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70-РІЧНА ІСТОРІЯ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
МІСЦЕ ВТЕІ У СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 2 лютого 2016 року
«Про відзначення пам‘ятних дат і ювілеїв у 2016 році», урочисто відзначаються
на державному рівні у 2016 році пам‘ятні дати і ювілеї, у числі яких - 70 – річчя
з

часу заснування

Київського

національного

торговельно-економічного

університету.
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету є провідним вищим навчальним
закладом економічного профілю у нашому регіоні. Становлення закладу тісно
пов‘язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в
цілому, які є невід‘ємною частиною історії нашого краю і держави.
ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра
торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено
Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту. У
1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і
технологічний. Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ було
організовано денне відділення.
У квітні 1988 року філіал пережив певні труднощі - згідно рішення
Президії Ради Міністрів УРСР та наказу Міністерства торгівлі УРСР було
припинено набір студентів у зв‘язку з його ліквідацією.
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З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного
інституту № 591 від 18.04.88 р. було відкрито Вінницький заочний факультет
КТЕІ.
Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А.,
ректору Київського національного торговельно-економічного університету,
доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії
педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату
Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за
кордоном вчений, він багато уваги приділяв розбудові КТЕІ, в тому числі і його
структурних підрозділів.
Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ
Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у
Вінницький

торговельно-економічний

інститут

Київського

державного

торговельно-економічного університету.
Організаційна структура інституту складалася з трьох факультетів:
обліково-фінансового; економіки та менеджменту; підприємництва.
Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському
торговельно-економічному університету надано статус національного.
У вересні 2005 року відповідно до постанови Вченої ради КНТЕУ «Про
призначення повноважень відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ» було
значно розширено автономію інституту, його самоврядування, а також його
відповідальність.
За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за
всіма

напрямами

навчально-виховної,

науково-дослідної

та

культурно-

просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ КНТЕУ і
сьогодні є провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.
Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та
України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та
торгівлі, що відповідають сучасним вимогам ринку праці; надання освітніх
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послуг замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними
документами освітньої галузі.
Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 12
кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить чотири кафедри:
бухгалтерського

обліку;

фінансового

контролю

та

аналізу;

фінансів;

економічної кібернетики та інформаційних систем; до складу факультету
економіки, маркетингу та менеджменту – чотири кафедри: менеджменту та
адміністрування; економіки підприємства та міжнародної економіки; сучасних
європейських

мов;

маркетингу

та

реклами;

до

складу

факультету

товарознавства, туризму та готельно-ресторанної справи – чотири кафедри:
товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва; філософії та
економічної теорії; туризму та готельно-ресторанної справи; психології,
соціології та права.
Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітнім
ступенем «бакалавр» (за 13 спеціальностями), освітньо-кваліфікаційним рівнем
«спеціаліст» (за 11 спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр» (за 14
спеціальностями): фінанси і кредит; облік і аудит; економіка підприємства;
маркетинг; економічна кібернетика; міжнародна економіка; менеджмент;
товарознавство та торговельне підприємництво; туризм, готельно-ресторанна
справа; харчові технології та інженерія; право; філологія. Форми навчання:
денна, заочна та заочна зі скороченим терміном.
Колектив

інституту

постійно

працює

над

реалізацією

програми

стратегічного розвитку навчального закладу.
У 2015 році в інституті розпочав свою роботу Ресурсний центр зі сталого
розвитку, який активно співпрацює з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду».
Завдяки злагодженій роботі всього колективу за результатами вступної
кампанії 2015 року інститут став лідером серед Вінницьких ВНЗ за
5

результатами середнього балу ЗНО серед зарахованих вступників та посів
провідне місце серед 150 інститутів України за кількістю поданих заяв. Щороку
в інституті навчається більше 4000 студентів. За п‘ять останніх років отримали
диплом більше 9000 випускників.
Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.
Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у ВТЕІ
КНТЕУ постійно збільшується і на цей час становить 75,4 %. Із загальної
кількості викладачів - 18 докторів наук (11 професорів) та 103 кандидата наук
(62 доцента). За останніх п‘ять років викладачами інституту успішно захищено
10 докторських та 40 кандидатських дисертації, видано 70 монографій,
опубліковано 1754 навчально-методичних роботи та 53 навчальних посібники.
З квітня 2016 року в інституті діє система управління якістю (СУЯ),
головним фактором реалізації якої є постійне поліпшення результативності у
відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 (9001:2008).
Впродовж 2015-2016 рр. адміністрацією інституту було здійснено ряд
заходів щодо налагодження зв‘язків із вищими навчальними закладами Польщі,
Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Румунії, Литви, Казахстану,
Грузії, Молдови, Білорусії та ін.
Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення
міжнародних

контактів,

організації

й

координації

міжнародного

співробітництва у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як:
Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення
кваліфікації (м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища
школа (м. Великопольська середа, Польща) та ін.
Якісна підготовка фахівців європейського рівня здійснюється в інституті
також в рамках міжнародної практики студентів. Студенти інституту
спеціальностей

«Туризм»,

«Готельно-ресторанна

справа»

та

«Харчові

технології та інженерія» щороку проходять практику в готельному комплексі
«Дружба», Деменівської долини в Словаччині. Такого роду професійна
практика

дає

студентам

змогу

ознайомитись
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зі

структурою

роботи

туристичного бізнесу зсередини та отримати безцінний досвід роботи в цій
сфері за кордоном.
Завдяки тісній співпраці ВТЕІ КНТЕУ із загальноосвітніми навчальними
закладами м. Вінниці у 2015 році була створена Школа економіки та бізнесу.
Різними формами науково-дослідної роботи щороку охоплено близько
2000

студентів. Сьогодні в інституті працюють 24 наукових гуртки та

дискусійних клуби. На базі ВТЕІ КНТЕУ постійно проводяться наукові заходи,
лекції, майстер-класи, семінари, тренінги за участі провідних вчених,
науковців, фахівців-практиків, тематика яких присвячена актуальним питанням
національної економіки, фінансів, обліку, контролю, ефективного менеджменту
та маркетингу в сучасних економічних реаліях України та тісно пов‘язані з
тематикою

наукових

досліджень

викладачів

і

студентів.

Поліпшенню

показників науково-дослідної роботи студентів сприяє урізноманітнення форм
наукової роботи, організація в інституті наукових і науково-практичних заходів
та активна діяльність студентського наукового товариства «ВАТРА». У 2015
році на базі СНТ «ВАТРА» створено «Бізнес-школу».
Відповідно до сучасних світових освітніх тенденцій у ВТЕІ КНТЕУ
успішно використовується інноваційні технології навчання, а саме – система
дистанційного навчання «Moodle».
Активно здійснює свою діяльність відділ з організації виховної та
культурно-мистецької

роботи

студентів

під

керівництвом

висококваліфікованих фахівців. У відділі функціонує 14 творчих колективів, до
яких залучено більше 100 студентів. Двом колективам інституту – театру пісні
«Слов‘янка» та театру сучасного танцю «Ритм серця» присвоєно почесне
звання «Народний аматорський колектив профспілок України».
У ВТЕІ КНТЕУ здійснюють свою діяльність Органи студентського
самоврядування, які є складовою громадського самоврядування інституту.
Організаційною формою студентського самоврядування є Рада студентського
самоврядування інституту та факультетів. Студенти ВТЕІ КНТЕУ мають вагомі
здобутки з різних видів спорту, беруть участь у Міжнародних турнірах,
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Чемпіонатах та Універсіадах міського, обласного та державного рівнів, про що
засвідчують багаточисельні нагороди та відзнаки.
Отже,

Вінницький

торговельно-економічний

інститут

Київського

національного торговельно-економічного університету пройшов довгий і
складний шлях, що був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах
його діяльності. Найголовніше те, що наш колектив вірить у свої сили. І саме це
є запорукою вирішення всіх важливих завдань та викликів долі, які очікують на
нас попереду. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського
національного торговельно-економічного університету має всі умови, необхідні
для підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку.
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
УДК 339.144(045)
Н.М. Богацька, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Розглянуто та узагальнено сучасні тенденції управління товарними запасами в
роздрібних торговельних підприємствах, визначено поняття «управління
товарними запасами». Розкрито основну мету та визначено основні задачі
управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі.
Проведено критичний розбір цілей та задач управління товарними запасами.
Ключові слова: Управління товарними запасами, мета управління запасами,
задачі управління товарними запасами, планування і нормування товарних
запасів, цілі управління товарними запасами.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними

завданнями.

Особливості

функціонування

торговельних

підприємств за сучасних економічних умов та значущість для них товарних
запасів як базової складової під час формування стратегії розвитку
обумовлюють актуальність дослідження проблеми ефективності управління
запасами. Управління товарними запасами в умовах дефіциту оборотних
коштів є

важливою

складовою

побудови

ефективного

управління

торговельного підприємства в цілому та не має єдиного підходу. Проте, як
будь-який процес управління економічною системою, управління товарними
запасами торговельного підприємства необхідно здійснювати поетапно.
Сучасний розвиток ринкових відносин, розвиток конкуренції, необхідність
впровадження і використання сучасних інформаційних технологій зумовили
пошук нових підходів до управління товарними запасами на підприємствах
торгівлі. Як наслідок виникає необхідність удосконалення системи управління
товарними запасами.
17

Система управління товарними запасами є системою узгоджених між
собою принципів, задач, елементів та методів, прийомів, які регулюють процес
розробки та реалізації управлінських рішень щодо регулювання руху оборотних
коштів в чітко заданих параметрах, що є досить важливім в сучасних умовах
господарювання.
Формулювання цілей статті. Дати чітке визначення як головної мети, так і
задач управління товарними запасами роздрібного торговельного підприємства.
Процес управління товарними запасами роздрібних підприємств має носити
цілеспрямований характер, тобто спиратись на певні цільові орієнтири.
Посилання на останні дослідження та публікації. У наші дні для здійснення
безперервного

процесу

товарообороту

на

будь-якому

торговельному

підприємстві необхідні певні запаси товарів. Тому товарні запаси можна
розглядати як матеріальну основу роздрібного товарообігу, оскільки вони є
масою товарів, що надійшла на підприємство з різних джерел і призначена для
подальшого продажу кінцевому споживачеві для особистого або колективного
вжитку. Одним із найважливіших аспектів діяльності підприємства в сучасних
умовах є процес управління товарними запасами.
Управління товарними запасами роздрібних торговельних підприємств є
одним з найскладніших видів функціонального управління, тісно пов‗язаним із
системою бухгалтерського обліку, операційного, фінансового та технологічного
менеджменту. Окремі питання цього управління активно досліджуються вже
понад три останні десятиріччя - першою найбільш відомою науковою працею
по цій проблемі була монографія М.М.Дарбіняна «Товарні запаси в торгівлі та
їх оптимізація», що вийшла в 1978 році [1]. Цій проблемі були присвячені і інші
праці радянських науковців Гоголя Б.І., Наговіциної Л.П. Іваницького В.І. та
деяких інших. Значна увага приділяється цій проблемі і на сучасному етапі, про
що свідчить велика кількість робіт українських, російських та білоруських
науковців [2-8].
В сучасній літературі визначення цілей та задач управління товарними
запасами в роздрібних торговельних підприємствах носить широкий та
18

неоднозначний характер. Так, у найбільш спрощеному підході цільовою
функцією

управління

товарними

запасами

визначається

забезпечення

безперервності торговельного процесу. Як приклад такого підходу можна
привести наступний висновок Аніскіна Ю.П.: «Задачею управління запасами є
забезпечення безперервності операційного процесу при збереженні мінімуму
страхового запасу» [9, с.51]. Як можна побачити з цього визначення управління
товарними запасами позбуто будь-яких економічних орієнтирів та критеріїв
оптимальності бо чим більшим є розмір цих запасів (включаючи і страхову їх
частину), тим більш гарантованим є безперервність торговельно-операційного
процесу. Але нарощення товарних запасів без врахування обмежень з боку
попиту покупці, фінансових ресурсів підприємства, розміру його приміщень
тощо не дозволить отримати необхідний економічний ефект управління ними.
Найбільш широко в сучасній літературі цільова функція управління
товарними

