 32].

Одним из направлений повышения конкурен-
тоспособности промышленных предприятий и обе-
спечения их экономической устойчивости является 
транснационализация капитала на основе слия-
ний и приобретений. Ключевым фактором разви-
тия рынка слияний и приобретений является рост 
количества трансграничных сделок, в основе чего 
лежит стремление импортировать «ключевые ком-
петенции» и направленность на интеграцию в ми-
ровой рынок капиталов. Это отчасти способствует 
усилению прозрачности деятельности компаний и 
более лучшей адаптации к правилам ВТО и соот-
ветственно делает корпоративные системы более 
устойчивыми к влиянию факторов внешней среды. 
Тем не менее, инвестиционный климат в странах 
Содружества не способствует привлечению сюда 
большого количества инвестиций (в экономику Ки-
тая иностранные корпорации вкладывают за год в 
несколько раз больше, чем в экономику России). 

Повышение конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий в условиях их невысокой ин-
вестиционной привлекательности связано с реали-
зацией финансово-инвестиционной деятельности, 
расширением источников финансирования и при-
менением новых финансовых технологий, таких как 
финансовый лизинг [7, с. 121].

Российские компании активно проникают на 
зарубежные рынки, приобретая компании, свя-
занные вертикально интегрированными техно-
логическими процессами. Особенно активно осу-
ществляется транснационализация компаний 
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«Лукойл», «Северсталь», «Газпром», которые 
осуществляют свою деятельность на основе стра-
тегии вертикальной интеграции. Это позволяет 
им контролировать всю технологическую цепочку 
от добычи сырья до реализации готовой продук-
ции на национальном и зарубежных рынках. Пик 
транснационализации российских компаний при-
шелся на 2005-2007 годы и в настоящее время 
характеризуется переориентацией на стратегию 
диверсификации, которая обеспечивает большую 
экономическую устойчивость в кризисный пери-
од, нежели стра-тегия вертикальной интеграции, 
так как предполагает приобретение акций ком-
паний различных отраслей, технологически не 
связанных с основным производством, и за счет 
этого диверсифицировать свои риски. Диверси-
фикация способствует повышению синергетиче-
ского эффекта, помогает стабилизировать рынок 
доходов, увеличивать активы компании.

Развитие промышленной организации связано с 
увеличением доли экс-портных операций до 15 %, 
т.е. определённая часть операций должна реализо-
вываться за пределами страны резидента. Обостре-
ние конкуренции приводит к изменению стратегии 
диверсификации бизнеса на стратегию дифферен-
циации (многообразие продукции одной отрасли, 
повышение ее наукоемкости). 

Промышленная интеграция непосредственно 
отражается на используе-мых методах ведения 
бизнеса, формах взаимодействия с поставщика-
ми, потребителями, деловыми партнёрами, способ-
ствует появлению субъектов внешнеэкономической 
деятельности адаптированных к специфике функ-
ционирования различных товарных рынков. По-
средством слияний акционерных обществ, промыш-
ленная компания меняет свой статус юридического 
лица. В этом процессе организации малого бизнеса 
могут подниматься с нижнего на средний уровень 
экономического сектора (финансово-промышлен-

ные группы, холдинги, альянсы, ассоциации, круп-
ные организации) [8, с. 63].

Крупные промышленные организации путём 
разделения, выделения и преобразования пере-
ходят на нижний уровень экономического сектора 
(организации малого бизнеса инновационной и вен-
чурной направленности). 

На верхнем уровне (в корпоративном секторе 
экономики) располагаются организации, перешед-
шие со среднего уровня и различающиеся между 
собой по широте географического охвата предприни-
мательской деятельности. В случае получения права 
осуществления деятельности на территории другой 
страны путём заключения соглашения между госу-
дарственными органами промышленная организа-
ция становится межгосударственной корпорацией.

 Если основная часть хозяйственных операций 
осуществляется организацией за пределами стра-
ны, в которой она зарегистрирована (чаще всего в 
нескольких странах, где имеется сеть филиалов и 
отделений), это означает, что организация разви-
вается в направлении приобретения статуса транс-
национальной корпорации.

Выводы из проведенного исследования. Таким 
образом, интернационализация производства лежит 
в основе создания транснациональных объединений 
различного типа и представляет собой междуна-
родное обобществление производства, когда стороны 
объединяют свои усилия с целью повышения эффек-
тивности производства на усредненный уровень в 
масштабах определенного регионального сообщества. 
Содействие повышению эффективности в интегриру-
ющем сообществе в результате международного раз-
деления труда может быть обеспечено только в том 
случае, если государства будут создавать наиболее 
совершенные по техническим и экономическим пара-
метрам предприятия во всех сферах экономики, что 
будет способствовать повышению конку-рентоспособ-
ности стран – участниц интеграционных процессов.
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ДЕРЖАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Розглянуто основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу України. Досліджено 
експортно-імпортні поставки сільськогосподарської продукції країни. Приділено увагу державному управлінню у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств та впливу довгострокових програмних 
документів на здійснення експортно-імпортних операцій. 
Ключові слова: держава, державне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, агропромисловий комплекс, імпорт, 
експорт.

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічний 
сектор АПК України є територіальним й 

організаційним поєднанням органів та організацій, 
які здійснюють зовнішньоекономічні функції АПК 
і виступає формою здійснення агропромислової ін-
теграції України у світове співтовариство на основі 
раціонального використання експортного агропро-
мислового потенціалу регіонів. Компонентна струк-
тура зовнішніх економічних зв’язків агропромисло-
вого комплексу відображає склад, сукупність його 
функціональних елементів, які розкривають її роль 
в міжнародному поділі праці. Необхідно здійснюва-
ти управлінську діяльність в АПК на всіх рівнях, 
враховуючи напрями його функціонування. 

Питання здійснення зовнішньоекономічної ді-
яльності висвітлені в роботах багатьох вітчизняних 
науковців, серед яких В. Андрійчук, Т. Богомоло-
ва, В. Бойко, В. Губенко, А. Кандиба, Ю. Макогон, 
О. Онищенко, А. Румянцева, В. Топіха, О. Яковлев 
та ін. В зарубіжній економічній літературі існує ці-
лий ряд концепцій, які обґрунтовують конкурентні 
стратегії підприємства на зовнішніх ринках, харак-
теризують чинники, які знаходяться в основі фор-
мування стійкої конкурентної позиції підприємства 

на ринку. Серед числа економістів, що проводили 
дослідження в цій області, слід назвати таких вче-
них як Д. Аакер, Р. Акофф, І. Ансофф, Х. Віссєм, У. 
Кінг, Д. Кліланд, Г. Мінцберг, М. Портер, А. Томп-
сон, А. Чандлер, Д. Шендел та ін. Але дана тема 
розглянута не повністю, тому ми вирішили її до-
слідити більш докладніше. 

Постановка завдання. Основною метою статті є 
дослідження проблем зовнішньоекономічної діяль-
ності аграрних підприємств в умовах зміни вну-
трішнього і зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дер-
жавне регулювання економіки – це система відно-
син уряду з економічними агентами з метою дер-
жавного впливу на економічні процеси, що являє 
собою сукупність фінансово – економічних, інтуї-
тивно – правових, соціально – психологічних ме-
тодів й інструментів, за допомогою яких держава 
веде економічну діяльність на макро- і макрорівнях.

Важливим елементом механізму державного ре-
гулювання економіки є регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності держави, що передбачає створення 
відповідних умов та механізмів (правових, економіч-
них, інституційних), що забезпечує ефективний їх 
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розвиток і здійснення діяльності у цій сфері [2, c. 106].
Під зовнішньоекономічною діяльністю розумі-

ють діяльність суб’єктів господарської діяльності 
України та іноземних суб’єктів господарської ді-
яльності, яка побудована на взаємовідносинах між 
ними та здійснюється як на території України, так 
і за її межами. 

Основою ЗЕД України є міжнародні відносини 
в галузі АПК. До найважливіших форм яких на-
лежать: експорт та імпорт продовольчих товарів; 
надання суб’єктам господарювання агропромис-
лового комплексу функцій зовнішньоекономічної 
діяльності України, послуг іноземним суб’єктам 
господарської діяльності та інші Великі банки про-
понують ряд послуг клієнтам-учасникам зовніш-
ньоекономічної діяльності і самі стають важливою 
з’єднувальною ланкою у міжнародній торгівлі. 

Основним відображенням зовнішньоекономічної 
діяльності АПК є порівняльна динаміка експорту, 
імпорту та сальдо зовнішньоторговельного балансу 
товарів агропромислового комплексу в 2009–2013 
рр. (табл.1). 

Експорт, у порівнянні з базисним 2009 роком, 
протягом 2010–2011 років мав тенденцію до зрос-
тання й збільшився на 4952 млн дол. США, або в 
2 рази. Протягом 2012 року експорт товарів агро-
промислової групи зменшився, у порівнянні до 2011 
року, на 1339 млн дол. США, або на 15%, у 2013, 
відносно до показника 2012, відбулося незначне 
зростання експорту на 72 млн дол. США, або на 1 %. 

Динаміка імпорту показує позитивну тенденцію 
зменшення протягом 2010–2012 років. У поточному 
році відбулося, у порівнянні до 2012 року, збіль-
шення імпорту товарів агропромислового комплек-
су на 601 млн дол. США, або на 15%. Проте, сальдо 
зовнішньої торгівлі протягом трьох останніх років 
залишалося позитивним, лише в 2010 році сальдо 
було від’ємним [2, c. 107].

Вивчення суті та механізму ринку сільсько-
господарської продукції є внутрішньою організа-
цією товарно-грошових відносин і характеризує 
його найглибшу сутність як економічний інститут 
власності, що через системну форму відносин при-
власнення може бути відчужена. Тобто, його варто 
розглядати як механізм функціонування відносин 
відчуження-привласнення, як механізм реалізації 
власності у формі сільськогосподарської продукції. 

З переходом України до ринкових відносин і 
розвитком безпосередніх торговельних відносин з 
іншими країнами Європи на внутрішньому ринку 
відбувся процес витіснення вітчизняної продукції 
імпортними товарами, що часто призводить до мо-
нополізації окремих сегментів внутрішнього спо-
живчого ринку іноземними виробниками. Водночас 

імпортна продукція здебільшого недоброякісна, а 
сам процес розвитку торговельної діяльності набув 
нецивілізованих форм.

Теперішній ринок відносно сільськогосподарсько-
го виробника можна однозначно визнати несправед-
ливим, непрозорим, непрогнозованим і абсолютно 
непередбачуваним. У країні відсутня надійна систе-
ма підтримки і регулювання такого ринку та його 
інфраструктура. Створити ці два вагомих чинники 
існування потрібного аграрного ринку – безпосеред-
нє завдання держави. Жодна приватна структура 
об'єктивно не в змозі виконати це завдання.

Державне регулювання повинно забезпечити сис-
тему цілей, які інколи можуть конфліктувати між 
собою. У такому випадку необхідно знайти компро-
місне вирішення. Воно має задовольнити інтереси 
населення країни загалом, жителів села, сільсько-
господарських і агропромислових підприємств, саму 
державу, оскільки інтереси населення на ринку про-
довольчих товарів прямо протилежні інтересам їхніх 
виробників, котрі зацікавлені в підвищенні ринкових 
цін і зниженні податкових платежів, а держава за-
цікавлена в їх підвищенні [1, c. 25]

Особливої актуальності в останні роки набу-
ла проблема визначення перспективних напрямів 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності з метою 
зростання виробництва та експорту конкуренто-
спроможних видів аграрної продукції. Державні 
механізми управління галуззю в попередні роки не 
були досконалими стосовно регулювання імпорту й 
експорту, що значною мірою впливало на відтво-
рення виробничого потенціалу та фінансово-еконо-
мічний стан підприємств АПК [3, c. 31].