запасами

безперебійності

зводиться

торгівлі

та

до

двох

мінімізації

напрямків
витрат,

–

забезпечення

пов‗язаних

із

їх

функціонуванням. Такий висновок ми зустрічаємо в роботі Раїцького К.А.:
«Мета управління товарними запасами – формування та підтримка їх розміру
на такому рівні, який дозволяє забезпечити безперебійну торгівлю кожним
товаром при мінімальних витратах» [7, с.444]. Аналогічного висновку
притримуються і автори роботи «Економіка торговельного підприємства» під
ред. Греховодової М.Н.: «Метою планування і нормування товарних запасів є
встановлення середнього запасу в днях, який забезпечив би безперебійний
продаж товарів широкого асортименту при найменших затратах» [8, с.94].
Такий підхід може бути використаний лише при одному з напрямків управління
товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі, а саме – при їх
нормуванні. Але ми вже визначали, що предмет цього управління значно
ширший, тому його цілеспрямованість не може розглядатися в такому вузькому
діапазоні.
Дещо більш розширено розглядають цільову спрямованість управління
товарними запасами в торговельних підприємствах автори учбового посібника
19

«Економіка торговельного підприємства» Лебедева С.Н., Казиначкова Н.А. та
Гавриков А.В., які вбачають її в «забезпеченні ритмічної роботи торговельних
підприємств, широкого асортименту товарів та найбільш повного задоволення
попиту населення» [5, с.48]. Але всі ці цільові орієнтири носять узагальнюючий
характер і також не пов‗язані з економічними критеріями управління
товарними запасами.
Найбільш широко система цілей управління товарними запасами в
підприємствах роздрібної торгівлі висвітлена в науковій праці Круглової О.А.,
яка формулює їх наступним чином: «... завоювання, утримання або нарощення
частки торговельного підприємства на споживчому ринку; забезпечення
стійкості асортименту, безперервної реалізації товарів та підвищення рівня
обслуговування покупців; зміцнення фінансового стану підприємства та
зростання його ринкової вартості; прискорення оборотності товарних запасів та
оптимізація структури джерел їх фінансування» [4, с.5]. Враховуючи те, що
наукова праця Круглової О.А. концентрує в собі найбільш сучасні погляди на
проблему управління товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі,
розглянемо наведені нею цільові орієнтири цього управління більш детально.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасна
управлінська парадигма [9-15] розглядає управління будь-якого виду як
систему управлінських дій (розробки і реалізації управлінських рішень), яка
спирається на відповідні концепції, принципи та методи. Такий підхід дозволяє
поєднати науку та мистецтво управління в єдиний процес, що потребує не
тільки постійного поповнення наукових знань, а й розвитку особистих якостей
менеджерів, їх здатності використовувати знання в практичній праці [15, с.14-15].
Отже, даний підхід має бути покладено і у визначення сутності поняття
управління товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі, що є
метою нашого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід відзначити, що більшість
науковців зосереджують свою увагу лише на економічних аспектах управління
товарними запасами, зокрема на питаннях їх нормування та планування.
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Відповідно і сутність управління товарними запасами в торговельних
підприємствах зводиться ними лише до цих його напрямків. Таке визначення
сутності управління товарними запасами можна зустріти в роботах Аніскіна
Ю.П. [9, с.51], Дашкова Л.П. і Памбухчиянца В.К. [3, с.173-175], Раїцького К.А.
[7, с.444], авторів учбового посібника «Економіка торговельного підприємства»
під ред. Греховодової М.Н. [8, с.94], Лебедєвої С.Н., Казиначикової Н.А. та
Гаврикова А.Н. [5, с.48-49] та деяких інших.
Більш широкий розгляд питань сутності управління товарними запасами
міститься в підручнику Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О. та Ушакової Н.М.
«Економіка торговельного підприємства», які характеризують його як
«комплекс заходів, що спрямовані на формування та підтримання їх
оптимального обсягу» [6, с.188]. Такий підхід розглядає управління товарними
запасами торговельного підприємства як комплексну систему і дозволяє
характеризувати це управління не тільки в межах їх нормування та планування.
В той же час, слід зазначити, що «комплекс заходів» характеризує не стільки
зміст управління, скільки його продукт.
Найбільш вдало, на наш погляд, визначення сутності управління
товарними запасами міститься в дисертаційному дослідженні Круглової О.А.
«Ефективність управління товарними запасами у підприємствах роздрібної
торгівлі» , яка визначає його «як процес формування та використання запасів,
спрямований на досягнення економічних цілей розвитку підприємства» [4, с.2].
В цьому визначенні управління розглядається як процес (що відповідає
сучасній управлінській парадигмі), сформульовано предмет цього управління –
«формування і використання запасів», і визначення цілеспрямованості цього
процесу. В своєму дослідженні автор підкреслює також, що управління
товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі має «враховувати
завдання торговельного та фінансового менеджменту» [4, с.5]. Але, як нам
здається,

сутність

процесу

управління

в

цьому

визначенні

розкрито

недостатньо повно, а його предмет потребує певного розширення. Крім того, не
можна погодитись і з таким узагальненням цільовим спрямуванням процесу
управління товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі.
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Щодо предмету цього управління, то він, крім процесів формування і
використання товарних запасів, має охоплювати і організацію їх обертання на
торговельному підприємстві, тобто крім фінансово-економічних питань
охоплювати ще і логістичні аспекти.
Що стосується мети управління товарними запасами то можна відзначити
наступне [16, 17]:
Перша мета управління товарними запасами – «завоювання, утримання або
нарощення частки торговельного підприємства на споживчому ринку» – на наш
погляд до цього управління прямого відношення не має. Така мета розвитку
торговельного підприємства реалізується не управлінням товарними запасами,
а управлінням товарооборотом. Інакше кажучи, управління товарними запасами
може лише певною мірою підтримувати цю мету управління товарооборотом, а
не самостійно її реалізувати. Тому із системи цілей управління товарними
запасами роздрібного торговельного підприємства ця мета (як пряма) має бути
виключена.
Друга мета управління товарними запасами – «забезпечення стійкості
асортименту,

безперервної

реалізації

товарів

та

підвищення

рівня

обслуговування покупців» – на наш погляд в цілому є вірною, але
сформульована не досить чітко. По-перше, вона поєднує дві самостійні цілі:
забезпечення широти асортименту та стійкості асортименту реалізуємих
товарів (що реалізується шляхом утримання певної частки товарних запасів
безпосередньо в торговому залі) і забезпечення безперервності торговельноопераційного процесу підприємства в цілому (що реалізується шляхом
управління формуванням товарних запасів підприємства в цілому). По-друге,
підвищення рівня обслуговування покупців управління товарними запасами
здійснює шляхом забезпечення широти і стійкості асортименту реалізуємих
товарів в торговому залі; тож третя частина викладеної мети дублює першу.
Третя мета управління товарними запасами – «зміцнення фінансового
стану підприємства та зростання його ринкової вартості» – теж уявляється
цілком вірною, але її складові охоплюють різні ієрархічні рівні цього
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управління. Так, забезпечення зростання ринкової вартості підприємства
характеризує згідно з сучасною управлінською парадигмою головну мету
всього корпоративного управління, тобто носить пріоритетний характер для
всіх видів функціонального управління роздрібним підприємством, включаючи
і управління товарними запасами. В той же час, ряд економістів відзначають,
що така оцінка здійснюється лише ринком (а не самим підприємством), а її
об‗єктивність залежить від ступеню розвиненості ринку і ринкових відносин. В
умовах перехідної економки отримати таку об‗єктивну оцінку досить важко.
Тому цей об‗єктивний цільовий орієнтир слід конкретизувати – на нашу думку
він може бути сформульований як забезпечення стійкого росту підприємства у
довгостроковій перспективі. Щодо зміцнення фінансового стану підприємства,
то така мета в системі управління товарними запасами реалізує тільки функції
фінансового менеджменту. Крім того, управління товарними запасами не може
впливати на всі аспекти зміцнення фінансового стану підприємства, забезпечує
лише окремі елементи його фінансової рівноваги - зміцнення фінансової
стійкості (через управління структурою джерел фінансування товарних запасів)
та платоспроможності (через управління ліквідністю товарних запасів).
Нарешті, четверта мета управління товарними запасами - «прискорення
оборотності

товарних

запасів

та

оптимізація

структури

джерел

їх

фінансування» - хоча і є в цілому вірною, частково дублює попередню. Це
стосується оптимізації структури джерел фінансування товарних запасів, яке
спрямовано на забезпечення зміцнення фінансового стану підприємства (за
нашою пропозицією - на забезпечення його фінансової рівноваги).
Висновки. Враховуючи, вище проведені дослідження, поняття управління
товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі пропонується
викласти

в

наступному

вигляді:

«Управління

товарними

запасами

в

підприємствах роздрібної торгівлі являє собою систему концепцій принципів та
методів

розробки

і

реалізації

управлінських

рішень,

пов‗язаних

формуванням, використанням і організацією обороту їх товарних запасів».
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Проведений критичний розбір цілей та задач управління товарними
запасами дозволяє сформулювати їх таким чином: «Основною метою
управління товарними запасами є забезпечення стійкого росту роздрібного
торговельного підприємства у довгостроковій перспективі».
Реалізація цієї мети забезпечується вирішенням наступних основних задач:
1. Забезпечення розвитку роздрібного товарообороту підприємства у
передбачених розмірах.
2. Забезпечення широти та стійкості реалізуємого асортименту товарів.
3. Забезпечення ритмічності та безперервності торговельно-операційного
процесу.
4. Забезпечення максимального рівня доходності реалізації товарів.
5. Забезпечення мінімізації ризиків, пов‗язаних із функціонування
товарних запасів.
6. Забезпечення мінімізації витрат по формуванню та організації
внутрішнього руху товарних запасів.
7. Забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі утримання
його товарних запасів.
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УДК 338
О.О. Бойко, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В статті дана економічна характеристика терміну «стратегія розвитку
торговельного

підприємства»

та

проаналізовано

історичні

аспекти

формування наукових поглядів на сутність стратегії підприємства, місце
даного поняття у системі його стратегічного розвитку. Досліджені
особливості стратегії розвитку торговельних підприємств залежно від їх
розміру та

формування стратегічних цілей підприємства від етапу його

життєвого циклу.
Ключові слова: стратегія, стратегія підприємства, стратегія розвитку
підприємства стратегічні цілі, ефективність діяльності, життєвий цикл.
Постановка проблеми. Зміст будь-якої підприємницької діяльності полягає
у досягненні економічного ефекту у вигляді прибутку. Прибуток є однією з
найважливіших економічних категорій, що характеризує ефективність роботи
торговельного підприємства і відображає результативність реалізованої
стратегії розвитку підприємства торгівлі. Формування стратегії дозволяє
визначити напрям функціонування підприємства на ринку з урахуванням умов
зовнішнього

середовища

та

ймовірного

характеру

їх

зміни;

оцінити

конкурентоспроможність та стратегічні конкурентні переваги підприємства;
сформулювати глобальну мету його діяльності та цілі, що нею визначені;
визначити ресурси, які необхідно залучити для досягнення поставлених
завдань. У

умовах жорсткої конкуренції можна успішно працювати, лише

застосовуючи сучасні методи управління. Це вказує на необхідність розробки
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стратегії

розвитку

торговельного

підприємства,

як

єдиної

системи

взаємопов‘язаних управлінських рішень, що спрямовані на досягнення
довгострокових цілей розвитку торговельного підприємства.
Розробка та вибір тієї чи іншої стратегії розвитку торговельного
підприємства залежить від внутрішніх та зовнішніх умов, ресурсів і
можливостей підприємства торгівлі та ризиків, які мають передбачити
керівники.
Поняття «стратегія», зародившись у термінології військової науки,
поступово поширилося на різні галузі знань, зокрема й на економіку.
Починаючи з 1962 року, коли А.Чендлер-молодший вперше застосував термін
«стратегія» по відношенню до комерційного підприємництва, науковціекономісти намагаються якнайповніше охарактеризувати зміст цього поняття та
розкрити його сутність.
О.О. Бакунов, Т.Б. Хлевицька, Н.О. Лісова, досліджуючи історичні аспекти
формування наукових поглядів на сутність стратегії підприємства, виділяють
три наукові підходи: класичний, процесний, системний [1, с. 19]. Їх детальну
характеристику представимо у вигляді табл. 1.1.
Таблиця 1
Історично-наукові підходи до розуміння сутності стратегії підприємства
Підхід

Класичний

Процесний

Системний

Основоположники

Базові положення

Недоліки підходу

Стратегія є чітко спланованим
А. Чандлер,
Не враховує вплив зовнішнього
раціональним
планом,
що
І.Ансофф,
середовища та деяких елементів
зорієнтований на максимізацію
А.Слоан
внутрішнього (персоналу і т.п.)
прибутку
Г.
Саймон, Стратегії не можуть бути Не передбачає розробки планів,
Р.Сайерта,
сплановані; основою розробки стратегія формується лише в
Дж. Марч
стратегії є реальна дійсність
процесі її реалізації
Стратегія
передбачає Позбавлена
недоліків,
М.Грановет- планування, але орієнтується не характерних для попередніх
тер, Р. Свед- на максимізацію прибутку, а на підходів, оскільки враховує стан
берг, Р. Віт- зміни зовнішнього середовища середовища і базується на
тінгтон
та можливості внутрішнього розроблених
стратегічних
середовища
планах
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Більшість сучасних дослідників у своєму розумінні стратегії підприємства
виходять саме з системного підходу. Але все ж таки погляди науковців на зміст
терміну «стратегія підприємства» і сьогодні суттєво різняться.
С.Б. Довбня, А.О. Найдовська та М.М. Хитько, досліджуючи сучасні
погляди науковців, виділяють три сталі підходи до розуміння сутності стратегії:
цільовий, спосіб дій, плановий документ [2, с.12]. Їх детальна характеристика
наведена в табл. 1.2.
Таблиця 2
Сучасні наукові підходи до розуміння сутності стратегії підприємства
Приклад визначення
Базові
положення
Автор
Визначення
Трактує
Д.О.
стратегія – це визначення перспективних орієнтирів
стратегію
як
Горєлов,
діяльності підприємства на основі оцінювання його
Цільовий визначення
С.Ф.
потенційних можливостей і прогнозування розвитку
певних цілей і
Большенко зовнішнього середовища [3, с.12].
т.п.
Передбачає
С.Б.
стратегія підприємства є встановленим набором
чітке
Довбня,
напрямів діяльності (цілей і способів їх досягнення)
Спосіб
формулювання А.О.
для забезпечення максимально ефективного
дій
певної
лінії Найдовська, функціонування і розвитку підприємства за рахунок
поведінки
М.М.
формування і раціонального використання його
підприємства
Хитько
конкурентних переваг [2, с.14].
Визначає
стратегія підприємства – це систематичний план
стратегію
як
його потенційної поведінки в умовах неповноти
плановий
інформації про майбутній розвиток середовища та
документ,
підприємництва, що включає формування місії,
Плановий ставлячи
М.Г.
довгострокових цілей, а також шляхів і правил
документ основною
Саєнко
прийняття рішень для найбільш ефективного
задачею
використання стратегічних ресурсів, сильних сторін
необхідність
і можливостей, усунення слабких сторін та захист
формалізації
від загроз зовнішнього середовища задля
стратегії
майбутньої прибутковості [4, с.9].
Підхід

У рамках виділених підходів науковці виділяють різні, досить подібні за
змістом,

терміни:

підприємства»,

«стратегія

«стратегія

підприємства»,

розвитку

«стратегія

підприємства».

Значна

діяльності
кількість

дослідників вживають ці поняття в якості синонімів.
Разом з тим, термін «стратегія розвитку підприємства» має певні
особливості, що дозволяють виділити його як окремий об‘єкт економічного
дослідження, що має свої власні характеристики, власну класифікацію тощо. Це
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зумовлено тим, що даний різновид стратегій зорієнтований лише на розвиток
підприємства. Зауважимо, що поняття розвитку доцільно розглядати як процес
формування

та

реалізації

прогресивних

змін

економічної

діяльності

підприємства, які призводять до утворення нових кількісних та якісних
перетворень, елементів, властивостей, характеристик, здатних забезпечити
ефективне функціонування підприємства у довгостроковій перспективі [5].
А.О. Дергоусова, узагальнюючи наявні в літературі визначення терміну
«стратегія розвитку підприємства», доходить до висновку, що це інтегроване
поняття, яке включає в себе стратегічні напрямки розвитку (альтернативи) і
функціональні стратегії керування, і представляє собою встановлену на
тривалий період сукупність норм, орієнтирів, напрямків, сфер, способів і
правил діяльності, які забезпечують впевнений рух підприємства, його
зростання і високу конкурентоздатність, що зміцнює позиції на ринку,
підвищує здатність до виживання в конкретній ситуації [6, с.96].
І.В. Тюха та І.О. Денисюк виділяють такі характерні ознаки, властиві
стратегії розвитку підприємства:
1) достатній рівень НТП підприємства;
2) спрямованість на досягнення цілей розвитку підприємства;
3) інтенсивний розвиток;
4) сприятливий мікро- і макроклімат організації [7, с.35].
На наш погляд, ці ознаки характеризують переважно не саму стратегію
розвитку підприємства, а її передумови. Дійсно, важливим чинником розвитку
підприємства є сприятливий мікроклімат організації, який, зокрема, передбачає
й достатній рівень НТП підприємства. Але ця ознака не є характеристикою
стратегії.
Тому до характерних особливостей стратегії розвитку підприємства варто
відносити таке:
1) стратегія розвитку підприємства передбачає створення додаткових
конкурентних переваг підприємства;
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2) стратегія розвитку підприємства передбачає покращення певних
показників роботи підприємства (збільшення обсягів реалізації або
прибутку, зростання вартості підприємства тощо);
3) стратегія розвитку підприємства розробляється та реалізується за
умови наявності достатнього внутрішнього потенціалу (необхідних
трудових, фінансових, технічних та ін. ресурсів) компанії.
Слід зауважити, що фактичним результатом реалізації стратегії розвитку
підприємства може стати й певний негативний результат – зменшення обсягів
продажу або збиток. Причиною цього, здебільшого, буває

неврахований

негативний вплив оточуючого середовища або інші неточності стратегічного
планування. Але характерною ознакою стратегії розвитку підприємства мають
бути її позитивні стратегічні цілі, спрямовані на покращення результатів
роботи. Якщо перспективні задекларовані цілі підприємства не були досягнуті,
то це свідчить про недостатньо ефективну реалізацію стратегії розвитку
підприємства.
Передумовами розробки та реалізації стратегії розвитку підприємства, на
наш погляд, є виключно внутрішній потенціал компанії, оскільки навіть за
несприятливих умов оточуючого середовища підприємство може досягти
певного рівня розвитку.
При цьому цілі та завдання стратегії розвитку підприємства будуть
різнитися залежно від виду підприємства, напрямів його діяльності, положення
на ринку тощо. Наприклад, торговельні підприємства, розробляючи стратегію
розвитку, можуть ставити перед собою такі основні стратегічні цілі:
1) конкурентні: охоплення більшої частки ринку, витіснення конкурентів з
певного сегменту ринку, створення конкурентних переваг, покращення
конкурентоспроможності тощо;
2) продуктові: розширення або оптимізація асортименту товарів і послуг за
рахунок розширення видів діяльності (відкриття власного виробництва), або за
рахунок оптимізації роботи з постачальниками (пошук нових постачальників)
тощо;
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3) фінансові: збільшення товарообороту, збільшення прибутку компанії,
зростання вартості необоротних активів, покращення фінансової стабільності та
ліквідності підприємства тощо.
Отже, стратегії розвитку торговельного підприємства мають свої власні
особливості. При цьому вони

значною мірою залежать від розміру

підприємства, наявності сформованої корпоративної торговельної мережі
(табл. 1.3).
Таблиця 3
Особливості стратегії розвитку торговельних підприємств залежно від їх
розміру [8, с.391]
Кількість
магазинів
у мережі
1 —10
11—25
26 — 50
Понад 50

Мета стратегії

Внутрішні завдання стратегії
Відпрацювання технологій,
торговельних точок

Впровадження на ринок

моніторинг

Захоплення частки місцевого
Зміна логістики, навчання персоналу
ринку
Експансія на регіональний
Зниження витрат, оптимізація управління
ринок
Експансія на національний Жорстка
централізація,
розвиток
ринок, можливе поглинання
франчайзингу, подолання поточних проблем
інших мереж
при реалізації концепції зростання

Отже, стратегія розвитку повинна включати цілі і комплекс дій, які
мають вирішальний характер для підприємства і які відрізняють його від
інших підприємств. Стратегічні цілі є початковими і визначальними для
усієї стратегії. В той же час цілі переглядаються або коригуються
внаслідок дії зовнішніх чинників
мінюються

з

урахуванням

(адаптація) і уточнюються або з

наявності

динаміки

внутрішніх

ресурсів

[2, с.13-14].
Слід підкреслити, що цілі стратегії розвитку торговельного підприємства
залежать від етапу життєвого циклу компанії (табл. 1.4).
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Таблиця 4
Залежність стратегічних цілей торговельного підприємства від етапу його
життєвого циклу [9, с.50]
Стадії
життєвого
циклу
Народження
Дитинство

Основна стратегічна мета

Проміжні стратегічні цілі

Виживання
Вихід на ринок
Короткочасний прибуток
Украплення положення на ринку
Прискорене зростання обсягів
Юність
Захват своєї частини ринку
продажу та прибутку
Рання
Постійне зростання обсягів Диверсифікація
діяльності
(освоєння
зрілість
діяльності
додаткових напрямків діяльності)
Формування
іміджу
Зміцнення становища підприємства на
Зрілість
підприємства та збалансоване
освоєному ринку
зростання
Забезпечення стабільності господарської
Старіння
Збереження позицій
діяльності
Технічне
переозброєння,
нові
Пошук додаткових імпульсів у
Відродження
постачальники,
впровадження
нових
діяльності підприємства
технологій та ін.

Необхідність розробки підприємствами стратегії розвитку викликана
нестабільністю ринкового середовища, неповнотою інформації про його
майбутній стан і вплив на підприємство. В умовах ринку, коли зовнішнє
середовище достатньо турбулентне, слабо передбачуване і переважно не
залежить від зусиль підприємства, ігнорування ним стратегічного контексту
діяльності може спричинити катастрофічні наслідки [4, с.10].
Стратегія будь-якого підприємства є, як правило, портфельною, тобто
представляє собою певний набір стратегічно значущих напрямків діяльності.
Як для існуючих напрямків, так і для нових, що з‘явились у портфелі
підприємства внаслідок позитивних стратегічних рішень, встановлюються цілі
та способи їх досягнення, які повинні привести

до довготривалого

конкурентоспроможного стану підприємства. Кожний з напрямків має свої
власні стратегічні можливості зростання та прибутковості, що створюються та
реалізуються за умов специфічного підходу до формування, досягнення,
утворення конкурентних переваг, відмінного від інших підприємств, які
здійснюють свою діяльність у даному напрямку. Усі складові стратегічного
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портфеля підприємства (напрямки діяльності) повинні бути збалансованими,
взаємодоповнюючими або забезпечуючими отримання синергічного ефекту і
найкращим чином використовувати весь стратегічний потенціал – ресурси,
процеси, навички, вміння, організаційні можливості та здатність для
вдосконалення [3, с.12].
Висновки. Таким чином, економічна стратегія розвитку торговельного
підприємства передбачає покращення конкурентоспроможності підприємства
на ринку торговельних послуг за рахунок оптимізації окремих функціональних
напрямків діяльності компанії. Тому доцільно розглянути місце стратегії
розвитку

підприємств

торгівлі

у

загальній

системі

конкурентних

та

функціональних стратегій підприємства, акцентуючи увагу на особливостях
класифікації стратегій розвитку торговельного підприємства.
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УДК 35.072(477)
В.А. Гарбар, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА
МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ
З’ясовано теоретичні аспекти децентралізації як основи в утвердженні
демократичної моделі управління. Доведено необхідність та важливість
запровадження реформи з децентралізації в Україні. Визначено проблеми та
подальші кроки щодо проведення децентралізації в Україні.
Ключові слова: децентралізація, фінансова децентралізація, бюджетна
децентралізація, фіскальна децентралізація, бюджет, місцеве самоврядування,
територіальна громада.
Постановка проблеми. Наразі Україна взяла курс на децентралізацію, що
зумовлює реформування органів місцевого самоврядування та територіальної
організації влади – фактично повне переформатування діючої системи
управління. Європейський і світовий досвід свідчить, що місцеві проблеми
можуть

ефективно

постсоціалістичні

вирішуватись

країни

тільки

на

Центрально-Східної

місцевому
Європи

рівні.