Для науково обґрунтованого і практично вива-
женого регулювання ринку сільськогосподарської 
продукції та його складових – продуктових ринків 
потрібні відповідні державні структури, як це має 
місце у розвинутих країнах, зокрема Польщі, де ці 
функції виконує Агентство сільськогосподарсько-
го ринку. В Україні управління агропромислового 
розвитку обласного та районного рівнів такі функ-
ції виконувати не можуть, адже для цього вони не 
призначені.

З метою реалізації стратегічного планування 
держави та здійснення зовнішньоекономічної діяль-
ності в агропромисловому комплексі з 2011 по 2013 
роки в результаті досліджень, проведених ученими, 
розроблено ряд стратегічних концепцій і программ. 

Державна цільова програма розвитку українсько-
го села на період до 2015 року передбачає заходи: 
з підвищення конкурентоспроможності на внутріш-
ньому й зовнішньому ринках; підтримці конкуренто-
спроможності аграрного сектора в умовах інтеграції 
України у світовий економічний простір. 

Таблиця 1
Динаміка експорту, імпорту та сальдо зовнішньоторговельного балансу товарів агропромислового 

комплексу в 2009–2013 рр.

Категорія, млн. дол. США
Роки До 2009 року у %

2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Експорт с/г товарів в т.ч: 3897 4927 8849 7510 7582 126,4 227,1 192,7 194,6
живі тварини 362 601 680 460 605 184,4 208,6 141,1 185,5
жири та олії 782 1242 1620 1426 1926 158,8 207,2 182,4 246,3
готові харчові продукти 1088 1592 2106 1640 1998 146,3 193,6 150,7 183,7
Імпорт с/г товарів в т.ч: 2474 5765 5440 3904 4505 233,0 219,9 157,8 182,1
живі тварини 488 582 1421 1047 971 19,3 291,2 214,5 199,0
жири та олії 142 2851 543 276 323 2007,7 382,4 194,4 227,5
готові харчові продукти 1311 1644 2262 1612 1979 125,4 172,5 123,0 151,0
Сальдо зовнішньо-торговельного 
балансу з продукції АПК 1423 -838 3409 3606 3077 -58,9 239,6 253,4 216,2
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Концепція Державної цільової економічної 
програми впровадження в агропромисловому 
комплексі новітніх технологій виробництва сіль-
ськогосподарської продукції на період до 2016 р. 
була розроблена з метою підвищення ефективнос-
ті ведення сільськогосподарського виробництва та 
конкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції на внутрішньому й зовнішньому рин-
ках за рахунок зменшення прямих і непрямих 
витрат, підвищення валового виробництва сіль-
ськогосподарської продукції та запровадження 
ресурсоощадних екологічно безпечних технологій 
виробництва [5, c. 19].

Висновки з проведеного дослідження. Дер-
жавне регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності пройшло шлях від становлення законодав-
чої бази, лібералізації до застосування обмежень 
щодо імпорту та захисту національного виробника. 
Узагальнення досвіду розвинених країн дає змогу 
виділити основні важелі регулювання та підтрим-
ки сільськогосподарського виробництва: регулю-
вання цін на продукцію, податкове регулювання, 
економічна підтримка підприємств АПК, регулю-
вання експортно-імпортних операцій, наукове та 
інформаційне забезпечення товаровиробників.

Основними цілями державного регулюван-
ня зовнішньоекономічної діяльності АПК Украї-
ни повинні бути створення сприятливих умов для 
укріплення позицій України на світовому ринку 
продовольства.
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Summary
The main problems of foreign economic activity of Ukraine agriculture have been analyzed. The export-import supplies 
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of agricultural enterprises and the impact of long-term policy documents for export and import operations have been 
investigated carefully. 
Keywords: state, government control, foreign economic activity, agroindustrial complex, import, export.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ184

1 (01) березень 2014

УДК 657.01

Сотула Оксана Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент

Черкаського національного інституту імені Богдана Хмельницького
Фесун Яна Станіславівна

студент
Черкаського національного інституту імені Богдана Хмельницького

Сілаєва Марина Сергіївна
студент

Черкаського національного інституту імені Богдана Хмельницького

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Досліджено проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів. 
Проаналізовано теоретичні, методичні та організаційні підходи до формування єдиної системи бухгалтерського обліку. 
Визначено вплив глобалізації на розвиток національної системи бухгалтерського обліку.
Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансовий облік, інтеграційні процеси, глобалізація, інтернаціоналізація 
відносин.

Постановка проблеми. Сучасний етап еконо-
мічного розвитку в загальносвітовому масш-

табі пов'язаний з інтернаціоналізацією економічних, 
фінансових, політичних і суспільних відносин, що є 
наслідком прояву глобалізаційних процесів. На сьо-
годнішній день все більш інтенсивно відбувається 
становлення і функціонування глобальної економі-
ки сталого розвитку. А це, в свою чергу, потребує 
адекватного вимірювання фактів господарської ді-
яльності в усіх країнах світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями щодо змін у вітчизняному бухгалтерському 
обліку займалося багато науковців, зокрема: Бути-
нець Ф. Ф., Малюга Н. М., Саблук П. Т., Дем’яненко 
М. Я. та багато інших.

Постановка завдання. Завданням нашого дослі-
дження є визначення рівня впливу глобалізації на бух-
галтерський облік в Україні та вивчення його наслідків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Облік 
надзвичайно важливий для управління господар-
ством. Інтернаціоналізація господарського життя, з 
одного боку, та його ринкова уніфікація, з іншого, 
обумовили необхідність міжнародної стандартиза-
ції обліку як основи інформаційного ділового вза-
єморозуміння і ефективного господарювання.

Стандартизація системи бухгалтерського обліку 
дасть можливість найбільш швидко і безконфлік-
тним шляхом розв’язати проблему формування на-
ціонального обліку. Перехід до економічних методів 
управління господарською діяльністю вимагає гар-
монізації економічних показників, починаючи від 
моменту їх формування в системі бухгалтерського 
обліку підприємств і завершуючи інтегруванням в 
світову економічну систему.

З посиленням впливу глобалізації вітчизняна 
система бухгалтерського обліку поступово транс-
формується, виникають інші користувачі сис-
теми бухгалтерського обліку – глобальні. Тому 
з’являється необхідність у розгляді питання впливу 
процесів глобалізації на розвиток бухгалтерського 
обліку в Україні. 

Неминучий вплив глобалізації на економіку 
нашої країни найбільш відчутний у системі бух-
галтерського обліку як в теорії, так і в практичній 
діяльності і різних галузей економіки. Гармоні-
зація бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності тісно пов’язана з глобалізацією економічних 
процесів та економіки в цілому. Більше того, гар-

монізація є необхідністю і результатом глобаліза-
ції економіки.

В умовах ринкової економіки бухгалтерський 
облік є особливо важливою функцією ефективного 
управління виробничими і комерційними структура-
ми, знаряддям контролю за раціональним і економіч-
ним використанням ресурсів з метою досягнення ко-
мерційного успіху і виконання фінансових обов'язків 
перед державою [2, 89]. Під бухгалтерським обліком 
слід розуміти процес отримання, накопичення та до-
кументального відображення інформації про госпо-
дарську діяльність суб’єкта підприємницької діяль-
ності у грошовому вираженні. 

Незважаючи на те, що стандарти обліку інвес-
тиційних операцій сьогодні можна вважати в ціло-
му уніфікованими на міжнародному рівні, системи 
бухгалтерського обліку інвестування зберігають на-
ціональну специфіку, що особливо стосується країн 
з перехідними економіками. Тому запровадження 
нових стандартів повинно враховувати особливості 
національної економіки та економічні інтереси дер-
жави в цілому.

Розвиток вітчизняної системи бухгалтерсько-
го обліку опосередковується станом економічних 
відносин у нашій країні. Нестабільність державної 
політики управління, висока динаміка змін законо-
давства, відсутність заходів адаптації запозичених 
моделей бухгалтерського обліку та аудиту із захід-
ної практики до вітчизняних умов господарювання 
ускладнює пристосування облікової інформаційної 
системи до потреб внутрішніх і зовнішніх користу-
вачів фінансової звітності [2, c. 96]. 

Теоретичні, методичні та організаційні підходи 
до формування єдиної системи бухгалтерського об-
ліку потребують подальшого удосконалення та при-
ведення у відповідність до вимог реальної ринкової 
економіки з метою відображення всіх багатогранних 
аспектів діяльності суб’єктів господарювання. Стан-
дартизована система бухгалтерського обліку пови-
нна бути спрямована на прозорість методик фор-
мування облікових показників та на забезпечення 
зацікавлених користувачів достовірною інформа-
цією щодо них. Необхідно також підкреслити, що 
неврахування інтересів безпосередніх користувачів 
бухгалтерської інформації – управлінців, керівни-
ків та спеціалістів підприємств, а лише врахування 
інтересів міжнародних інвесторів, учасників між-
народних ринків капіталу призведе до послаблен-
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ня виконання всіх функцій управління: організації, 
планування, обліку, аналізу та контролю та розвине 
«внутрішній» бухгалтерський облік, який буде від-
повідати лише потребам управління підприємством.

Основними причинами занедбаного стану бух-
галтерського обліку в нашій державі є: відсутність 
послідовної концепції реформування бухгалтер-
ського обліку, лише часткове реформування По-
даткового кодексу, недосконалість змісту Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні».

Необхідно підкреслити, що проблеми обліку, 
пов’язані зі зростанням транснаціоналізації під-
приємницької діяльності, є актуальними для укра-
їнських підприємств з активною інвестиційною 
діяльністю за кордоном та зарубіжних ТНК, що 
розгортають інвестиційну діяльність в Україні.

Загалом інтеграційні процеси й уніфікація, та 
стандартизація обліку зокрема – явища законо-
мірні і безповоротні, оскільки це вимоги життєвих 
реалій сьогодення. У цілому приведення національ-
них систем обліку і звітності до вимог міжнародних 
стандартів – це шлях до інтернаціоналізації обліку 
і його гармонізації [5,c.18].

Питаннями стандартизації бухгалтерського об-
ліку нині безпосередньо займаються як спеціальні 
міжнародні організації, так і уповноважені націо-
нальні органи. Комітет з Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (КМСФЗ), країни континен-
тальної Європи і американська система загально-
прийнятих принципів і правил обліку (GAAP) здій-
снюють повсюдний вплив на формування єдиної 
облікової системи. Ця обставина приводить до зміни 
та інтегрування національних систем обліку в єди-
ну міжнародну систему обліку і звітності. 

Слід зазначити, що Україна вкрай зацікавлена 
в припливі іноземного капіталу і особливої значи-
мості в контексті питання розвитку бухгалтерсько-
го обліку набуває проблема сучасного стану норм, 
правил і засобів надання інформації, які б розуміли 
іноземні інвестори і кредитори за допомогою бух-
галтерського обліку. 

Необхідно, щоб суб'єкти господарювання та інші 
користувачі інформації, приймаючи рішення, мали 
правдиві й об'єктивні відомості про майно, грошо-
вий та фінансовий стан, результати роботи підпри-
ємства. Таку інформацію надає облік, який не тіль-
ки відображає господарські процеси, а й активно 
впливає на них [5,c.20]. Для своєчасного і адекват-
ного перетворення національних облікових систем 
потрібно володіти інформацією про специфіку, по-
дібності та відмінності, особливості функціонування 
облікових принципів різних країн. 

З посиленням впливу глобалізації вітчизняна сис-
тема бухгалтерського обліку поступово зникає і на її 
зміну приходить інша облікова система, яка є новою 
і не відповідає інтересам і потребам управління [1, 
c. 123]. Результати та наслідки впливу глобалізації 
економіки на розвиток бухгалтерського обліку мож-
на сформулювати таким чином. Перш за все, управ-
ління розвитком бухгалтерського обліку перейде з 
національного рівня на міжнародний, що є наслідком 
прийняття Закону України «Про загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу» [3, c. 457].

Наступним етапом впливу глобалізації буде змі-
на методу складання фінансової звітності згідно ви-
мог Міжнародних стандартів фінансової звітності 
[4, c. 18]. В цілому орієнтація на міжнародні стан-
дарти бухгалтерського обліку забезпечує зменшен-
ня ризику для кредиторів та інвесторів, зниження 
витрат кожної країни на розробку власних стан-

дартів та наявність можливостей для ефективнішої 
міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського 
обліку. 

Вплив глобалізації на розвиток національної 
системи бухгалтерського обліку дає змогу зробити 
наступні висновки:

1) глобалізація має значний вплив на розвиток 
системи бухгалтерського обліку;

2) під впливом глобалізації розвиток національ-
ної системи бухгалтерського обліку буде відбува-
тися насамперед на користь задоволення потреб 
управління глобального масштабу [4, c. 23];

3) неврахування інтересів безпосередніх корис-
тувачів бухгалтерської інформації, якими є управ-
лінці, керівники та спеціалісти підприємств, а вра-
хування лише інтересів міжнародних інвесторів, 
учасників міжнародних ринків капіталу призведе 
до послаблення виконання всіх функцій управлін-
ня [3, c. 463], а саме організації, планування, об-
ліку, аналізу та контролю та приведе до розвитку 
«внутрішнього» бухгалтерського обліку, який буде 
відповідати потребам управління підприємством та 
мати статус «комерційної таємниці».

Міжнародна практика визначила шляхи збли-
ження та узгодження різноманітних систем обліку. 
Вони виражаються такими поняттями: уніфікація, 
конвергенція, гармонізація, стандартизація. Одна з 
найважливіших форм або підходів для здійснення 
гармонізації систем обліку є стандартизація. Стан-
дартизація – це метод унормування, визначення 
норм, у межах яких повинні вирішуватись обліко-
ві проблеми, метод інформалізації бухгалтерського 
обліку та звітності [3, c. 458]. Можна виділити осно-
вні напрями гармонізації системи бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності України:

1. Гармонізація з міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку (МСБО) та міжнародними 
стандартами фінансової звітності;

2. Гармонізація у сфері бухгалтерського обліку 
країн-членів ЄС здійснюється директивно. Рада Мі-
ністрів ЄС приймає законодавчі акти (директиви та 
регламенти), які регулюють бухгалтерський облік і 
є обов’язковими для застосування країнами – чле-
нами ЄС [4, c. 24].

3. Гармонізація обліку усередині країни. Мова 
йде про узгодження фінансового обліку та звітності 
з податковим обліком та податковою звітністю.

В усіх країнах світу податкова система впли-
ває на організацію національної системи бухгалтер-
ського обліку, але по-різному. 

Слід зазначити, що в Україні дотепер чітко не 
розмежовані фінансовий облік на підприємствах, 
про який не зазначено в Законі і управлінський об-
лік, як складова бухгалтерського. На нашу думку, 
такі питання повинні вирішуватися на законодавчо-
му рівні. Бухгалтерське законодавство потребує на-
уково обґрунтованої систематизації та узгодження 
з Податковим кодексом України, іншим господар-
ським і фінансовим законодавством. Це дозволить 
законодавцям усунути наявні протиріччя і недоліки.

Метою нормативно-правового регулювання бух-
галтерського обліку в Україні є встановлення єди-
них для всіх підприємств правил його поведінки, 
які гарантують і захищають інтереси користувачів 
фінансової звітності і визначення перспектив та 
основних напрямків удосконалення його з ураху-
ванням загальноприйнятих у міжнародній практиці 
принципів і стандартів [1, c. 125]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, Україна не може економічно розвиватись, не 
зайнявши відповідної ніші у європейському еконо-
мічному просторі, наприклад, як торговий партнер. 
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Це потребує реформування бухгалтерського обліку 
і звітності у виробництві та всіх без винятку сферах 
економічного життя держави. Йдеться про запро-
вадження міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку – МСБО, використання яких в Україні пови-
нно полягати насамперед в активному застосуванні 
їх у розробленні концепції бухгалтерського обліку 
в ринковій економіці,

Водночас запровадження нових стандартів по-
винно враховувати особливості національної еконо-
міки, економічні інтереси держави в цілому. Потріб-
но зазначити, що, враховуючи неминучий вплив 
глобалізації на розвиток як економіки країни, так і 
системи бухгалтерського обліку, яка існує в Украї-

ні, перш за все необхідно враховувати та захищати 
національні інтереси, в іншому випадку розвиток 
національної системи бухгалтерського обліку буде 
відбуватися в протилежному напрямі. 

Застосування світового досвіду для розбудови 
національної облікової системи не означає безпо-
середнього введення міжнародних стандартів у 
практику вітчизняних підприємств. Використан-
ня міжнародних стандартів в Україні повинно по-
лягати насамперед в активному застосуванні їх у 
розробленні концепції бухгалтерського обліку, що 
повинно забезпечити загальну зіставність бухгал-
терської інформації, яка формується українськими 
та західними компаніями.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті висвітлено значимість управлінського обліку та досліджено роль його в системі стратегічного управління. 
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Постановка проблеми. У світовій економіці в 
останні роки відбулися значні зміни серед-

овища господарювання, за умови яких нове стра-
тегічне мислення все більше погоджується із гло-
балізацією бізнесу й з переходом до нової моделі 
економічного зростання, тісно пов’язаною з інфор-
матизацією суспільства. Зростання динамічності зо-
внішнього середовища обумовило збільшення обся-
гів інформації, її диференціацію та швидку зміну 
корисності. Кожна подія несе в собі інформаційне 
навантаження, врахувати яке на підприємствах 
можна лише шляхом створення адекватного облі-
ково аналітичного забезпечення прийняття страте-
гічних рішень на основі системного підходу. 

З середини 70-х років ХХ ст., коли вчені поча-
ли обговорювати наукові підходи до прогнозуван-
ня і планування, пов'язані з виникненням філософії 
стратегічного управління, стало зрозумілим, що для 
досягнення конкурентних переваг, формування по-
зитивного іміджу підприємства, завоювання дові-
ри кредиторів, інвесторів керівництво повинно мати 
повноцінну інформацію стратегічного характеру. 
Управлінський облік, який традиційно був спрямова-
ний лише на внутрішньогосподарське управління, в 
сучасних умовах все більшою мірою передбачає ана-
ліз діяльності з урахуванням довгострокових цілей, 
використовує методи отримання інформації про ви-
рішальні чинники успіху: якість, інновації, час тощо, 
що має надзвичайно важливе значення для оптимі-
зації стратегії розвитку підприємства. Отже, стра-
тегічне управління в умовах глобалізації економіки 
репрезентує новий етап розвитку управлінського об-
ліку. Стратегічний управлінський облік, використову-
ючи зовнішню і внутрішню інформацію, покликаний 
забезпечити керівництво підпри-ємства необхідною 
інформацією для прийняття стратегічних управлін-
ських рішень, використовуючи переваги своїх силь-
них сторін та захищати від ударів слабкі сторони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вели-
кий внесок в дослідження проблеми зробили багато 
науковців, але з огляду даної літератури і досі не-
має повного обґрунтування стратегічного управлін-
ського обліку.

Кожен автор по-різному трактує сутність та на-
прями розвитку стратегічного управлінського обліку: 
П.Й. Атамас, К.Друрі, М.С. Пушкар, Б.Райан, К. Уорд.

К. Уорд дає таке визначення: «Стратегічний 
управлінський облік покликаний бути системою об-
ґрунтування управлінських рішень, тобто він пови-
нен забезпечити необхідною інформацією певних 
менеджерів компанії, відповідальних за прийняття 
стратегічних управлінських рішень» [5].

У підручнику П. Атамаса з управлінського облі-
ку визначення стратегічного управлінського обліку 
як такого не подано, однак зазначено, що «стра-
тегічний управлінський облік повинен зосередити-

ся на зовнішніх факторах (таких як прибутковість 
конкурентів, частка на ринку і т. ін.), тоді як для 
традиційного обліку характерна зосередженість на 
внутрішніх процесах і явищах» [1].

Доречно зазначає К. Друрі, що «стратегічний 
управлінський облік повинен, в першу чергу, за-
безпечувати керівництво підприємства інформаці-
єю, яка допомагатиме йому досягнути, а потім під-
тримувати стратегічну (тобто лідерську) позицію на 
ринку відносно конкурентів» [2].

Постановка завдання. Дослідження теоретичних 
і методичних підходів щодо формування управлін-
ського обліку в системі стратегічного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управлінський облік – це процес виявлення, ви-
мірювання, накопичення, аналізу, підготовки, ін-
терпретації та передачі інформації, що викорис-
товується управлінською ланкою для планування, 
оцінки і контролю всередині організації та для за-
безпечення відповідного підзвітного використання 
ресурсів. Тобто, це система обробки та підготовки 
інформації для внутрішніх користувачів у проце-
сі управління підприємством. Для керування під-
приємством необхідна детальна інформація, що 
враховує технологію й організацію саме цього під-
приємства. Тому інформація управлінського обліку 
формується і надається з урахуванням потреб ке-
рівників конкретного підприємства. Кінцевою ме-
тою управлінського обліку є допомога керівництву 
в досягненні стратегічної мети підприємства. Або ж 
навпаки, ефективна реальна система стратегічного 
управлінського обліку покликана через оцінку кри-
тичних чинників успіху підприємства, аналіз кон-
курентів, розуміння їх можливих альтернативних 
стратегій допомогти компанії у визначенні її влас-
ної стратегії на ринку [6]. 

Впровадження стратегічного обліку ефективно 
для підприємств, які ма-ють розвинуту систему 
комп’ютерної організації обліку та можливість ви-
зна-чення центрів відповідальності. Під час поста-
новки стратегічного обліку необхідно враховувати 
також галузеві особливості [3]. 

Якщо розглядати стратегічний управлінський 
облік як систему інформаційної підтримки страте-
гічних управлінських рішень, то неможливо не по-
годитися з К. Уордом, стосовно того, що «стратегічні 
рішення повинні прийматися тільки після всебічної 
оцінки їх фінансових наслідків, для чого необхідно, 
щоб діюча система стратегічного управлінського об-
ліку працювала в межах конкретної бізнес-страте-
гії і відповідала б їй» [6].

Стратегічний управлінський облік, як складова 
системи управління підприємством призначений 
для планування майбутньої стратегії й тактики 
функціонування підприємства загалом та окремих 
стратегічних господарських центрів відповідальнос-
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ті; вимірювання й оцінки ефективності господарю-
вання в цілому та в розрізі окремих стратегічних 
господарських центрів відповідальності на різних 
фазах життєвого циклу; коригування керуючих 
впливів на хід реалізації обраної стратегії [4]. 

Організаційне виокремлення стратегічного управ-
лінського обліку на підприємствах має відбуватися 
з урахування макро- та мікроекономічних змін. Та-
ким чином, можна сказати, що стратегічний управ-
лінський облік, на відміну від традиційного, забез-
печить врахування більшості важливих чинників та 
дозволить розробляти адаптовані до впливу зовніш-
ніх факторів стратегії [3]. Отже, стратегічний управ-
лінський облік виявляє більший інтерес до того, що 
відбувається за межами підприємства. Тому він по-
винен зосередитися на зовнішніх факторах (таких 
як прибутковість конкурентів, частка на ринку і т. 
ін.), тоді як для традиційного обліку характерна зо-
середженість на внутрішніх процесах і явищах.

Можливості вибору тієї чи іншої стратегії за-
лежать і від того, на якому етапі життєвого циклу 
продукт. Тому, система стратегічного управлінсько-
го обліку повинна пристосовуватися до змін у пріо-
ритетах бізнес-стратегії в міру розвитку останньої. 