пройшли

Всі
шлях

децентралізації та отримали в результаті її проведення величезний поштовх для
свого розвитку.
Децентралізація передбачає передачу повноважень щодо вирішення
місцевих проблем на низовий, базовий рівень, рівень громади – в села, селища,
міста – там, де громада обирає, які проблеми вирішувати в першу чергу. Проте
віддаючи

повноваження,

держава

встановлює

відповідальність

органів

місцевого самоврядування перед громадою - за якість надання послуг та перед
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державою - за відповідність дій Конституції та чинному законодавству.
Повноваження, фінансові ресурси і контроль – основні засади, на яких
базується ефективна модель місцевого самоврядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню теоретичних і
практичних питань децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування
приділяють

увагу

М. Братковський,
В. Мамонова,

В. Авер‘янов,

І. Грицяк,

О. Скрипнюк,

В. Бакуменко,

В. Гройсман,
І. Цурканова

О. Бориславська,

Б. Данилишин,
та

ін.

Проте

А. Лелеченко,
дане

питання

залишається досить актуальним та потребує досліджень.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження процесів
впровадження реформи децентралізації в Україні, її ролі в посиленні демократії
та забезпеченні народовладдя в державі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Децентралізація – це передача
значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого
самоврядування.
Розрізняють два типи децентралізації: адміністративний (бюрократичний) і
демократичний.
Адміністративна

децентралізація

означає

розширення

компетенції

місцевих адміністративних органів, які діють у межах цієї компетенції
самостійно і до певної міри незалежно від центральної влади. Демократична
децентралізація

передбачає

створення

розгалуженої

системи

місцевого

самоврядування, коли місцеві справи вирішуються не представниками
центрального уряду, а особами, обраними місцевим населенням.
Обидва варіанти децентралізації обговорюються в наукових колах, серед
політиків, експертів, громадськості, але просування цього процесу в нашій
країні до цього часу відбувалось досить повільно. У деякій мірі це пояснюється
тим, що, по-перше, Україна є державою унітарною, а це передбачає
централізацію всієї системи державного управління. По-друге, обмеженістю
прописаних повноважень місцевих органів у законодавчих документах. Потретє,

низькою

активністю

громадськості

суспільства [1].
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у

процесах

демократизації

Суть реформи децентралізації – надання прав самостійно вирішувати
питання життєдіяльності громади безпосередньо громадам. Це стосується
середньої, дошкільної та позашкільної освіти, охорони здоров‘я первинного
рівня, закладів культури та благоустрою (освітлення вулиць, стану доріг,
прибирання тощо).
Необхідність децентралізації в Україні обумовлена тим, що саме
децентралізація влади є основою побудови європейської системи управління.
Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування зміст системи
управління базується на домінанті місцевого самоврядування, яке полягає в
гарантованому державою праві і реальній здатності самих територіальних
спільнот (територіальних громад) та сформованих ними органів вирішувати
значну частину проблем, які визначають якість життя пересічного громадянина.
Реформа децентралізації в Україні має базуватися на позитивному досвіді
розвинутих країн та імплементації європейських стандартів децентралізації з
урахуванням

національних

особливостей

функціонування

регіонів,

що

сприятиме зменшенню матеріальних витрат і часу та оптимізації власного
алгоритму впровадження реформи.
Основні засади фінансового зміцнення місцевої влади закладено в статті 9
Європейської Хартії місцевого самоврядування, в якій зазначається, що органи
місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної
політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно
розпоряджатися в межах своїх повноважень. Частина фінансових ресурсів органів
місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків та зборів,
розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону [5].
Базовими стратегічними документами, які регулюють процес здійснення
децентралізації в Україні, є: Угода про асоціацію з ЄС [18], Стратегія сталого
розвитку – 2020 [15], Коаліційна угода, Меморандум України з МВФ, Програма
діяльності Уряду.
Протягом 2014-2015 років Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України
на підтримку реформи з децентралізації було напрацьовано та прийнято цілу
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низку законодавчих та розпорядчих документів, а саме: Закони України «Про
співробітництво територіальних громад» [14], «Про добровільне об‘єднання
територіальних громад» [6], «Про місцеві вибори» [11], «Про засади державної
регіональної політики» [7], «Про ратифікацію Додаткового Протоколу до
Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах
органу місцевого самоврядування» [13], «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», Постанова
Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Державної

стратегії

регіонального розвитку на період до 2020 року» [8], Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні» [9] та ін.
Критично важливим кроком для успіху реформи децентралізації в Україні
стало прийняття Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних
громад».
Відповідно

до

Закону

України

«Про

добровільне

об‘єднання

територіальних громад» від 5.02.2015 року № 157-VIII метою об‘єднання
територіальних громад сіл, селищ, міст є
- укрупнення шляхом добровільного об'єднання територіальних громад, що
є важливим чинником посилення гарантій місцевого самоврядування,
підвищення його ролі у вирішенні питань місцевого значення;
- формування дієздатних територіальних громад, головним завданням яких
має стати поліпшення забезпечення потреб громадян, оперативне та якісне
надання їм базових соціальних та адміністративних послуг, поліпшення умов
сталого розвитку відповідних територій, більш ефективне використання
бюджетних коштів та інших ресурсів;
- створення передумов для удосконалення системи органів місцевого
самоврядування на відповідній територіальній основі [6].
В жовтні 2015 року 22 області (крім Закарпатської та Тернопільської)
прийняли перспективні плани формування спроможних громад, а близько 1000
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рад висловили готовність до об‘єднання та провели перші вибори об‘єднаних
громадах. До речі, перспективні плани не зобов‘язують громади до об‘єднання,
вони визначають лише його можливі рамки. Принципово важливо, щоб в
процесі об‘єднання не виникли «мертві зони», коли слабкі громади залишаться
нікому не потрібними. Саме тому в Законі України «Про добровільне
об‘єднання територіальних громад» передбачено наявність такого плану на
обласному рівні як необхідна умова. А далі йти по шляху об‘єднання чи
вичікувати – справа самих громад.
Закон про співробітництво територіальних громад, з якого розпочата
реформа, передбачає і те, що громади можуть розпочати зі спільних проектів, а
далі вже приймати рішення. А для тих громад, які готові уже сьогодні до
перетворень, закладені стимули. Це доступ до тих повноважень і ресурсів, які
уже сьогодні мають міста обласного значення, у яких повноцінна система
місцевого самоврядування була сформована ще раніше.
Відповідно до статті 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних,
визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку
загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Склад
доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та
законом про Державний бюджет України [10].
З 1 січня 2015 року вступили в дію зміни до Податкового та Бюджетного
кодексів, які уже розширили фінансові можливості місцевого самоврядування,
а в майбутньому дозволяють зробити економічно самодостатніми та
спроможними і нові об‘єднані громади. Об‘єднані громади отримають весь
спектр повноважень та фінансових ресурсів, що їх наразі уже мають міста
обласного значення, зокрема зарахування 60% ПДФО на власні повноваження,
зарахування до місцевих бюджетів 10% податку на прибуток підприємств,
акцизного податку, 80% замість 35% екологічного податку, прямі міжбюджетні
відносини з державним бюджетом (зараз прямі відносини мають лише області,
райони, міста обласного значення), державні субвенції. Законодавчі зміни
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надали право органам місцевого самоврядування затверджувати місцеві
бюджети незалежно від прийняття закону про Державний бюджет.
Логіка цих змін полягає в тому, що податки, які передаються на місця,
дозволяють збільшити місцеві бюджети, а громади уже матимуть право питати
у свого керівництва, як ті розпоряджаються додатковими ресурсами.
Завдяки цьому вдалося покращити фінансовий стан бюджетів місцевих
громад. Так, у 2013 році План Міністерства фінансів України по доходам не
виконали 60% місцевих бюджетів, а показники кредиторської заборгованості в
органах місцевого самоврядування досягли 20 млрд. грн., які покривала
Державна казначейська служба України за рахунок інших видатків. Завдяки
фінансовій децентралізації в 2015 році місцеві бюджети отримали додатково
34,1 млрд. грн. У відсотковому відношенні це склало 14,7%. До того ж
зменшилась кількість дотаційних бюджетів з 96,3% у 2014 році до 72,3% у 2015
році. Позитивною тенденцією є зростання кількості місцевих бюджетів донорів
з 3,7% у 2014 році до 15,2% у 2015 році. Вперше у 2015 році 10,2% місцевих
бюджетів стали повністю збалансованими.
Впродовж 2015 року всі обласні центри та міста обласного значення
змогли збільшити свої бюджети майже на 40%. Хмельницький - на 170 млн.
грн., Вінниця – на 300 млн. грн., Львів – майже на 800 млн. [4]. Позитивна
динаміка виконання місцевих бюджетів на практиці підтвердила ефективність
розпочатих реформ децентралізації фінансових ресурсів держави.
Об‘єднані

територіальні

громади

зможуть

здійснювати

зовнішні

запозичення, самостійно обирати установи з обслуговування коштів місцевих
бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних
установ.
Проте, ефект від фінансової, фіскальної та бюджетної децентралізації
мінімізується

в

зв‘язку

проблемами,

які

виникли

при

проведенні

адміністративно-територіальної реформи. На жаль, пробуксовує процес
укрупнення місцевих громад, що уповільнює зменшення адміністративних
витрат, витрат на охорону здоров‘я, шкільну та дошкільну освіту, на
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благоустрій територій в розрахунку на одного громадянина. Основною
причиною цього є суперечність між інтересами органів місцевої влади та
місцевих громад.
Виникає питання – чи не випереджає в Україні фінансова децентралізація
адміністративно-територіальну реформу? Адже логічно, здавалося б, спочатку
об‘єднати

населені

економічним

пункти

потенціалом,

у
а

громади
потім

з

уже

більш-менш
наділяти

їх

прогнозованим
фінансовими

повноваженнями. Показовим є досвід проведення реформи децентралізації в
Словаччині. В 2005 році там розпочалася бюджетна децентралізація, за якої
було здійснено перехід від дотаційного фінансування органів місцевого
самоврядування до формування фінансово самодостатніх адміністративнотериторіальних одиниць, які фінансують свої функції за рахунок власних
доходів. Цей крок дав змогу не просто підняти економіку Словаччини, а й
вивести цю країну на лідерські позиції в ЄС за темпами економічного розвитку.
Це й не дивно, адже фінансова децентралізація означає не тільки наповнення
бюджету. Вона робить прозорими фінансові потоки (отже, завдається нищівний
удар по корупції) та збільшує зацікавленість органів місцевого самоврядування
в реалізації податкового потенціалу своєї адміністративно-територіальної
одиниці. Крім того, децентралізація значно розширює можливості місцевої
влади у здійсненні зовнішніх запозичень – своєрідних «підйомних» коштів.
Якщо раніше позичальниками, наприклад, Європейського банку реконструкції
та розвитку, могли виступати тільки міста-мільйонники, то тепер напряму
брати кредити у них можуть усі обласні центри, а також міста з населенням у
300 тисяч. А це вже шлях до залучення креативного людського капіталу і
рішучий удар по стереотипних уявленнях про «провінцію», де покращити
інфраструктуру, отримати якісні соціальні послуги, знайти роботу, реалізувати
себе неможливо в принципі.
Досвід Словаччини говорить про те, що фінансова (чи, напевно, точніше,
фіскальна) децентралізація дала громадам той необхідний стимул, який дав їм
змогу набратися сил і визначитися, як формувати самодостатні об‘єднані
територіальні громади.
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Ефективність реформи децентралізації залежить від співвідношення
можливостей зростання фінансових ресурсів в результаті фінансової та
фіскальної