Система управлінського обліку призначена для 
рішення внутрішніх за-дач керування підприєм-
ством і є його ноу-хау. Для керування підприєм-
ством необхідна детальна інформація, що враховує 
технологію й організацію саме цього підприємства.

Для ефективного функціонування стратегічного 
управлінського обліку, необхідно розробити систе-
му, яка здатна швидко реагувати на необхідність 
прийняття конкретних, одноразових стратегічних 
рішень, а також потребує активної участі у ній са-
мих керівників, що приймають такі рішення. Тільки 
їм відомі типи ймовірних майбутніх рішень і, що 
ще більш важливо, ті альтернативні стратегії, які 
потрібно розглядати для кожного з них. Оскільки 
фінансові менеджери зобов’язані забезпечувати по-
трібну інформацію за будь-яким із варіантів, адже 
розроблення системи стратегічного управлінського 
обліку повинно бути колективною справою. 

П. Атамас наводить такі напрямки стратегічного 
управлінського обліку як: 

- Першим основним напрямком є аналіз ефекту 
від зміни стратегії та оцінка результативності та-
ких змін. За цією стратегією управлінський облік 
може впливати на розвиток подій у майбутньому і 
даний аналіз може здійснююватися за такими трьо-
ма аспектами: зростання, ціни і продуктивності (ви-
трат). Виконують його методами факторного аналі-
зу: ланцюгової підстановки, та обчислення різниць.

- Другим напрямком стратегічного управлінсько-
го обліку є аналіз при-бутковості конкурентів. Такий 
аналіз проводиться з метою оцінки наслідків мож-
ливого зниження (підвищення) ціни на продукцію. 
Важливе значення для управління є знання суми 
змінних та постійних витрат конкурента, це необ-
хідно для того, щоб можна було оцінити вплив зміни 
обсягу продажів та ціни на поведінку конкурента.

- Третім визначальним напрямком є аналіз прибут-
ковості замовників з метою залучення їх до постійної 
співпраці. Цей аналіз визначає рівень прибутковості 
роботи з окремими замовниками шляхом порівнян-
ня витрат на кожного замовника із сумарними над-
ходженнями. Тобто, потрібно врахувати витрати на 
реалізацію для конкретного замовника, включаючи 
собівартість продукції, та порівняти їх з виручкою 
від продажів. Для виконання аналізу використовують 
метод калькулювання за видами діяльності. 

- До четвертої проблеми стратегічного управлін-
ського обліку відносять акціонерну вартість. Якщо 
акціонерна вартість збільшується, тоді відбуваєть-
ся рушійна сила багатьох операційних і стратегіч-
них рішень, спрямованих на збільшення доходу ак-
ціонерів [1]. 

Для того, щоб адаптуватися до великих змін, 
система стратегічного управлінського обліку по-
винна бути не лише достатньо гнучкою ефективно 
розроблена система, але і давати змогу наперед ви-
являти можливі наслідки цих змін. Таким чином, 
досягти даного результату допоможе введення ана-
лізу чутливості в систему стратегічного плануван-
ня і фінансового контролю, а також використання 
комп’ютерного моделювання. 

Висновки. Отже, стратегічний управлінський об-
лік, як інформаційна підтримка управління, має на 
меті забезпечити менеджерів підприємства всією ін-
формацією, необхідною для управління і контролю 
за розвитком підприємства в інтересах його власни-
ків та інших зацікавлених партнерських груп. 

На нашу думку, завданнями стратегічного 
управлінського обліку є: 

- формування інформаційного забезпечення для 
аналізу потенційних ринків для підприємства; 

- забезпечення стратегічного аналізу власного 
потенціалу та визначення ключових факторів успі-
ху для підприємства; 

- розроблення системи показників для оцінки 
ключових чинників успіху підприємства; 

- надання адекватної інформації для забезпе-
чення реалізації вибраної стратегії та складання 
звітності про ключові чинники успіху; 

- надання інформації стосовно довгострокових 
наслідків різних напрямів дії.

На вітчизняних підприємствах даному виду облі-
ку не приділяють достатньо уваги. Тому, управління 
підприємством на основі спеціально підготовленої ін-
формації в умовах конкурентної боротьби дасть змогу 
підвищити вартість бізнесу та підтримує стабільність 
його існування. Питання організаційного забезпечен-
ня стратегічного обліку в Україні ще недостатньо ви-
вчені та потребують подальших досліджень. 

Для реального відображення системи стратегіч-
ного обліку на вітчизняних підприємствах необхід-
но забезпечити, перш за все, запровадження між-
народних стандартів обліку та фінансової звітності, 
що дасть можливість вдосконалити інформаційну 
базу аналізу та забезпечити його функціонування 
з конкурентами.
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ки підліткової аудиторії, зокрема, вплив референтних груп, субкультур,вікові відмінності. Доведено необхідність 
дослідження даного сегменту споживачів для компаній-виробників.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах на-
сиченості ринку все більш актуальним по-

стає питання розширення присутності компаній на 
нових сегментах. Одним із них є сегмент підлітків, 
привабливість якого полягає у високій місткості та 
гнучкості споживчих уподобань. Завоювання цього 
сегменту призведе до збільшення прибутків компа-
ній. З огляду на ці особливості великого значення 
набуває дослідження мотивації та факторів впливу 
цієї об’ємної та специфічної аудиторії споживачів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 
напрямі вивчення підлітків як споживачів працює 
багато дослідників з різних наукових областей. Це 
пов’язано з тим, що дисципліна поведінка спожива-
чів тісно переплітається з економікою,соціологією, 
психологією, демографією та ін.

Особливості споживчої поведінки підлітків з 
точки зору психологічних та соціологічних параме-
трів вивчали Г. Абрамова [1], Л. Борисова [3], Л. 
Коле-сов [5],Н. Кочкіна [6], Е.Омельченко [7], з точ-
ки зору маркетингу – І.Альошина [2], С.Гаркавенко 
[4], М.Троян [8], С. Щадрина [9] та ін.

Але, незважаючи на велику кількість робіт, на 
мою думку, недостатньо приділено уваги щодо до-
слідження мотивації підлітків, як привабливого сег-
менту споживачів для компаній.

Постановка завдання. Завданням даної роботи є 
визначення основних факторів впливу, споживчої 
мотивації підлітків, які потрібно знати компаніям 
для виходу на даний сегмент.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
Америці та країнах Європи поведінка спожива-
чів як самостійна дисципліна виникла в 1950-і 
роки . У дослідженнях того часу вікові відмін-
ності враховувалися, але акцент робився на до-
рослих споживачів. Підлітки-споживачі утворили 
специфічний ринковий сегмент в кінці 50-х років 
минулого сторіччя. Необхідність вивчення підліт-
ків як окремої групи споживачів була сформу-
льована ще в 70-ті роки XX ст. С. Уордом і Д. 
Уокменом, які з'ясували, що підлітки не тільки 
представляють собою знаний сегмент ринку, але 
й здатні впливати на прийняття сімейних рішень, 
а також переносять свій досвід споживання в до-
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росле життя, що є привабливим з позицій марке-
тингового впливу [2, с. 32]. 

Не дивлячись на велику популярність поняття 
“підліток”, досі немає чіткої відповіді на те, про яку 
вікову категорію йде мова. Психологи під підлітко-
вим віком розуміють період онтогенезу, який за-
ймає проміжне положення між дитинством і юніс-
тю (від 11-12 до 15-16 років). У літературі можна 
зустріти й інші точки зору, коли до підліткової 
субкультури відносять особистостей у віці від 11-
19 років. У західних дослідженнях серед індивідів 
даної категорії часто виділяють тинейджерів і під-
літків, при цьому до перших відносять осіб від 13 
до 15 років, а під другими – від 16 до 19 років. За 
нижню границю підліткового віку можна брати 11 
років, але якщо приймати до уваги фізичний стан, 
то початок аналізованого періоду буде приходитися 
на 12 -14 років (причому у дівчат – дещо раніше) 
[9, с. 55]. Отже, межі підліткового віку неоднозначні. 

На нашу думку, в Україні за верхню межу мож-
на брати 18 років, так як:

1) особистість отримує юридичну самостійність, 
що може спричинити за собою настання економіч-
ної самостійності;

2) підліток у цьому віці закінчує загальноосвіт-
ню школу, що призводить до зміни оточення, і як 
наслідок,споживчої поведінки;

3) з точки зору психології, в цьому віці відбу-
вається чергова криза в житті людини, після чого 
вона починає себе відносити до більш дорослого се-
редовища.

Для аналізу поведінки даного сегменту необхід-
но виділити основні фактори, що мають на нього 
вплив, а саме:

1) внутрішні:
- соціальна роль;
- вік;
- гендерні відмінності;
2) зовнішні:
- референтні групи (сім'я, друзі, однокласники);
- субкультури.
Треба враховувати, яку соціальну роль ви-

конує індивід. Адже недарма перехідний період 
пов'язують з соціалізацією. Початок і тривалість 
перехідного періоду залежить від економічного ста-
ну в країні, від рівня розвитку держави і, звичайно, 
від умов життя в родині [9, с. 60]. Сучасні молоді 
люди проводять більше часу в школі, але швидше 
відокремлюються від батьків. Це говорить про те, 
що їх соціалізація відбувається дуже активно, що, 
безумовно, пов'язано з тим інституціональним се-
редовищем, в якому живуть сучасні підлітки. І ,як 
наслідок, змінюється їх поведінка споживання. 

Потреба у пошуку свого місця в соціумі, своєї 
соціальної ролі для підлітків рівнозначна фізіоло-
гічним потребам дорослих. Наприклад, якщо роз-
глянути мотиви підлітків у категоріях піраміди 
Маслоу, то з’ясується, що вона перевертається 
(рис. 1), стає нестійкою аналогічно до нестійкос-
ті підліткових уподобань. Адже у даної категорії 
споживачів на першому місці у системі цінностей 
перебуває самореалізація. Можна стверджувати, 
що фактично йдеться про перегорнуту мотивацію, 
адже підлітки можуть не їсти і не спати, щоб до-
вести друзям, наприклад, силу волі. З іншого боку, 
вони не опікуються питаннями корисності їжі, вжи-
ваючи чіпси та інші продукти швидкого харчуван-
ня, а як наслідок не піклуються про своє здоров’я.

Можливо тому підлітки потребують підтримки 
один одного: так легше тримати у рівновазі пере-
горнуту мотиваційну піраміду [6, с. 37].

фізіологічні мотиви

безпека

приналежність

гідність

самореа-

лізація

Рис. 1. Перегорнута піраміда Маслоу
Джерело: [6]

Під час дослідження поведінки підлітків потріб-
но приймати до уваги вік, в залежності від якого 
у даного сегмента може сформуватися різна спо-
живча поведінка. Наприклад,старші підлітки краще 
диференціюють інформаційні характеристики про-
дукту в рекламі, управляють грошовими засобами 
і розглядають інформацію з різноманітних джерел, 
щоб прийняти споживче рішення. 

Крім того, зі збільшенням віку збільшується опір 
рекламній інформації і покращується розуміння мар-
кетингових стратегій (особливо це стосується цін).

Потрібно враховувати й гендерні відмінності. 
Так, дівчата більше прислухаються до думки дру-
зів та сім’ї при виборі покупки, аналізують цінові 
показники, відповідність моді,а хлопці розглядають 
атрибути бренду, якість товару, брендову лояль-
ність та у більшій мірі підтримуються матеріальних 
поглядів [9, с. 65]. 

Також даний сегмент споживачів характеризу-
ється тим, що чим старше стає підліток, тим більш 
він прагне стати незалежним та самостійно здій-
снювати покупки, але незважаючи на це, вибір 
необхідного товару виникає під впливом якихось 
чинників, а не суто з власної волі.

Так, сьогодні підліткове споживання зумовлено 
впливом різних референтних груп. Фінансові обме-
ження визначає сім'я, а вибір категорій і брендів 
– лідери думок, такі як, друзі, однокласники та ін. 
Серед референтних груп найбільший вплив на під-
літків мають однолітки, друзі, однокласники. Люто 
відстоюючи свою незалежність від старших, підліт-
ки найчастіше абсолютно некритично відносяться 
до думок власної групи і її лідерів. Дану тенденцію 
показує статистика, так, серед підлітків лише 23% 
готові приймати важливі рішення самостійно; 55% 
опитаних звернуться за порадою до друга чи по-
други і 25% – порадяться з дорослими (рис. 2).

Рис. 2. Рівень довіри підлітків
Джерело: [6]

Таким чином, рівень довіри підлітків до дорос-
лих майже вдвічі менший за довіру до однолітків. 
І при здійсненні покупки, підліток скоріш за все 
звернеться до друзів, однокласників [6, с. 39].
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Розглянемо вплив референтних груп в залеж-
ності від віку підлітків (табл. 1).

Таблиця 1
Вік Референтна група

11-12 Сім’я,однокласники
13-15 Сім’я, однокласники,друзі,зірки
16-18 Однолітки, друзі, кумири

Отже, яка саме референтна група буде впли-
вати на підлітка,залежить від його вікової катего-
рії. Наприклад, вплив сім’ї у більш старшому віці 
відсутній. Проте вона має велике значення у фор-
муванні споживчої поведінки підлітка в цілому. У 
зв'язку з тим що сучасні батьки все більше погли-
блені проблемами на роботі, підліткам часто дово-
диться брати на себе відповідальність за покупки, 
приготування їжі, а в деяких випадках – догляд за 
молодшими братами,сестрами. Освоєння нових ро-
лей дозволяє швидше придбати споживчі навички, 
а також сформувати уподобання торгових марок 
у підлітків. При цьому для компаній – виробників 
важливо визначити, яку роль підліток може грати 
в цьому процесі:

- ініціатор – особистість, яка пропонує ідею ку-
півлі товару або послуги; 

- надає вплив – думка даної особистості визна-
чає вибір альтернативи; 

- приймає рішення – зазвичай це фінансовий 
центр сім'ї (групи), який визначає, що, як і де ку-
пувати; 

- покупець – людина, безпосередньо здійснює 
придбання (від нього може залежати вибір конкрет-
ного бренду серед альтернативних товарів); 

- особистість, що використовує – людина, яка 
буде користуватися придбаним товаром, послугою 
[5, с. 99]. 

На розподіл ролей в сім’ї під час прийняття 
рішення про покупку вплив має культура. Напри-
клад, в Греції, Югославії властиві норми суміс-
ного прийняття рішень [9, с. 61]. В Україні підлі-
ток не може виконувати роль «приймає рішення», 
зате ролі “покупця” і “ініціатора” мають бути ре-
тельно вивчені продавцями та виробниками тих 
категорій товарів і послуг, які вони зачіпають в 
першу чергу.

Підліток гостро сприймає систему категорич-
них правил і традицій сім'ї. Тому у нього виникає 

потреба в незалежності, необхідності самостійного 
прийняття рішень, але для цього потрібно отримати 
фінансову незалежність [10].

В Україні працює лише 5% підлітків (456 тис. 
осіб) [6, с. 35], а 95 % є фінансово залежними від 
сім’ї, таким чином спостерігається значна фінансо-
ва залежність підлітків від дорослих.

Підлітки у зв’язку з нестійкою психікою частіше 
інших сегментів піддаються впливу різних субкуль-
тур . Субкультури впливають на відносини підлітків 
із світом, на їх самоусвідомлення і самовизначення, 
на вибір сфер і бажаних способів самореалізації, 
покупки та ін. Під впливом субкультурних аспек-
тів підліток вибирає той чи інший тип поведінки. 
Обравши для себе форму поведінки, він самостійно 
приймає рішення з урахуванням сформованого у 
нього світогляду. Ця поведінка прямо відіб'ється на 
процесі прийняття рішення про купівлю будь-якого 
товару [7, с. 112].

Підлітки – люди такої вікової категорії, які не-
міцні у своїх переконаннях і добре піддаються 
впливу. У них достатньо легко виробити нові звич-
ки і потреби, так як дана вікова категорія більш за 
інші піддається впливу різних факторів, має осо-
бливу споживчу мотивацію.

Висновки з проведеного дослідження. З вище 
зазначеного можна зробити висновок, що сегмент 
підлітків є привабливим для компаній з таких при-
чин:

1) вони піддаються суттєвому впливу рефе-
рентних груп,субкультур, не визнаючи авторитетів 
батьків і вчителів;

2) лояльність до марки найчастіше закладається 
в підлітковому віці і вербування підлітків часто є 
кращим способом для того, щоб зберегти їх за со-
бою і в дорослому віці;

3) підлітки можуть вплинути на покупки, що 
здійснюються родиною.

У ринкових умовах без знання поведінки підліт-
ків – споживачів неможливо ефективно працювати 
на ринку, тому що в деяких напрямках вони є осно-
вними споживачами,за іншими – впливають на ку-
півлю або є потенційними споживачами у майбут-
ньому. Саме ті підприємства, які зуміють дослідити 
особливості поведінки даного сегменту споживачів, 
їх споживчу мотивацію, а також вплинути на їхню 
поведінку чи принаймні врахувати її особливості в 
своїй діяльності, зможуть утримати чи розширити 
обсяги збуту продукції та прибутки.
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Постановка проблеми. Останнім часом вели-
ка кількість дослідників займається вивчен-

ням тенденцій розвитку фінансових ринків і їхнього 
взаємозв'язку з економічним зростанням. Підвище-
на зацікавленість економістів щодо процесу розви-
тку світовго ринку банківських послуг свідчить про 
усвідомлення важливості фінансової складової у 
розбудові економічного та соціального середовища. 
Доступ до грошей відіграє важливу роль у підви-
щенні та прискоренні сталого економічного розви-
тку та конкурентоспроможності країни і її подаль-
шого процвітання в майбутньому. Зважаючи на 
вищенаведені факти, всебічний аналіз особливостей 
розвитку та вивчення основних проблем світового 
банківського ринку є досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченням розвитку світового ринку банківських по-
слуг як у розрізі окремих країн, так і в цілому за-
ймається багато вітчизняних дослідників, зокрема 

Н. В. Стукало, М. В. Литвин, А. О. Кабо, Ю. М. Га-
ліцейська, О. І. Барановський, В. М. Кремень, І. М. 
Москаленко, І. М. Малиновська та інші.

Постановка завдання. Метою даного досліджен-
ня є аналіз основних тенденцій розвитку світового 
ринку банківських послуг на сучасному етапі, ви-
вчення досвіду окремих країн, виявлення проблем 
та перспектив розвитку даного ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні світовий ринок банківських послуг знаходить-
ся на етапі посткризового відновлення. Криза 2008 
року внесла деякі корективи у стабільний розвиток 
даного сектору економіки. До ескалації кризових 
явищ банківський сектор більшості країн світу де-
монстрував стабільний розвиток, характеризувався 
високою прибутковістю за рахунок посиленої ак-
тивності кредитних операцій, збільшення довіри з 
боку населення, що виявлялася у зростанні депо-
зитних вкладень. Після 2008 року динаміка даних 

© Цанько О.О., 2014



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 193

1 (01) march 2014

показників почала стрімко спадати. Скорочення до-
ходу провідних банків світу дало поштовх до зрос-
тання ролі регіональних банків.

На даний час найбільші світові банки та банків-
ські сектори різних країн функціонують в умовах 
сповільненого економічного зростання. Рада фі-
нансової стабільності країн «Великої двадцятки», 
відомий економічний журнал «Global Finance» та 
рейтингові агентства «Moody’s», «Standard&Poor’s» 
склали рейтинги найуспішніших та найбезпечніших 
банків світу. Найкращі банки зосереджені у таких 
економічно розвинених країни, як США, Франція, 
Німеччина, Швейцарія [1].

Проаналізувавши дані «Global Financial 
Development Report 2014», можна зробити висно-
вок, що, незважаючи на інтенсивний глобалізацій-
ний процес, велика частина населення світу не ко-
ристується банківськими послугами взагалі (рис.1).

39%

11%

50%

інші причини 
відмови(недовіра, 
релігійні причини, 
відстань до банківської 
установи)
брак коштів

мають банківський 
рахунок

Рис. 1. Користування банківськими рахунками 
і основні причини відмови від них у 2012 році
[7]

Дана діаграма містить статистичні дані, зібрані 
більше ніж із 130 країн світу станом на 2012 рік. По-
ловина опитаних респондентів користуються банків-
ськими рахунками, 11% не мають достатньо коштів 
для активної співпраці з фінансовими установами, а 
39 % опитаних назвали ряд причин, через які вони 
ще не відкрили власні рахунки в банках. Детальна 
характеристика бар'єрів, з якими зіткнулися опитані 
респонденти, що на час опитування не мали рахунки 
в комерційних банках, подана на рис. 2.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

основні бар'єри

Рис. 2. Основні причини відмови
від користування банківськими рахунками

серед населення планети станом на 2012 рік
[7]

Проаналізувавши даний графік, можна сказати, 
що головною причиною відмови від відкриття влас-
ного рахунку в банку респонденти назвали брак ко-
штів. Дана тенденція в основному стосується насе-
лення країн, що розвиваються та слабо розвинених 

країн. Третя за значенням причина тісно пов'язана 
з першою – бідним верствам населення фінансово 
невигідно користуватися банківськими рахунками. 
Дистанційна проблема, брак особистих документів 
присутня в слабо розвинених країнах, особливо це 
стосується африканських країн. Густота банків в 
даних країнах є невисокою, банки переважно зна-
ходяться у найбільших містах і є важкодоступни-
ми для значної частини жителів. Релігійний бар'єр 
притаманний країнам ісламського світу. 

Враховуючи дані проблеми, можна дійти ви-
сновку, що розвиток банківського сектору окремих 
країн великою мірою залежить від соціально-еко-
номічних факторів. Тому, беручи до уваги такий 
стан речей, можна сказати, що в розвитку банків-
ського сектору різних країн світу є певні відмін-
ності, тому їхня прибутковість відповідно є різною. 
Банківська система окремо взятої країни залежить 
від внутрішніх (макроекономічні, політико-правові, 
релігійні) та зовнішніх (кон'юнктура ринків, кризові 
явища та ін.) факторів. Якщо повернутися до кри-
зових подій 2008 року, спостерігається спад довіри 
населення до банківської системи загалом. Станом 
на 2012 рік комерційним банкам не довіряло 13 % 
населення планети. Для того, щоб довіра до власної 
банківської системи відновлювалась, уряди та цен-
тральні банки країн реалізовують різні за характе-
ром антикризові заходи.

Країни ЄС ведуть активну антикризову політи-
ку задля забезпечення надійного функціонування 
банківського сектору власних національних еко-
номік. Німеччина та Австрія, наприклад, надають 
державні гарантії за депозитами (Австрія зокрема 
гарантує 100% вкладів населення), створюють спе-
ціальні фонди для стабілізації фінансових ринків, 
проводять рекапіталізацію банків. Країни Балтії 
підвищують фінансову дисципліну, Португалія, Іс-
ландія націоналізують проблемні банки. Уряд Пор-
тугалії в листопаді 2008 року оголосив про наці-
оналізацію «Португальського бізнес банку» (Banco 
Portugue's de Negocios). Управління ним узяв на 
себе державний банк «Сховище загальних депози-
тів» (Саіха Geral de Depo' sitos) [6].