децентралізація,

що

зумовлює

зростання

доходів

місцевих

бюджетів, та оптимізації витрат на адміністративні послуги, охорону здоров‘я
первинного рівня та середню, дошкільну та позашкільну освіту за рахунок
адміністративно-територіального укрупнення місцевих громад. Загалом це
можна представити в наступному вигляді:
ΔЕ = (ΔД1 + ΔД2) / (В1 + В2 + В3),
де ΔЕ – приріст ефективності реформи децентралізації;
ΔД1 – приріст доходів від фінансової та фіскальної децентралізації;
ΔД2 – приріст доходів від бюджетної децентралізації;
В1 –витрати адміністративні послуги територіальних громад на одного
громадянина;
В2 – витрати на охорону здоров‘я первинного рівня територіальних громад
на одного громадянина;
В3 – витрати на середню, дошкільну та позашкільну освіту територіальних
громад на одного громадянина.
Як видно з формули, ефект від реформи децентралізації залежить
від збільшення доходів місцевих громад, які отримуються в результаті
проведення фінансової, фіскальної та бюджетної децентралізації та зменшення
витрат від надання адміністративних послуг та послуг охорони здоров‘я та
освіти.
Механізм впровадження децентралізації передбачає чіткий алгоритм дії,
що полягає в здійсненні комплексу заходів у певній послідовності.
Крок

1

-

Визначення

територіальної

основи

органів

місцевого

самоврядування та виконавчої влади передбачає створення трьохрівневої
системи адміністративно-територіального устрою в Україні: перший рівень - 27
регіонів; другий рівень - 120-150 районів; третій рівень - 1500-1800 громад.
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За Концепцією реформи формується проста і логічна система місцевого
самоврядування, яка має забезпечити нормальне і комфортне життя в
українських містах та селах.
Крок

2

-

Розмежування

повноваження

між

органами

місцевого

самоврядування різних рівнів передбачає передачу найбільш важливих для
людей повноваження на найближчий до людей рівень влади.
Повноваження у громаді: дошкільна та шкільна освіта; первинна
медицина

та

швидка

допомога;

комунальне

господарство;

охорона правопорядку; пожежна охорона; соціальний захист (рис. 1).

Місцевий
економічний
розвиток

Розвиток та
утримання місцевої
інфраструктури

Благоустрій території

Село, селище, місто:
основні сфери
відповідальності

Соціальна допомога

Швидка
медична
допомога,
первинна
охорона
здоров‘я

Планування
розвитку території
громади

Середня,
дошкільна
та
позашкільна
освіта

Муніципальна
міліція

Пасажирські
перевезення
на території
громади

Питання
забудови
території

Культура та
фізична
культура

Житловокомунальні
послуги,
утримання
об‘єктів
комунальної
власності

Рис. 1 Повноваження у громаді
Повноваження у районі: спеціалізована шкільна освіта; спортивні школи,
школи-інтернати тощо; вторинна медицина, стаціонари загального профілю
(рис. 2).
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Утримання об‘єктів спільної
власності територіальних
громад району

Виховання та
навчання дітей у
школах-інтернатах
загального профілю

Транспортна
інфраструктура
районного значення

Район: основні
сфери
відповідальності

Забезпечення надання
вторинної медичної допомоги

Рис. 2 Повноваження у район
Повноваження у регіоні: професійно-технічна освіта; спеціалізована
медична допомога, онкологічні центри, кардіологічні центри тощо; планування
регіонального розвитку; збереження природних ресурсів; дороги та інша
регіональна інфраструктура (рис. 3).
Утримання об‘єктів
спільної власності
територіальних громад
регіону

Розвиток культури,
спорту та туризму

Транспортна
інфраструктура
регіонального значення

Регіон: основні
сфери
відповідальності

Спеціалізована середня
освіта

Планування
регіонального розвитку

Спеціалізована охорона
здоров‘я (третинний
рівень)

Рис. 3 Повноваження у регіоні
Крок

3

самоврядування

-

Розмежування
та

виконавчої

повноважень
влади

між

органами

місцевого

передбачає

передачу

основних

повноважень місцевих держадміністрацій органам місцевого самоврядування.
Виконавчій владі залишається тільки право контролю.
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В останні роки влада лише централізовувалася. Усе більше повноважень
переходили у руки виконавчої влади. Навіть дозволи на будівництво чи
реєстрація шлюбу – все переходило у виконавчу, державну владу. Так витрати
державного бюджету зростали.
Крок 4 – Визначення необхідної кількості ресурсів на кожному рівні
передбачає повне оновлення бюджетної системи. Збільшення розміру громади
чи району призведе до появи додаткових ресурсів на місцях, які можна буде
раціонально використовувати. Адже саме на цьому рівні потрібні фінансові
ресурси, наприклад, на благоустрій – ремонт доріг, охорону правопорядку,
роботу початкової школи, пожежних, тощо. Таким чином, усі місцеві бюджети
отримають прямі стосунки з державним. Отже, кошти до місцевої громади
надходитимуть стабільно і витрати можна прогнозувати. Місцеві податки є
основою місцевого бюджету. Це мотивує владу громади до збору податків, а
мешканців - до їх сплати.
У місцевих бюджетів посиляться можливості. Це умова розвитку місцевої
економіки: зникають адміністративні бар'єри, аби малий та середній бізнес міг
розвиватись на значно більших територіях громади; з'являються нові робочі
місця; збільшуються надходження до місцевого бюджету.
Крок 5 – Підзвітність органів місцевого самоврядування перед виборцями і
державою.
Висновки. 2016 рік, як і минулий 2015 рік, оголошений в Україні роком
децентралізації. Сам процес надання регіонам більшої влади в частині змін до
Конституції був заморожений, утім, багато чого протягом минулого року
Україні все ж таки вдалося досягти.
Згідно моніторингу Національної ради реформ, завдання з децентралізації,
передбачені 5 стратегічними документами, що були поставлені на 2015 рік,
виконані на 84%.
Проект Закону «Про внесення змін до Конституції України щодо
децентралізації) попередньо ухвалено Верховною Радою України від 31 серпня
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2015 року. Після схвалення змін до Конституції України потребують ухвалення
три базових законопроекти: «Про місцеве самоврядування в Україна» (нова
редакція), «Про префектів», «Про засади та порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою України».
За 6 місяців процесу об'єднання територіальних громад в Україні з'явилося
159 об'єднаних самоуправлінь, до яких увійшли 794 сільські, селищні та міські
ради. В них вже пройшли перші вибори голів рад. У понад 6000 територіальних
громад України ініційовано процес об‘єднання.
Зміни до Бюджетного та Податкового кодексів дозволили передати
органам місцевого самоврядування додаткові бюджетні повноваження та
визначити стабільні джерела доходів для реалізації регіональних проектів.
Обсяги власних ресурсів місцевих влад у 2015 році зросли на 42,1% – до 29,6
млрд. грн. (у 2014 році – 12,4 млрд. грн.).
У 2016 році на фінансування розвитку новостворених громад у
Державному бюджеті виділено 1 млрд. грн., 3 млрд. грн. передбачено на
реалізацію проектів з Державного фонду регіонального розвитку.
Розпочалася секторальна децентралізація. Ухвалені законодавчі зміни
щодо передачі функцій Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у
сфері будівництва на місця. Органи місцевого самоврядування отримують
повний контроль за розвитком територій на всьому шляху реалізації
містобудівних проектів – від виділення земельних ділянок до прийняття
об'єктів в експлуатацію.
Стан проведення децентралізації влади та здійснення реформи публічної
адміністрації в рамках Коаліційної угоди наведено в табл. 1.
Основною причиною повільної реалізації реформи децентралізації є
відсутність єдиної методології реформи та бажання центральної влади
«нав‘язати» її на місцях без проведення попередніх консультацій з громадами
та реального розуміння проблем місцевого самоврядування.
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Таблиця 1
Стан проведення децентралізації влади та здійснення реформи
публічної адміністрації в рамках Коаліційної угоди (враховано лише
реформи заплановані на 2014-2015 роки)
Термін
виконання

Ключові завдання
Децентралізація та реформа місцевого
самоврядування:
- розподіл повноважень;
- ресурсне забезпечення місцевого самоврядування;
- формування самостійних громад;
- територіальна організація влади на місцях
Реформа публічного адміністрування, зокрема:
- публічної служби, Кабінету Міністрів України та
інших державних органів;
- законодавче регулювання процедури імпічменту
Президента України;
- регулювання процедури надання адміністративних
послуг;
- електронного врядування;
- реформування надання публічних фінансів та
здійснення державних закупівель;
- реформування управління державною власністю та
приватизації

2015

Стан виконання, %
25 – виконано
25 – в процесі
50 – не виконано
12,5 – виконано
75 – в процесі
12,5 – не виконано

2015

Подальші кроки щодо проведення децентралізації в Україні:
- проведення комплексної децентралізації влади в Україні, метою якої має
бути перерозподіл повноважень, функцій та фінансів з центрального на
місцевий рівень управління, від органів виконавчої влади до органів місцевого
самоврядування. Створення виконавчих комітетів обласних та районних рад;
- чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за
принципом субсидіарності, передача більшості повноважень і ресурсів на
рівень громад – сіл, селищ, міст;
- ліквідація місцевих державних адміністрацій, утворення на рівні областей
державних представництв з виключно наглядовими функціями;
- продовження та наповнення конкретним змістом бюджетної та
податкової децентралізації, що розпочата в Україні, задля зростання обсягу
власних

надходжень

місцевих

бюджетів,
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зменшення

їх

дотаційності,

підвищення ефективності місцевих податків і зборів, закріплення за місцевими
бюджетами не менше як 50% загальнодержавних податків;
-

надання

повноважень

сільським,

селищним

радам

стосовно

розпорядження землями та водними ресурсами за межами населених пунктів
та, відповідно, зарахування до місцевих бюджетів плати за землю і рентної
плати за використання таких водних об‘єктів;
- розробка та швидке впровадження під час децентралізації чітких і
прозорих

механізмів

гарантованої

державної

підтримки

добровільно

об‘єднаних територіальних громад;
- забезпечення ефективної взаємодії органів влади та громадськості в
умовах децентралізації, широкого громадського обговорення реформи влади в
Україні. Залучення інституцій громадянського суспільства до процесів
розробки відповідних нормативних актів, моніторингу та оцінки ефективності
їх виконання;
- залучення міжнародних експертів і фахівців до обговорення процесу
децентралізації та його інформаційного супроводу не тільки на національному,
а й на регіональному та місцевому рівнях;
-

активізація

просвітницької

та

роз‘яснювальної

роботи

щодо

децентралізації влади в Україні серед мешканців територіальних громад;
-

недопущення

проведення

окремих

етапів

децентралізації

під

адміністративним примусом та в жорстких часових обмеженнях, без
врахування думки мешканців територіальних громад.
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О.В. Говорко
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ СУЧАСНИХ
ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Розглядається

зростання

ролі

демографізації

в

соціально-економічних

процесах. Аналізуються структурні зміни зайнятості в економіці України за
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період переходу до нових соціально-економічних відносин. Розвивається
концепція