На думку іноземних експертів, користування 
фінансовими послугами у світі хоч повільно, але 
неухильно розширюватиметсься з плином часу. 
Кількість депозитів і кредитів поступово зроста-
ють, незважаючи на падіння, що спостерігалось 
з настанням фінансової кризи у 2008 р. Країни з 
низьким рівнем доходу демонструють позитивну 
тенденцію зростання чисельності як депозитних, 
так і кредитних рахунків, хоча темпи зростання 
даних показників надалі є нижчими, ніж у країнах 
з високим рівнем доходу. Така ситуація створює 
значну дисперсію фінансової інтеграції в усьому 
світі. Наприклад, частка дорослих, що мають влас-
ний банківський рахунок в Туркменістані, складає 
1%, а в Данії аналогічний показник сягає більше 
90%.  Якщо брати до уваги кількість банківських 
відділень на 100000 дорослих осіб, то в Болгарії 
даний показник протягом 2004-2011 рр. складав 84 
філій, що значно вище від середньосвітового по-
казника 19 філій. Для прикладу, Чехія є близькою 
за розміром і кількістю населення до Болгарії, на-
томість вищенаведений показник становить 22 фі-
лії на 100000 осіб. Однак, на відміну від Болгарії, 
частка користувачів банківськими рахунками у 
Чехії є вищими на 28%, ніж у Болгарії, і дорівнює 
81 %. Станом на 2012 рік доступ до фінансових по-
слуг у світі виявився нерівномірним. Характерис-
тика даної ситуації в окремих країнах представле-
на у таблиці.
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Стан користування фінансовими послугами
у країнах світу у 2012 році

Країна По-
казник

Аргенти-
на Японія Кенія Україна

Кількість 
комерційних 
банків на 
1000км2

1,54 103,13 2,31 0,72

Кількість 
банкоматів на 
100000 дорос-
лих осіб

51,39 127,78 9,94 92,39

Кількість 
депозитів на 
1000 дорослих 
осіб

1108,15 7284,93 662,26 4672,86

Кількість кре-
дитів на 1000 
дорослих осіб

665,51 170,36 - -

[8]

Проаналізувавши статистичні дані таблиці, 
можна дійти висновку, що чим економічно сильні-
ша країна, тим більше можливостей у її населення 
скористатися різними видами фінансових послуг.

За даними світової статистики 36 % населення 
планети заощаджувало минулого року. У країнах 
з високим рівнем доходів це співвідношення ста-
новить 58 %, у той час як у країнах з низьким 
рівнем доходів – тільки 30%. Однак не всі люди 
схильні зберігати або ж примножувати свої за-
ощадження за допомогою фінансових посередни-
ків. Лише 22 % з цих заощаджень люди довірили 
комерційним банкам, кредитним спілкам та іншим 
фінансовим організаціям. У бідних країнах насе-
лення часто схиляється до общинних методів еко-
номії за допомогою так званих ощадних установ, 
клубів. Наприклад, в країнах Африки на південь 
від Сахари, 19 % дорослих зізналися, що вони ко-
ристувалися ощадними клубами та подібними ме-
тодами в минулому році [7]. Значна частина жи-
телів бідних, слаборозвинених країн зберігають 
свої гроші поза межами традиційних банківських 
установ. Причинами цього є високі комісійні ви-
трати на введення балансу клієнта. Важливим є і 
такий факт: щоб дістатись до філій банків, через 
низьку концентрацію банківських мереж потрібно 
викласти чималі кошти.

Досліджуючи сучасний стан ринку банківських 
послуг, потрібно звернути увагу на гендерну скла-
дову. Стать є потужним чинником, що визначає 
фінансові можливості. Чоловіки користуються фі-
нансовим сектором частіше, ніж жінки, в основно-
му це стосується країн, що розвиваються. За да-
ними «Global Financial Development Report 2014» 
47 % відсотків жінок і 55% чоловіків користуються 
банківськими рахунками. Такий гендерний роз-
рив у схильності до заощаджень деякі аналіти-
ки пов'язують із правовою дискримінацією жінок 
у трудовому законодавстві, а також у правах на 
успадкування. Дослідники Групи Світового банку в 
Пакистані встановили, що 50-70 % наданих жіночій 
частині населення кредитів використовуються їхні-
ми чоловіками. Всі ці фактори в сукупності впли-
вають на можливість жінок вільно користуватися 
фінансовими ресурсами і послугами.

Ефективне функціонування банківського сек-
тору неможливе без отримання прибутків. Го-
ловним джерелом банківських доходів і надалі 

залишаються надані ними кредити. Переважна 
більшість запозичень в країнах, що розвивають-
ся, походять з неофіційних джерел: від членів 
сім'ї, родичів, близьких, знайомих. Ситуація в 
країнах з низьким рівнем доходу за підсумками 
2012 року наступна: близько 20% дорослого насе-
лення користувалося неформальними джерелами 
запозичень, і тільки 6% взяли кредит у банках. 
Головною причиною даного явища є низька пла-
тоспроможність населення і невигідні кредитні 
пропозиції з боку комерційних банків. Надані у 
2012 році кредити мали в основному споживчий 
характер. Люди брали позики для покриття ава-
рій і охорони здоров'я, виконання ремонтних ро-
біт, проведення весільних і траурних заходів.

Впровадження кредитних карток зробило ве-
ликий вплив на попит і на динаміку використання 
короткострокових кредитів. У країнах з високим 
рівнем доходів половина дорослого населення во-
лодіє кредитними картками. Незважаючи на попу-
ляризацію кредитних карток в останні роки, рівень 
користування кредитною карткою в країнах, що 
розвиваються, як і раніше, сильно відстає від по-
казників країн з високим рівнем доходу. 

Висновки з проведеного дослідження. Детально 
дослідивши особливості розвитку світового ринку 
банківських послуг, було виявлено декілька про-
блемних питань, що перешкоджають прискорено-
му і ефективному розширенню використання фі-
нансових послуг в різних куточках світу. До даних 
проблем можна віднести: недовіру до фінансових 
посередників, соціально-економічні проблеми (релі-
гія, дистанція до фінансової установи, брак коштів, 
гендерна нерівність, дезінформованість, фінансові 
кризи). Для того, щоб вирішити дані проблеми, по-
трібно всебічно сприяти використанню фінансових 
послуг фізичними особами, що потребує здійснення 
таких заходів:

– запобігання інформаційній асиметрії або зло-
вживанню ринковою владою, пошук способів зде-
шевлення фінансових послуг в бідних країнах;

– посилення соціальної інтеграції шляхом роз-
робки відповідних нормативних-правових доку-
ментів, що стосувалися б подолання гендерної не-
рівності;

– безперервної підтримки технологічного про-
гресу; впровадження інновацій та технологій, таких 
як мобільний банкінг, мобільні платежі, що могли б 
допомогти знизити операційні витрати;

– посилення ролі держави у встановленні стан-
дартів введення бізнесу і встановлення контролю за 
дотриманням механізму правового захисту як спо-
живачів, так і тих, хто надають послуги;

– субсидіювання урядами доступу населення з 
низьким рівнем доходу до фінансових послуг.

Отже, світовий ринок банківських послуг хоч і 
подолав переважну частину кризових явищ, нада-
лі характеризується повільними темпами розви-
тку. Причиною такої невтішної тенденції є велика 
різниця між розвитком банківського сектору бага-
тих та бідних країн світу. Велика частка населення 
планети не має доступу до банківських послуг, що 
спричинено рядом соціально-економічних бар'єрів. 
Дані бар'єри частіше всього зустрічаються на тери-
торії африканських та ісламських країн. На відміну 
від бідних країн, велика частка населення розвине-
них країн є активними користувачами банківських 
послуг і частіше звертає увагу на технологічні но-
винки в даному сегменті ринку. 
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ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

В статье рассматриваются организация и методы внутрихозяйственного контроля собственного капитала на предпри-
ятиях. Разработаны рекомендации по контролю собственного капитала.
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Постановка проблемы. Стремление максими-
зировать доходы, обеспечить экономический 

рост в долгосрочной перспективе приводит повы-
шенное внимание руководителей к внутренним 
фирменным процессам. Взгляд на предприятие как 
на динамическую систему взаимодействия подраз-
делений позволяет оценивать его эффективность не 
только по доходности, но и по качественным кри-
териям, которые характеризуют полноту реализа-
ции экономического потенциала через организацию 
труда, производство, финансовую и инвестицион-
ную деятельность. Анализ и комплексная оценка 
деятельности предприятия является основой для 
принятия управленческих решений. Согласно обе-
спечение управления осуществляется через орга-
низацию учета и контроля. 

Развитие рыночных отношений привело к необ-
ходимости создания эффективной системы внутри-
хозяйственного контроля (ВХК) на предприятии и 
разработки его методов, адекватных новым услови-
ям хозяйствования. Одним из нерешенных вопросов 
в области контроля является отсутствие теоретиче-
ских основ внутрихозяйственного контроля, а так-
же его методики и организации в рамках отдельно-
го предприятия с учетом управленческой сущности. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
В переходный период от плановой экономики к ры-
ночной вопросы ВХК практически не рассматри-
вались. Однако, начиная с 1996г., интерес к ВХК 
возрос. В научной литературе тематике внутрихо-
зяйственного контроля уделено внимание в работах 
Н. Дорош, И. Дрозд, М. Коринько, М. Коцупатрого, 
Г. Кирейцева, Ю. Майданевич, В. Пантелеева, В. 
Швеца и других. 

Мониторинг отечественной и иностранной лите-
ратуры посвященной проблематике внутрихозяй-
ственного контроля показал, что данный вопрос в 
результатах работы различных ученых, не имеет 
определенной унификации. В тоже время недоста-
точно исследованным остается вопрос содержания 
составляющих элементов системы ВХК, а также их 
задач и целей в системе управления. 

Отдавая должное работам ученых, которые со-
вершили значительный вклад в теорию и практи-
ку внутрихозяйственного контроля, отметим, что 
требуют решения вопросы создания эффективной 
системы внутрихозяйственного контроля, с четким 
определением ее составляющих и постановкой их 
задач, которые удовлетворят информационные по-
требности управленцев. 

Целью статьи является определение основных 
методов и приемов ВХК собственного капитала на 
предприятиях различных отраслей, исследуя мне-
ния отечественных и зарубежных ученых по вопро-
сам контроля, для разработки рекомендации по эф-
фективной работе службы ВХК на предприятиях.

Изложение основного материала. Современные 
научные исследования показывают, что эффектив-

ное развитие предприятия в любых экономических 
условиях не может происходить без хорошо нала-
женного внутрихозяйственного контроля.

Внутрихозяйственный контроль – совокупность 
всех элементов экономического, финансового, на-
логового, оперативного и других видов контро-
ля, осуществляемых руководством предприятии, 
для обеспечения надлежащего ведения производ-
ственной, финансово-хозяйственной деятельности, 
обеспечения выполнения действующих законов, 
инструкций, положений по учету, финансовой от-
четности, налогам, налогообложению, сохранности 
всех средств и ценностей на предприятии [1, с. 12].

Ведущее место во ВХК принадлежит работни-
кам бухгалтерских служб во главе с главным бух-
галтером предприятия. ВХК осуществляется, пре-
жде всего, для принятия управленческих решений.

Цель ВХК: 
- своевременно выявить и устранить нарушения 

и недостатки в финансово-экономической и хозяй-
ственной деятельности предприятия;

- предупредить нарушения;
- эффективно использовать средства предпри-

ятия;
- по результатам ВХК принимать действенные 

управленческие решения для улучшения деятель-
ности предприятия и её финансово-экономических 
показателей [3, с. 144].

При отсутствии официальных рекомендаций, 
касающихся организации внутреннего контроля, 
необходимо руководствоваться тем опытом, кото-
рый уже накоплен в отечественной и зарубежной 
практике либо теми наработками, которые уже 
имеются в организации. В системе внутреннего кон-
троля коммерческой организации важная роль от-
водится собственному капиталу. 

Собственный капитал – это доля собственников 
в активах организации в форме имущества, прав и 
денежных средств, (остающаяся после вычитания 
из совокупных активов всех обязательств), необ-
ходимая организации для осуществления уставной 
деятельности, покрытия убытков, создания новых 
видов имущества.

Данная формулировка показывает обусловлен-
ность величины активов теми пассивами, которые 
являются источниками имущества организации. 
Основываясь на этом определении, необходимо 
рассматривать собственный капитал как равно-
правный объект учета, имеющий свою структуру, 
и поэтому предполагающий не только обобщенную 
количественную оценку, но и оценку каждой из его 
составных частей. Эти оценки тем более важны в 
силу качественной неоднородности собственного 
капитал. Поэтому для каждого вида элементов соб-
ственного капитала определены операции, которые 
формируют эти элементы, и, следовательно, усло-
вия признания и оценки этих элементов. А в финан-
совой отчетности величина собственного капитала 

© Чекун Ю.О., 2014
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формируется как совокупный результат (алгебраи-
ческая сумма) величин всех его элементов.

Внутренний контроль отдельного объекта хозяй-
ственного наблюдения, каким является собствен-
ный капитал, можно организовать только в рамках 
общего внутреннего контроля, используя при этом 
общую модель системы внутреннего контроля. 

Данная модель строится на основе и внутри 
общехозяйственной системы контроля и представ-
ляется в виде комплекса функционально самостоя-
тельных компонентов, объединенных общей целью. 

Цель модели – разработка тактических дей-
ствий, направленных на увеличение эффективно-
сти использования собственного капитала. 

Модель включает следующие основные блоки: 
информационное обеспечение, объекты контро-
ля, субъекты контроля, средства (методы) бух-
галтерского контроля. Результат взаимодействия 
структурных блоков – в оформлении результатов 
внутреннего контроля в виде актов проверок, бух-
галтерских справок, аналитических расчетов и та-
блиц, итоговых документов и отчетов.

Используя информационное обеспечение, си-
стему данных бухгалтерского учета и пронизыва-
ющую их контрольную среду, следует определить 
направления и виды контрольных и аналитических 
процедур, которые представляют собой анализ и 
оценку полученной в ходе осуществления внутри-
хозяйственного контроля информации о составляю-
щих собственного капитала (таблица 1). 

Составляющие собственного капитала, безус-
ловно, важны в создании механизма правоприме-
нения всех участников рыночных отношений; их 
раскрытие также предусмотрено международными 
стандартами финансовой отчетности, национальны-
ми законодательными актами других стран, участ-
ников мирового рынка. Отражение в отчетности 
других составляющих капитала не обеспечивает 
системности данных и полезности для целей фи-
нансового контроля, принятия деловых и управлен-
ческих решений [4, с. 205]. 

Организационная модель ревизии операций 
формирования и изменения собственного капитала. 
Направления ревизии:

- формирование и изменение уставного капитала;
- формирование и изменение паевого, дополни-

тельного капитала;
- правильность расчетов, соответствие данных 

синтетического и аналитического учета;
- направления использования нераспределенной 

прибыли.
Нормативно-правовая информация:
- Закон Украины «О бухгалтерском учете и фи-

нансовой отчетности»;
- План счетов;
- П(С)БУ.
Ревизия уставного капитала и расчетов с учре-

дителями. Последовательность проведения ревизии:
- формальная проверка наличия учредительных 

документов, которая состоит в установлении фак-
тического права предприятия на проведение основ-
ной и других видов деятельности;

- проверка формирования уставного капитала 
по вопросам: наличия и правильности оформления 
документов, подтверждающих факты расчетов с 
учредителями; соблюдения сроков оплаты устав-
ного капитала; обоснованности изменений размера 
уставного капитала;

- проверка организации бухгалтерского учета 
уставного капитала;

- проверка организации учета начисления и вы-
плат дивидендов.

Ревизия других видов собственного капитала. 
По данным журнала 7 проверяют правильность и 
законность формирования и использования паевого 
и дополнительного капитала. Особенное внимание 
уделяют проверке капитала и операций, связан-
ных с нераспределенной прибылью (непокрытыми 
убытками). Источники создания и использования 
резервного капитала проверяют по их видам и на-
правлениям использования.

По данным субсчета 442 «Непокрытые убытки» 
проверяют обоснованность этих убытков и закон-
ность их списания за счет нераспределенной при-
были или резервного, паевого или дополнительного 
капитала. Проверяют также правильность распре-
деления прибыли между участниками (начисление 
дивидендов), выплат по облигациям. 

Для совершенствования внутреннего контроля 
целесообразно использовать систему стандартов в 
виде документов, регламентирующих порядок ор-
ганизации и осуществления контроля. Для стандар-
тизации внутреннего контроля можно использовать 
трехуровневую систему, где уровни различаются в 
зависимости от сложности организуемой системы 
(таблица 2). 

Таблица 1 
Перечень мероприятий внутрихозяйственного контроля СК

Наименование мероприятия 
Метод контроля, к 
которому относится 

мероприятие 

Периодичность 
проведения 

Должностное лицо, в 
обязанности которого 
входит проведение 

данного мероприятия 
Контроль за законностью со-
вершения операций и созданию 
первичных документов

Нормативно-правовой, до-
кументальный

Контроль каждого 
обрабатываемого 
документа

Гл.бухгалтер, работники 
бухгалтерии

Проверка документов на нали-
чие всех обязательных рекви-
зитов

Нормативно-правовой, до-
кументальный

Контроль каждого 
обрабатываемого 
документа

Работники бухгалтерии

Проверка соответствия факти-
чески совершенной операции 
и информации, отраженной в 
первичных документах

Документальный, факти-
ческий, встречная про-
верка, взаимная проверка

Проверка докумен-
тов по мере необхо-
димости

Работники предприятия, 
осуществляющие кон-
троль

Контроль за законностью со-
ставления корреспонденции со 
счетами учета

Нормативно-правовой, до-
кументальный

Перед составлением 
ФО

Гл.бухгалтер, работники 
бухгалтерии

Контроль соответствия данных 
регистров АУ и СУ

Нормативно-правовой, 
документальный, арифме-
тическая проверка

Перед составлением 
отчетности Гл.бухгалтер

Источник: разработано автором
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Выводы из проведенного исследования. На 
сегодняшний день, в условиях «связанности» и 
уязвимости национальной экономики перед гло-
бальными кризисными экономическими явлени-
ями, чрезвычайно важным для отечественных 
хозяйствующих субъектов является обеспечение 
определенного «запаса прочности» путем эффек-
тивного и рационального использования ресурсов 
(финансовых, трудовых, природных, инфраструк-
турных и т.д.).

Правильно построенная система внутрихозяй-
ственного контроля, частично, может быть предпо-
сылкой эффективного управления предприятием. 
Четко сформированный комплекс элементов систе-
мы ВХК, с определением их целей и задач, обе-
спечит достаточную составляющую для принятия 
эффективных управленческих решений. 

Использование предложенных рекомендаций 
будет способствовать эффективной работе службы 
ВХК собственного капитала.

Таблица 2 
Система стандартизации внутреннего контроля собственного капитала

Уровень вну-
треннего норма-
тивного регули-

рования

Документ стан-
дартизации Содержание документа 

Первый уровень
Положение о си-
стеме внутреннего 
контроля

В основной части Положения в качестве объекта контроля выделя-
ется собственный капитал (паевой фонд, неделимый фонд, нераспре-
деленная прибыль (убыток) и т.п.). По отношению к этим объектам 
определяется: 
- общая цель – достижение конкретного значения коэффициента 
эффективности использования СК;
- цели контроля по элементам капитала. 

Второй уровень

Положение об 
учетной политике 
и приложения к 
нему

Рабочий план счетов: формируется система счетов и субсчетов по 
каждому элементу раздела «Счета для учета капитала». Графики и 
схемы документооборота по операциям, определяющим величину и 
структуру собственного капитала Приложения к приказу по учетной 
политике, содержащие формы документов по учету составляющих 
собственного капитала, разработанные внутри организации. Схемы 
типовых бухгалтерских проводок по счетам собственного капитала. 

Третий уровень

Должностные 
инструкции чле-
нов ревизионной 
комиссии

Проверка полноты внесения и правильности оформления поступле-
ния и выбытия паевых взносов в разных формах. Проверка пра-
вильности оформления объектов, включаемых в неделимый фонд и 
обоснованности передачи, выбытия (списания) указанных объектов. 
Проверка соблюдения установленного порядка и нормативов состав-
ления расчетов отчисления в фонды потребительской кооперации 
и расходования начисленных сумм. Контроль исполнения решений 
собраний пайщиков по вопросам распределения прибыли, начисления 
кооперативных выплат, погашения убытков 

Источник: разработано автором

Литература:
1. Белуха Н.Т. Аудит/ Н.Т. Белуха: Учебник для вузов. – К.: Знание, 2000. – 769 с.
2. Бутынец Ф.Ф. Контроль и ревизия: Учеб. / Ф.Ф. Бутынец. – Житомир: ЖИТИ, 2000. – 512 с.
3. Сотникова Л. Внутренний контроль и аудит: Учебник /Л. Сотникова. – М.: Финстатинформ, 2001. – 240 с.
4. Усач Б.Ф. Контроль и ревизия / Б.Ф.Усач. – К.: Знание-Прес, 2000. – 253 с.

Чекун Юлія Олегівна
студентка
Севастопольського національного технічного університету

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Анотація
У статті розглядаються організація та методи внутрішньогосподарського контролю власного капіталу на підприємствах. 
Розроблено рекомендації з контролю власного капіталу. 
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, ревізія, власний капітал.

Chekun Yulia Olegovna
student
Sevastopol National Technical University

INTRAECONOMIC CONTROL OF OWN CAPITAL

Summary
This paper discusses the organization and methods of on-farm monitoring equity in the workplace. The recommendations 
on the control of equity are proposed.
Keywords: intraeconomic control, audit, own capital.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 199

1 (01) march 2014

УДК 330.101 

Сотула Оксана Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Шавлак Вікторія Володимирівна 
студентка

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Розглянуто методи розрахунку та проаналізовано рівень тіньової економіки України. Досліджуються основні причини, 
які гальмують процес виходу економіки України з тіні, а також наведено низку заходів, які сприятимуть її детінізації. 
Встановлено, що реальний рівень тіньової економіки в Україні перевищує допустиме значення і становить загрозу 
національній безпеці держави. 
Ключові слова: тіньова економіка, детінізація, рівень тінізації.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки України важливо усві-

домити нагальну необхідність зосередження осно-
вних акцентів економічної політики на досягненні 
відчутних якісних зрушень, зокрема на подоланні 
тих глибоких деформацій, що сформувалися нині в 
країні. Ключовою є проблема обмеження глибокої 
тінізації економічної діяльності. З огляду на зна-
чущість даної проблеми виникає потреба у розроб-
ці науково-обґрунтованих методик по запобіганню 
цьому вкрай негативному явищу.

Аналіз досліджень і публікацій з даної теми. 
Окремі аспекти тіньової економіки та її детінізації 
розглядаються у працях А.В. Базилюк, О.І. Бара-
новського, В.М. Бородюка, А.Я. Гончарука, В.В. За-
санського, Т.Т. Ковальчука, О.В. Турчинова та ін-
ших дослідників. 

Постановка завдання. Завданням нашого до-
слідження є вивчення методів розрахунку тіньової 
економіки та аналіз її рівня в Україні.