соціально-економічної

і

соціальної

обумовленості

сучасних

демографічних процесів. Виявляються масштаби і суперечлива роль трудової
міграції українського населення.
Ключові слова: демографічній потенціал, трудовий потенціал, демографічна
поведінка, зайнятість, трудова міграція.
Характерною рисою сучасного розвитку суспільства є його демографізація.
Демографічні процеси не зводяться тільки до процесів народжуваності. Вони
одночасно характеризуються природним і механічним рухом населення.
Демографічна поведінка людей відображає процеси, що відбуваються в
сімейній сфері, розміщенні продуктивних сил, освіті, медицині та охороні
здоров'я тощо. Тобто практично всі процеси і явища пов'язані із демографічної
сферою, як на макрорівні, так і на мікрорівні. Демографічний зріз присутній у
соціальній, політичній, економічній та духовній сферах.
Це положення служить основою аналізу демографічної ситуації і
важливого її елемента - розвитку трудового потенціалу пострадянських держав
і насамперед Росії, Білорусії та України. Незважаючи на різні політичні та
соціально-економічні моделі, підсумки та перспективи розвитку цих країн в
демографічній сфері негативні.
Ринкові перетворення, що стали на всьому пострадянському просторі
відправною точкою вищої фази системної кризи останніх двох десятиліть,
надають особливий характер демографічним і трудовим змінам, формують нові,
що раніше не зустрічалися демографічні та трудові процеси і тенденції. По
перше, ця криза збіглась із процесом зміни моделі соціально-демографічного
розвитку. Негативний характер демографічних процесів України, Білорусії та
Росії свідчить про гостру і системну демографічну кризу [1]. Так, найбільша
чисельність населення України в її історії була в 1993 році - 51870,4 тис. осіб.
На початок 2010 року чисельність населення складала 45782,6 тис. осіб, тобто
скорочення за цей період становило майже 6087,8 тис. осіб або 13,3%. За перше
десятиліття XXI століття чисельність населення України скоротилася на 3332, 4
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тис. осіб, у тому числі за рахунок природного руху населення - на 3006,9 тис.
осіб. Це означає, що в загальному зменшенні чисельності населення країни на
частку природного руху довелося 90,2%. Так, якщо чисельність населення
України за 1995-2000 рр. зменшилася на 2185,4 тис. осіб, то в 2000-2005 рр. - на
2014,5 тис. осіб, а в 2005-2010 рр. на 1317,9 тис. осіб. І це різке скорочення
чисельності населення насторожує [4].
Аналогічні процеси відбуваються в Білорусії та Росії. У пострадянських
слов'янських державах не тільки в минулому десятилітті, але й в цілому в
останні 50 років відбулися радикальні зміни процесів демовідтворення як
основи і джерела підвищення ефективності ресурсів праці людського
потенціалу та капіталу. Це супроводжувалося і супроводжується еволюцією
демографічної системи, що включає народжуваність, очікувану тривалість
життя населення, його смертність, шлюбність, а також чисельність і структуру
зовнішньої і внутрішньої міграції.
Сучасна демографічна ситуація і сучасні стратегічні демографічні та
трудові перспективи пострадянських слов'янських держав визначаються
негативними

тенденціями

сучасного

демовідтворення:

низьким

рівнем

народжуваності, високим рівнем смертності, негативним сальдо приросту
населення,

зростанням

чисельності

дітей

народжених

поза

шлюбом,

негативними явищами в галузі міграції населення, старінням населення,
неспинним процесом депопуляції і рядом інших явищ. Демографічна ситуація в
пострадянських слов'янських державах становить серйозну загрозу їх сталого
розвитку та національній безпеці.
По-друге, сформовані негативні демографічні процеси в свою чергу
породжують і ускладнюють ще більш негативний їх характер. По-третє, ці
процеси

характеризуються

депопуляційною

демографічною

спіраллю:

негативні процеси, що склалися обумовлюють відтворення інерційних
демографічних процесів, соціальний механізм яких сформувався попереднім
розвитком. Негативні тенденції в народжуваності останніх років відзначились
на структурних змінах у віковій чисельності населення - за рахунок наслідків
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тенденції зростання народжуваності в 1978-1986 рр., і особливо 1983-1986 рр.
По-четверте,

відбуваються

демографічні

процеси,

що

відображають

домінуючий вплив їх сучасної соціально-економічної природи у взаємодії з
фізіологічною та біологічною природою людини, що пояснює концепція
соціально-економічної і соціальної обумовленості сучасних демографічних
процесів.
Із сучасних процесів важливими факторами демографічного розвитку
України є політичні (процес суверенізації колишніх республік Радянського
Союзу), історичні (склалася демографічна ситуація України попереднього
періоду), економічні (розвал єдиного економічного простору), соціальні
(падіння рівня життя і зменшення масштабів зайнятості) та екологічні (наслідки
катастрофи

на

Чорнобильській

АЕС).

І

всі

вони

«замикаються» на

економічному розвитку. Їх реальний взаємозв'язок вимагає розглянути розвиток
України, Білорусії та Росії насамперед з позицій взаємозв'язку процесів
демовідтворення і зайнятості.
Якщо демографічна ситуація в Україні на межі ХХ-ХХI століть
характеризується скороченням чисельності населення, то в тенденціях з
трудовим потенціалом спостерігалося

зростання чисельності населення

працездатного віку. Це є наслідком значного зростання чисельності людей, що
вступили в працездатний вік, а також невеликою величиною, що вийшли в цей
період з працездатного віку. Цей значний приріст чисельності працездатного
населення був обумовлений високим рівнем демовідтворення населення 1980-х
років і як його результат - вступ з середини першого десятиліття нинішнього
століття в працездатний вік великої чисельності осіб, що народилися в період
відносного підйому народжуваності. Невелика величина осіб, що вийшли з
працездатного віку була пов'язана з тим, що пенсійного віку, а значить і виходу
з працездатного віку, досягла група населення, що народилися в роки Великої
Вітчизняної війни, коли народжуваність була однією з найнижчих в попередній
історичний період. Тобто в тенденціях зміни демографічного потенціалу, з
одного боку, і трудового потенціалу, з іншого, відбувалися різноспрямовані
процеси.
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Розвал єдиного економічного простору негативно позначився на зайнятості
населення України, стан якої характеризується наступними тенденціями. Поперше, на ринку праці спостерігався високий ріст чисельності трудового
потенціалу, який не був підкріплений процесом створення нових робочих
місць. Навпаки, по-друге, в результаті спаду обсягів виробництва відбулося
різке скорочення чисельності зайнятих в економіці. По-третє, відбулися зміни в
структурі зайнятості населення, що позначилися на значному скороченні
чисельності зайнятих у матеріальному виробництві та невеликому збільшенні
зайнятих у сфері послуг. По-четверте, реальністю стало безробіття, яке в
залежності від методології розрахунку в Україні коливається в діапазоні від 12% (офіційна статистика) до 15% (реально існуючої, але тимчасово
«прикритої») [3].
Сьогодні, як і багато століть тому, коли комуніст-утопіст Т. Мор
афористично констатував, що «Вівці поїли людей», можна сказати, що дикий
пострадянський ринок «Поїв людей». Звичайно, наступна заміна феодальних
відносин капіталістичними в підсумку призвела до істотного зростання
демографічного потенціалу. Недарма, починаючи від А. Сміта, Т. Мальтуса, Д.
Рікадро, Ж. Сісмонді та ін. була зафіксована тенденція зростання чисельності
населення. Але це зростання було викликане прогресивними змінами у
розвитку наукових (насамперед - медичних) досягнень. Сьогодні на наукові
досягнення, які різко збільшують тривалість життя населення, не реально
розраховувати.
Негативним результатом цієї трансформації (реставрації капіталістичних
відносин) стало руйнування єдиного економічного та демографічного простору.
Найбільше від цього розвалу постраждав трудовий потенціал України, який
опинився

перед

необхідністю

пристосовуватися

до

нової

економічної

парадигми.
Цей перехід від однієї системи господарювання проявився, з одного боку,
в протиріччях між попитом на адекватну робочу силу з боку суспільства та
пропозицією системи освіти по підготовці кадрів, яка не відповідає йому. А з
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іншого, проблема самозбереження, що стала для людей основною проблемою,
стимулювала розширення зайнятості в сфері послуг, де в будь-якій системі
господарювання в кризові часи люди завжди прагнуть знайти шлях до
виживання.
Незатребуваність економікою в минулому двадцятиріччі від 1,4 млн
(1995 рік) до 2,7 млн. (2000 рік) жителів країни призвело до зниження рівня
життя більшості населення і, як наслідок, - до підриву можливостей
розширеного відтворення демографічного і трудового потенціалу. В результаті
чого відбувся «надлишок робочих рук», не забезпечених розвитком економіки,
що змушує задуматися цих незайнятих, а чи варто поліпшувати демографічну
ситуацію. Тому зростання населення і зміни зайнятості, проблема забезпечення
їх адекватного (або в зворотному випадку - неадекватного) співвідношення
позначається на поведінці носіїв цих рук, тобто передусім молоді. І це призвело
до ще більшого зниження народжуваності. Так, навіть у порівняно з 1943 р,
який до 1990-х рр. був по народжуваності найнижчим, найменший за всю
історію України рівень народжуваності припав на 1997-2006 рр., коли кількість
народжених впала до рівня менше 465 тис. осіб.
Значна частина незатребуваного трудового потенціалу України (а це
найбільш кваліфікований і в демографічному плані перспективний потенціал)
змушені шукати джерела існування за кордоном. Так, всеукраїнський перепис
населення 2001 виявив масштаби чисельності працюючих громадян інших
держав та членів їх сімей, що проживають в Україні. За 1994 — 2001 роки
кількість емігрантів з України перевищила кількість імігрантів на 1155,8 тис.
осіб, щорічне міграційне скорочення становило 144 тис. осіб. Найбільше людей
з України емігрувало в Російську Федерацію, США, Німеччину, Канаду,
Ізраїль. Останніми роками в імміграційних потоках України переважає обмін
населенням з країнами колишнього СРСР. За повідомленням Державного
комітету статистики лише у 2011 році в Україну на постійне місце проживання
приїхало 20 тисяч мешканців Росії. Ця країна посіла перше місце за кількістю
іноземців, які переїхали до України. Масштаби трудової міграції з України
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оцінюються у 1,4-2,7 млн осіб, з них більше половини — нелегали. Основні
країни трудової міграції — Росія (48%), Чехія (12%), Італія (13%), Польща
(8%), Угорщина, Іспанія, Португалія (по 3%) [3].
З України виїжджають більш кваліфіковані кадри, ніж у неї в'їжджають, це
значить, що в боротьбі на ринку праці за кваліфікований трудовий потенціал
Україна програє. І їдуть в основному молоді, працездатні та перспективні в
репродуктивному плані люди. Перш за все це висококваліфіковані кадри, які
шукають роботу, відповідну їх рівню знань.
За законами «демографічних хвиль» високий рівень народжуваності
початку 80-х років припускав на рубежі століть новий виток зростання
народжуваності. Але цього відразу не відбулося. Для людей, які одночасно
вступили і в працездатний і в активний демовідтворювальний вік, зниження
можливості

зайнятості

демовідтворювальний

змусило

відсунути

процес

або

на

більш

(тимчасово)

пізній

термін

обмежити

і

свою

демовідтворювальну діяльність однією дитиною, щоб не плодити жебраків, а
приділити увагу його якісним параметрам. Адже сьогоднішня кількість дітей,
тобто певний рівень народжуваності, - це насамперед завтрашній трудовий
потенціал країни [1].
Демографічна ситуація в Україні незважаючи на зростання народжуваності
в першому десятилітті нинішнього століття залишається кризовою. Це
зростання народжуваності носить таймінговий характер. Особливістю цього
зростання народжуваності є те, що найбільше зростання народжуваності
припадає на тих, кому вже за тридцять, це так звана відкладена народжуваність.
І це відкладене материнство в період 1995-2005 рр. - результат загострення
проблем зайнятості 1990-х років. Падіння народжуваності в середині 90-х років,
крайня межа якої в Україні припадає на 1999 рік, дозволяє констатувати, що в
порівнянні з демографічною кризою 90-х років демографічна криза в Україні
через 5-10 років буде ще гострішою. У 2020-2025 рр. очікується величезний
дефіцит демографічного капіталу, який створить незрівняну з сьогоднішньою
загрозу національній безпеці.
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Попередня криза буде накладати відбиток на поточні демографічні
процеси, тиражувати кризу. А з урахуванням повторюваності демографічних
хвиль в 2040-2050 рр., якщо не вдасться в поточному 15-річчі, переламати
негативні демографічні тенденції, наша сьогоднішня криза буде здаватися
дитячим лепетом. Тому забезпечення демографічної безпеки держави буде
залишатися і надалі пріоритетним напрямком серед соціально-економічних
проблем. Депопуляція, погіршення основних демографічних показників і
показників здоров'я нації представляють конкретні потенційні загрози
національній безпеці.
Стан економіки тісно взаємопов'язаний з демографічною ситуацією в
Україні, зміною структури галузевої зайнятості населення. А це означає, що
розв'язання суперечностей в тенденціях зміни структури зайнятості населення
можливе в істотному коригуванні цільових орієнтирів розвитку економіки
України, акцентуванні на пріоритетах, пов'язаних з демографічними явищами.
Ситуація, що склалася нині на ринку праці наполегливо вимагає проведення
активної

політики

зміни

структури

зайнятості.

Вона

повинна

бути

визначальною частиною макроекономічної політики держави, визначаючи і
інші напрямки макроекономічної політики - фінансової, структурної тощо.
Вона повинна виходити з необхідності забезпечення національної безпеки і
врахування національних інтересів у міжнародному поділі праці. Кінцевою
метою має стати необхідність реалізації цільових орієнтирів розвитку
національної економіки та структури її зайнятості, акцентованої на пріоритетах,
пов'язаних з демографічним розвитком України, у тому числі і проведення
цілеспрямованої політики в галузі трудової міграції населення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
На сучасному етапі проблема інтеграції України до світового економічного
співтовариства ускладнюється внаслідок загострення політико-соціальної
ситуації на Сході країни. Відповідно до зазначеної проблеми, необхідно
визначити механізм просування України до світового економічного простору,
охарактеризувати основні напрямки підвищення конкурентоспроможності
національної економіки та затвердження її позицій на міжнародному ринку, а
також визначити заходи, впровадження яких дасть змогу використовувати
модель «відкритої» економіки.
Ключові слова: інтеграція, «відкрита» економіка, світове господарство,
економічний простір, фактори інтеграції.
Сьогодні процеси міжнародної економічної інтеграції є визначальними в
розвитку світової економіки. Економічна інтеграція вбачає розвиток у
формуванні стійких економічних зв‘язків і поділі праці національних
господарств, що мають схожий економічний рівень. Головна мета таких
процесів полягає у збільшенні обсягів і розширенні асортименту товарів та
послуг в результаті забезпечення ефективності господарської діяльності.
Безпосередня

участь

України

в

сучасних

інтеграційних

процесах

об‘єктивно зумовлена перевагами міжнародного поділу праці, а також
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потребою подолати штучну відокремленість нашої держави від світового
господарства, що спричинена одностороннім її розвитком в межах СРСР,
деформуванням

зовнішньоекономічної

зовнішньоекономічної

діяльності,

політики

нерозвиненими

та

механізмів

товарно-грошовими

відносинами та національними ринками товарів, послуг та капіталу [4, с.58].
Значний внесок у дослідження питань міжнародної економічної інтеграції
зробили такі вчені, як Дж. Вінер, Б. Баласс, М. Згуровський, М.Максимова,
П. Шуканов, В. Іноземцев та ін., які надали методологічну оцінку процесам
глобалізації, інтеграції та регіоналізації, при цьому акцентуючи увагу на тому,
що

глобалізація

та

інтеграція

є

невід‘ємними

складовими

процесу

інтернаціоналізації господарського життя.
Сучасне світове господарство є складною системою, глобальним складним
організмом, який функціонує та розвивається відповідно до об‘єктивних
економічних законів ринкової економіки. Поглиблений розвиток усіх чинників,
що зумовлюють розвиток світового господарства, вказує на те, що цей процес
продовжує розвиватися.
При виборі стратегії зовнішньоекономічного розвитку та розроблення
відповідної економічної політики, важливу роль відіграє далекоглядність та
завбачливість стосовно тенденцій розвитку світових господарських процесів.
Ринок сам по собі такої інформації не надає, його механізм працює в режимі
теперішнього часу. Завдання держави полягає в тому, щоб піднятися над
ринковою буденністю і ставити перспективні завдання. При цьому вона може і
мусить враховувати стартові умови та національні особливості розвитку. В
України є задовільні стартові умови для виходу в світовий господарський
простір. Це значний науково-технічний та інтелектуальний потенціал,
працьовитість і господарність української нації.
Сьогодні ефективна інтеграція України до міжнародного економічного
простору є нагальним завданням розбудови державності та економіки, але для
того, щоб цей процес дійсно приніс очікувані результати, необхідно усвідомити
деякі

особливості

інтеграції

України,
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оскільки

політико-економічна

нестабільність держави негативно впливає на її імідж на міжнародній арені, і
тому, наша країна не може стати рівноправним партнером світових
господарських процесів.
Загалом, необхідність інтеграції України у світове господарство не
викликає жодних сумнівів, оскільки це усвідомлюють всі учасники політичних
та економічних процесів країни [4, с.56]. Однак їх реалізація в нинішніх умовах
виявилася надто складною і потребує розробки виваженої тактики та стратегії
входження нашої країни у світові структури на державному рівні.
Для того щоб процес інтеграції дійсно приніс очікувані результати,
необхідно усвідомити деякі особливості інтеграції саме для України.
По-перше, Україна ще не визначилась повною мірою з основними
напрямами і механізмом структурної перебудови економіки, критерії якої
повинні вироблятися з врахуванням особливостей розвитку світової системи
господарювання, а також реальних можливостей і напрямів інтегрування до неї
України. По-друге, дуже гостро стоять питання, як безпеки у сфері
зовнішньоекономічних відносин, так і взагалі економічної безпеки, які
необхідно вирішувати з позицій активного конкурентного протистояння на
світовому ринку.

По-третє,

існують

певні

суперечності

регіонального

характеру, усунення яких можливе тільки на довгострокових договірних
засадах шляхом активного включення до інтеграційних процесів з визначенням
глобальних національних пріоритетів та їх збалансуванням з іншими, що
існують у світовому економічному просторі. По-четверте, спроби активного
спілкування та діалогу з міжнародними фінансовими інститутами – як
гарантами входження України до світового ринку і оновлення економіки – поки
що спричиняють неадекватну реакцію широких кіл української громадськості,
оскільки досі не визначено чітко орієнтири нашої держави ні в розвитку її
внутрішньої економіки, ні в пошуках її майбутнього місця в світовому
господарстві.
Найважливішою проблемою, що постає перед Україною на теперішньому
етапі,

вважається

обґрунтування
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напрямів

підвищення

конкурентоспроможності національної економіки і завоювання міцних позицій
на світовому ринку. Саме тому, одним з найважливіших чинників інтеграції
країни до світового господарства є механізм створення сталого розвитку
експорту, що залежить в першу чергу саме від виробничої потужності
вітчизняних підприємств, а також від їх можливостей виготовляти та
реалізовувати продукцію, яка відповідає вимогам світових стандартів, що
стосуються ціни, якості та рівня сервісу.
Зрозуміло, що сьогодні неефективно і неможливо

забезпечити всі

виробничі та інші потреби держави лише за рахунок внутрішніх ресурсів, і
тому, лише

участь і міжнародному поділі праці та системі світових

взаємозв‘язків дозволяє будь-якій країні розвивати продуктивні сили на якісно
новому рівні, що опираються на новітню науково-технічну базу і максимально
використовують власні конкурентні переваги [2].
Що стосується України, то вона має значні природні переваги, які
полягають у досить вигідному географічному розташуванні, багатих природних
ресурсах, відносно сприятливих кліматичних умовах та великій кількості
кваліфікованої робочої сили, однак усі ці переваги є лише потенційними, і
задля можливості ефективного використання необхідно значну увагу приділяти
їх розвитку та реалізації. Для цього українській економіці варто зосередити
зусилля на розвитку креативного людського капіталу, високих технологій та
конкурентоспроможних галузях національного виробництва.
Сьогодні найбільшим міжнародним

торговельним партнером України

вважається ЄС, до складу якого входить 28 держав [5]. І тому, питома вага
країн ЄС у зовнішньоторговельному балансі України за даними 2014 року
становить 27,1% загального обсягу торгівлі країни (табл. 1).
Важливими передумовами розширення співробітництва між Україною та
ЄС можна вважати:
- загальне покращення макроекономічної ситуації в Україні та більш
динамічне впровадження справжніх та радикальних, а не симулятивних
економічних реформ, що не тільки створює базу для більш вигідної
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економічної взаємодії, а й інколи постає прямою умовою реалізації тих чи
інших проектів;
- розв‘язання проблем, які були породжені практикою антидемпінгових
розслідувань з боку ЄС, зокрема із більш широким та послідовним
застосуванням самою ж Україною існуючих методів контранти демпінгу (це не
знімає з порядку денного завдання адміністративного запобігання реальному
демпінгу з боку вітчизняних експортерів, які до нього вдаються);
- розв‘язання проблем, які виникають в України по лінії ГАТТ/СОТ, що є
однією з політичних передумов налагодження відносин з країнами Євросоюзу,
які є членами цих світових торговельних структур та активно відстоюють їх
принципи на міжнародній арені; вжиття організаційних та переговорних
заходів щодо подальшого розширення номенклатурного та кількісного
представництва вітчизняного виробництва на західноєвропейських ринках в
тих випадках, коли ще існують відповідні обмеження;
- участь у системі субрегіонального та прикордонного соціальноекономічного співробітництва, зокрема на рівні Вишеградської групи та у
системі єврорегіонів [3].
Загалом, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за 9 місяців
2015 р. склав 3 млрд. 243,3 млрд. дол., що на 12,4% менше, ніж за 9 місяців
2014 р. (3 млрд. 701,0 млн. дол.). Зокрема, імпорт з країн СНД знизився на
44,9% і склав 8 млрд. 205,6 млн. дол., з інших країн - знизився на 26,3% і склав
22 млрд. 899,3 млн. дол.
Таблиця 1
Зовнішньоторговельний баланс України, млн. дол. США [1]
Експорт

Імпорт

Сальдо

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Усього (товари і
послуги)

74832,3

63890,5

83346,6

60006,8

8514,3

3883,7

Країни СНД

27362,2

18870,8

29207,3

18398,6

1845,1

472,2

Інші країни світу

47470,1

45019,7

54139,3

41608,2

6669,2

3411,5

у т.ч. країни ЄС (28)

20159,0

20302,1

30969,6

23995,3

10810,6

3693,2
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Продовження таблиці 1
Товари

62305,9

53913,5

75834,6

54381,8

13528,7

468,3

Країни СНД

21672,1

14887,3

27741,5

17249,4

6069,4

2362,1

Інші країни світу

40633,8

39026,2

48093,1

37132,4

7459,3

1893,8

у т.ч. країни ЄС (28)

16573,5

17004,7

26766,9

21059,8

10193,4

4055,1

Послуги

14233,2

11273,3

7523,0

5676,1

6710,2

5597,2

Країни СНД

5814,9

4008,9

1466,5

1188,8

4348,4

2820,1

Інші країни світу

8418,3

7264,4

6056,5

4487,3

2361,8

2777,1

у т.ч. країни ЄС (28)

4195,7

3889,0

4212,0

2945,8

–16,3

943,2

Експорт товарів та послуг до країн ЄС на зазначений період дорівнював
17004,7 млн. дол., що становить 26,6% загального обсягу експорту товарів та
послуг України. У 2014 році спостерігалося зниження обсягу експорту до країн
ЄС на 1,5% і збільшення обсягу імпорту з країн ЄС на 2,8%. Загалом, у 2014
році у двосторонній торгівлі товарами спостерігається негативне сальдо , що
становить 3693,2 млн. дол., та збільшення його обсягу на 7117 млн. дол.
порівняно з попереднім роком.
Однак, інтеграція України у світове господарство не повинна відбуватися
без контролю з боку держави, і саме тому в країні потрібно впровадити модель
«відкритої» економіки [2].
Отже, на основі нашого дослідження можна зробити висновок, що для
подальшої ефективної інтеграції України до світового співтовариства необхідно
провести ряд внутрішніх реформ, що будуть сприяти покращенню її іміджу на
світовому ринку. Отож, Україна здатна посісти належне місце в глобальній
економіці та стати рівноправним партнером на міжнародній арені, якщо буде
здійснено ряд заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
В

статті

досліджено

авіадвигунобудування

сучасні

проблеми

Запорізького

розвитку

регіону.