Виклад основного матеріалу з дослідження. 
Тіньова економіка є надзвичайно актуальною і бо-
лючою проблемою для української економіки. Під 
тіньовою економікою слід розуміти економічну ді-
яльність, яка пов’язана з незаконним привласнен-
ням частини створеної вартості через різного роду 
викривлення об’єктивної інформації про рух грошо-
вих коштів та матеріальних цінностей. Масштаби ті-
ньової економічної діяльності істотно впливають на 
обсяги і структуру ВВП, призводячи до спотворення 
офіційних даних про його величину. Тіньова еконо-
міка створює реальну загрозу національній безпеці, 
йдеться про порогове значення тіньової економіки, 
критичним рівнем якого є 30% офіційного ВВП. 

Найбільш прийнятними для визначення обсягів 
тіньової економіки в умовах наявної статистичної 
бази є такі методи: «витрати населення – роздріб-
ний товарооборот», фінансовий, монетарний, елек-
тричний [3]. 

Показник рівня тіньової економіки згідно мето-
дом «витрати населення – роздрібний товарообо-
рот» залишився на незмінному рівні у І кварталу 
2012 року і склав 44%. Незмінність рівня тінізації 
національної економіки, розрахованого за даним ме-
тодом, пов’язана із практично однаковими темпами 
зростання грошових витрат населення на придбан-
ня споживчих товарів, з урахуванням корегуючого 
коефіцієнта, та темпів зростання обсягів продажу 
населенню споживчих товарів (на 19,7% та на 19,6% 
відповідно). Разом з тим, різниця між номінальними 
обсягами даних показників є досить суттєвою, що 
вказує на те, що значна частина коштів домогос-

подарств була витрачена на придбання товарів та 
послуг у тіньовому секторі економіки [3]. 

Середньозважений фінансовий метод засвідчив 
збільшення рівня тіньової економіки у січні – берез-
ні 2012 року на 3 в.п. до 34%. Зростання рівня тіньо-
вої економіки було пов’язане із підвищенням ризиків 
дестабілізації ситуації у зв’язку із погіршенням си-
туації на зовнішніх ринках (рецесія у окремих кра-
їнах Європи, високі ціни на енергоносії) та посилен-
ням внутрішніх ризиків. Як наслідок, спостерігалося 
зниження розмірів прибутків підприємств, що могло 
виступити стимулом до застосування ними тіньових 
схем з метою зниження податкових виплат та збіль-
шення нелегальних прибутків [3].

Рівень тіньової економіки, розрахований за 
електричним методом, у І кварталі 2012 року зріс 
на 1 в.п. проти відповідного періоду попереднього 
року і склав 31% від рівня офіційного ВВП [3].

Зростання рівня тіньової економіки за елек-
тричним методом було пов’язано із переважан-
ням темпів зростання внутрішнього споживання 
електроенергії (на 2,9%), за виключенням спо-
живання на комунально-побутові потреби, над 
темпами росту реального ВВП (на 2%). Тобто, це 
може свідчити або про зростання втрат та витрат 
енергоресурсів в процесі виробництва та тран-
спортування електроенергії, або про те, що час-
тина спожитої електроенергії була використана у 
тіньовій економіці [3].

Враховуючи, що у 2012 році тривають процеси 
модернізації цієї сфери, спрямовані на зменшення 
втрат електроенергії, а також споживання палива, 
теплоенергії та електроенергії на технологічні по-
треби, – зростання обсягів капітальних інвестицій 
ВЕД «Виробництво та розподілення електроенер-
гії, газу та води» у січні-березні 2012 року стано-
вило 28,9% (у січні-березні 2011 року – на 38,8%), 
– більш вірогідною є гіпотеза про зростання спожи-
вання електроенергії у тіньовому виробництві. 

Єдиним методом розрахунку, що засвідчив зни-
ження рівня тіньової економіки в Україні у січні-
березні 2012 року, став монетарний метод, відпо-
відно до якого даний показник скоротився на 3 в.п. 
і склав 26% від рівня офіційного ВВП. Варто за-
значити, що різновекторність тенденцій зміни об-
сягу тіньової економіки за різними методами вказує 
на те, що кожен метод розрахунку охоплює певну 
сферу національної економіки (з відповідно різною 
часткою в ній нелегального сектору), а тому лише 
інтегральний показник рівня тіньової економіки 
може служити комплексним індикатором такого 
явища, як тіньова економіка [3].

© Сотула О.В., Шавлак В.В., 2014
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Інтегральний показник, що розраховує Мініс-
терство економічного розвитку й торгівлі України 
шляхом зведення в узагальнений показник отри-
маних коефіцієнтів за такими методами розрахун-
ку рівня тіньової економіки: «витрати населення – 
роздрібний товарооборот», фінансовий, монетарний 
та електричний. Найвище значення рівня тіньової 
економіки в Україні було досягнуте в 2009 р., 39% 
від обсягу офіційного ВВП, що, порівняно з 2002 р., 
на 12,4% більше (в 2002 р. спостерігався найнижчий 
показник 26,6% від ВВП). Значне підвищення рівня 
тіньового сектора в 2009 р., в порівнянні з попе-
редніми періодами, доводить, що фінансова криза 
впливає на збільшення обсягів неофіційних доходів 
у країні. У 2010 р. показник, в порівнянні з 2009 р., 
знизився на 1%, а в 2011 р. інтегральний показник 
рівня тіньової економіки знизився до 34%, що, по-
рівняно з 2010 р., на 4% менше. 
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Рис. 1. Інтегральний коефіцієнт тіньової економіки
в Україні за період з 2001 р. по І кв. 2012 р.,

відсоток від офіційного ВВП [3]

Зниження рівня тіньової економіки відбулося в 
умовах завершення гострої фази кризи й переходу 
до фази відновлення економічного зростання. Так, 
протягом 2010–2011 рр. спостерігалися зростання 
рівня реального ВВП (на 4,1 та 5,2% відповідно) і 
зниження рівня безробіття (до 8,1 і 7,9% відповідно 
за методологією МОП). Щодо значення показника в 
І кв. 2012 р., то він залишився на тому ж рівні, як і 
в аналогічному періоді 2011 р. – 34%. 

До негативних тенденцій, що можуть вплива-
ти на високий рівень тіньової економіки за цим 
показником, можна віднести подальше зниження 
схильності населення до заощаджень (до 7,8% у І 
кварталі 2012 року проти 9,3% у І кварталі 2011 
року та 11,7% за підсумком 2011 року). Разом з 
тим, відбувались і позитивні зміни у напрямку 
детінізації національної економіки. Так, частка 
обороту роздрібної торгівлі на організованих та 
неформальних ринках у І кварталі 2011 року ско-
ротилася до 30,4% проти 30,6% у І кварталі 2011 
року (у 2011 році – 30,8%). Відповідне зростання 
частки продажу товарів через магазини та великі 
торгівельні мережі свідчить про збільшення об-
сягів торгівлі через канали, які практично повніс-
тю виключають можливість існування тіньових 
операцій. Крім того, фактором, що свідчить про 
зменшення обсягів тіньових операцій в національ-
ній економіці, є зростання частки безготівкових 
розрахунків із використанням платіжних карток 
у загальному обсязі операцій із картками – до 
11,7% проти 8,1% у І кварталі 2011 року, а за-
гальний обсяг операцій з картками зріс на 24,2% у 
порівнянні з І кварталом 2011 року Тобто зростає 
обсяг коштів, які обертаються в офіційній еконо-
міці [3].

У різних підходах до вивчення проблеми виник-
нення тіньової економіки дослідники називають різ-
номанітні фактори, що сприяють цьому. 

Але традиційно до основних факторів розвитку 
тіньової економіки вчені відносять наступні:

1) надмірна тяжкість податкового навантаження. 
У 2011 році податкові надходження збільшилися у 
частці ВВП до 25% [6]. 

2) значні масштаби державного сектора в еко-
номіці. Протягом 2005-2011рр. обсяги реалізації 
державного сектора зросли в 2,08 рази, що ниж-
че, ніж в цілому по економіці країни, де коефіцієнт 
зростання становить 2,64 рази. Загальна кількість 
державних підприємств та організації в 2011 р. ско-
ротилася на 42,8% у порівнянні з 2005 р [7]. 

3) несприятливі умови ведення бізнесу в Україні 
– одні з найгірших у світі. Така оцінка міжнародних 
експертних інституцій:

– 137 позиція (серед 185 країн) – Індекс про-
стоти ведення бізнесу – 2013, складений Всесвітнім 
банком (Росія – 112-та, Естонія – 21-та, Грузія – 
9-та). [5].

– 161 позиція (серед 177 країн) – Індекс еконо-
мічної свободи – 2013. Це – найнижчий показник 
з 43-х європейських країн, і з ним Україна потра-
пила до групи країн, де придушуються економічні 
свободи. Середній показник у світі – 59,6 балів [5].

– 2,14 за 5-бальною шкалою – Індекс інвести-
ційної привабливості України в 3-му кварталі 2012 
року. 

4) високий рівень корумпованості. У Індексі 
сприйняття корупції – щорічному звіті міжнарод-
ної організації Трансперенсі Інтернешнл, який був 
опублікований 2012 році, експерти опустили Украї-
ну на 144 сходинку з 174 можливих позицій. Рівень 
корумпованості в бізнесі оцінили в 11%, а в медіа 
– у 2% [6] 

5) високий рівень злочинності. Налагоджені кри-
мінальні зв’язки формують умови для поширення 
економічної злочинності та іншої протиправної ді-
яльності [7]. 

6) політична нестабільність. Цей фактор так 
само, як і «незахищеність прав власності», стиму-
лює і розвиває психологію тимчасового. Так як не-
відомо, що буде завтра, всі засоби хороші для при-
множення капіталу [7]. 

Масштаби тінізації економічного життя при-
зводять до деформації принципів громадянського 
суспільства. Це зумовлює здійснення активних дій 
щодо детінізації економіки. Детінізація економіки 
– це цілісна система дій, спрямована передусім на 
подолання та викорінення причин та передумов ті-
ньових явищ та процесів [1, с. 56].

Відповідно основними пріоритетами еконо-
мічної стратегії України мають бути: посилен-
ня боротьби з корупцією, шляхом забезпечення 
максимальної прозорості дій усіх ланок держав-
ного апарату управління; забезпечення відкри-
тості економіки – створення сприятливих умов 
для міжнародного обміну інвестиціями, товарами; 
оздоровлення податкової системи шляхом більш 
раціонального розподілу податкового тиску; фор-
мування й впровадження прозорого комплексу 
податкових стимулів; вдосконалення інституту 
соціального страхування; стимулювання інвес-
тиційних процесів; звуження фінансової бази ті-
ньового господарювання через зменшення рівня 
оподаткування фізичних осіб; залучення до реа-
лізації стратегії легалізації представників міжна-
родних організацій, спеціалізованих на протидії 
нелегальному господарюванню, та громадянського 
суспільства [1, с. 57].

Висновки з проведеного дослідження. Реальний 
рівень тіньової економіки в Україні перевищує до-
пустиме значення і становить загрозу національній 
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безпеці держави. З огляду на це, Україні необхідно 
розробити чітку довгострокову програму з детіні-
зації економіки зі суворим контролем її виконання. 
Реальне скорочення тіньового сектора може від-

бутися лише за умови зменшення витратності та 
зростання ефективності легальної економіки, ство-
рення сприятливих умов для функціонування різ-
номанітних форм бізнесу. 
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METHODS FOR CALCULATING THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

Summary
The calculation method and the methods of calculation of the shadow economy in Ukraine are considered. Principal 
reasons which brake the process of output the Ukraine’s economy from shade are investigated, and also the row of 
measures which will be instrumental in economy cleaning is pointed. The article identifies that the real level of shadow 
economy in Ukraine exceeds a legitimate value and makes a threat national safety of the state. Taking into account it, it is 
necessary to develop the clear long-term program Ukraine from shadow economy with strict control of its implementation.
Keywords: black market economy, level of corruption.