підприємств

Визначено,

що

авіадвигунобудування відіграє важливу роль в економіці Запорізького регіону
та

залишається,

не

дивлячись

на

складну

соціально-економічну

та

зовнішньополітичну ситуацію, прибутковою галуззю. Проаналізовано ризики
та проблеми підприємства галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні.
Основними ризиками розвитку авіадвигунобудування є галузеві, правові,
політичні.

Запропоновано

заходи

розвитку

для

підприємства

авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні. Обґрунтовано актуальність
регіональної підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки та
визначено, що важливою складовою для розвитку авіадвигунобудування є
сприяння налагодженню транскордонного та внутрішнього співробітництва
між регіонами.
Ключові слова: авіаційна промисловість, авіабудування, авіадвигунобудування,
пріоритетна галузь, полюс зростання, регіон.
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Постановка проблеми. Для регіонів України, які є виробниками
високотехнологічної авіаційної продукції, все більшої актуальності набуває
питання ролі цієї галузі в їх соціально-економічному розвитку. Авіабудівництво
виступає однією з тих галузей економіки, що реально може стати «полюсом
зростання» для економіки промислових регіонів, зокрема, серед таких як
Запорізька область, яка є лідером в Україні з авіадвигунобудування. Відповідно
для регіонів України, в яких розміщені підприємства авіабудівництва важливою
є як державна підтримка, так і підтримка регіонального управління. Державна
підтримка є необхідною, оскільки галузь потребує значних фінансових ресурсів
та сприятливого зовнішнього політичного середовища для налагодженого
співробітництва між українськими підприємствами та іноземними партнерами.
Регіональна компонента включає створення сприятливого інвестиційного
клімату та розвинутої транспортно-логістичної інфраструктури, підготовку
висококваліфікованої робочої сили, сприяння налагодженню й розвитку
коопераційних зв‘язків між регіонами та ін.
Формулювання цілей статті. Метою роботи є визначення сучасних
проблем розвитку підприємств авіадвигунобудування Запорізького регіону та
розробка практичних рекомендацій щодо їх подолання в сучасних умовах.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми та тенденції
розвитку авіабудівної галузі висвітлені в наукових доробках таких вчених як
В.Г. Герасимчук [1, с. 1], Т. А. Г. В. Чернова [2, с. 144], Навроцька
[3, с. 36].

Питанням

авіабудівної

галузі

державної підтримки та інструментів розвитку

приділяли

увагу

Н. В. Тарасова, Л.

П.

Клименко,

В. М. Ємельянов [Тарасова Н. В., Клименко Л. П., Ємельянов В. М., 2011,
с. 250]. Однак, незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі питання,
пов‘язані з виявленням проблем розвитку авіабудівництва як пріоритетної
галузі в економіці промислового регіону потребують подальшого висвітлення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливий внесок в розвиток
національного авіабудівництва має Запорізька область, яка у структурі
авіаційної промисловості лідирує у виробництві авіаційних двигунів. Саме цей
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вид діяльності є «запорізьким брендом», який підтверджений світовою якістю
та надійністю. В регіоні виробництво авіадвигунів здійснюють ПАТ «Мотор
Січ» і ЗМКБ ―Івченко-Прогрес».
Аналіз ролі певної галузі як пріоритетної для

промислового розвитку

регіону можна здійснити через призму основних промислових підприємств як
об'єктів оцінювання. Пропонуємо, з метою визначення ролі галузі як
пріоритетної в економіці регіону, використовувати статусні та кількісні
критерії (економічні та соціальні).
Статусний

критерій представлений наявністю статусу стратегічно

важливої галузі згідно з загальнодержавними стратегіями розвитку. Безумовно
у визначеності пріоритетності галузі має бути врахований критерій існуючої
державної підтримки національних видів економічної діяльності. Кількісними
критеріями є економічні та соціальні. Економічні критерії - критерії, що
відображають економічні аспекти діяльності, зокрема критерії діяльності
підприємства галузі та включають ті показники, які характеризують діяльність
об'єкта з таких точок зору, як виробнича (обсяг реалізованої продукції,
продуктивність праці) і фінансова (рентабельність, прибутковість). Соціальні
критерії - критерії впливу діяльності підприємства на соціальні процеси
(кількість робочих місць, фонд заробітної плати).
Розглянемо пріоритетність видів економічної діяльності на прикладі
Запорізької області та визначимо роль авіадвигунобування серед інших видів
промислової діяльності. Зазначимо, що в регіоні діють більше ніж 160
потужних

промислових

підприємств.

Промисловий

комплекс

області

представлений такими відомими в усьому світі підприємствами чорної та
кольорової металургії, як ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ
«Український графіт», ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»,
ПАТ «Титано–магнієвий комбінат». Регіон характеризується потужним
потенціалом підприємств машинобудівної галузі з високотехнологічним
виробництвом,

таких

як

ПАТ

«Мотор

Січ»,

ПАТ

«Запорізький

трансформаторний завод».
Зазначимо, що авіадвигунобудування

за критерієм статусності можна

віднести до пріоритетних галузей, що підтверджується наявністю певного
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нормативно-правового

забезпечення

підтримки

галузі.

Серед

основних

нормативних документів є Закон України «Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих
місць» [5] та Стратегія розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період
до 2020 року [6].
За кількісним критерієм, а саме з даних економічної та соціальної оцінки
(табл. 1)

можемо стверджувати, що ПАТ «Мотор Січ»

за показниками

чисельності робочої сили та рентабельності займає перші місця серед інших
промислових підприємств Запорізької області.
Таблиця 1
Основні соціальні та економічні параметри промислових підприємств
Запорізького регіону
Назва підприємства та вид
діяльності

ПАТ Запорізький
металургійний комбінат
«Запоріжсталь»
(24.10. Виробництво чавуну,
сталі та феросплавів)
ПАТ «Дніпроспецсталь»
(24.10. Виробництво чавуну,
сталі та феросплавів)
ПАТ
«Запорiжтрансформатор»
(27.11. Виробництво
електродвигунів, генераторів
і трансформаторів)
ПАТ «Запорiзький
абразивний комбiнат»
(20.1 Виробництво основної
хімічної продукції, добрив і
азотних сполук, пластмас і
синтетичного каучуку в
первинних формах)
ПАТ «Мотор січ»
(30.30. Виробництво
повітряних і космічних
літальних апаратів,
супутнього устаткування)

Середньооблiкова
чисельнiсть
штатних
працiвникiв,
осіб

Чистий
фінансовий
результат:
прибуток /
збиток,
тис. грн

Продуктивн
ість праці,
тис. грн
/осіб

Рентабельність
діяльності
підприємства,
%

14 341,0

1120611,0

1541,77

5,07

5712,0

- 80640,0

852,90

-1,66

3770,0

- 282248,0

362,09

-20,68

1086,0

1761,0

535,99

0,30

26040,0

1560367,0

412,0631

14,54

Джерело: Складено автором на основі [7]
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Важливо зазначити, що саме показник зайнятого населення є важливим
для оцінки ролі даного підприємства для соціального розвитку регіону.
Показники

таблиці

свідчать,

що

ПАТ

«Мотор

Січ»

залишається

високоприбутковим підприємством, навіть на тлі складної економічної ситуації
в Україні.
Разом з тим наголосимо, що ПАТ «Мотор Січ», як провідне підприємство
Запорізького регіону та одне з провідних підприємств у світі з розробки,
виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних
двигунів для літаків і гелікоптерів стикається з певними проблемами.
По-перше, - це галузеві проблеми, які проявляються у таких аспектах:
незначний попит на продукцію на національному ринку;

конкуренція

іноземних виробників; орієнтація виробництва продукції на ринок Російської
Федерації; втрата частини споживачів за рахунок політики імпортозаміщення
Російської Федерації.
По-друге, - це політичні проблеми. У процесі своєї діяльності
підприємство значно страждає від політичних негараздів в країні. Зокрема, до
проблем цього напрямку належить ймовірність зміни курсу пріоритетних
напрямків діяльності влади в питаннях підтримки промислових підприємств.
Також дестимулюючим фактором розвитку для підприємства є погіршення
зовнішньоекономічних зв‘язків з Російською Федерацією.
По-третє, - це правові проблеми. Підприємство маючи експортну
спрямованість продажів продукції значно відчуває недоліки національного
законодавства, які стримують здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Зокрема, це проблеми митного оформлення товарів, отримання дозволів на
ведення переговорів і виконання експортних контрактів,
гарантійних

зобов'язань

по

експортній

продукції

через

виконання
необхідність

додаткового оформлення дозволів як на експорт самої послуги по гарантії, так і
товарів для її виконання.
Вважаємо, що для подальшого розвитку галузі як пріоритетної в
Запорізькому

регіону

підприємству
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необхідно

здійснювати

активні

маркетингові заходи з метою пошуку нових споживачів та партнерів. Щодо
зниження правових ризиків слід більш активно спрямовувати свої пропозиції
щодо внесення змін до чинних нормативних актів в галузі експортного
контролю та митного оформлення товарів, що регулюють сфери діяльності
підприємства.
В контексті розвитку провідного підприємства авіадвигунобудування
Запорізької

області

стратегічного

значення

набуває

й

ініціативність

регіональної влади. Зокрема щодо розвитку інвестиційного співробітництва
підприємства органи регіонального управління повинні здійснювати активну
політику пошуку інвесторів, залучення кредитів, розбудови транспортнологістичних мереж, транспортних коридорів. Також важливим для розвитку
даного підприємства є всебічна підтримка регіональних органів влади з
налагодження та встановлення зв‘язку галузевих пріоритетів регіону із
пріоритетами розвитку інших регіонів, в яких розташовані підприємства
авіабудування. Стимулюючим фактором для розвитку галузі буде розробка
стратегії

міжрегіонального

та

транскордонного

співробітництва

в

авіадвигунобудуванні.
Висновки.

Отже,

результати

дослідження

показали,

що

авіадвигунобудування за запропонованими критеріями можна впевнено
віднести до видів економічної діяльності, які є пріоритетними для Запорізької
області. Авіадвигунобудування виділяється порівняно із іншими видами
промислової діяльності в Запорізькому регіоні за низкою важливих критеріїв,
до яких належить прибутковість галузі, рентабельність та забезпечення
робочими місцями. Але авіадвигунобудування як експортноорієнтована галузь
Запорізького регіону стикається з певними проблемами галузевого, правого та
політичного характеру. Пом‘якшення впливу цих негативних факторів
вбачається в заходах як на рівні підприємства галузі, так і активних дій
регіонального управління. Заходи на мікрорівні, на нашу думку, будуть сприяти
підняттю рівня авіадвигунобудування та диверсифікації ринків збуту, а дії
регіональних органів влади сприятимуть налагодженню зовнішньоекономічних
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зв‘язків для розвитку даної галузі з метою виходу підприємств на глобальний
рівень, що автоматично покращить позиції України в міжнародних рейтингах
конкурентоспроможності.
Список використаних джерел:
1.Герасимчук В.Г. Перспективи розвитку авіабудування України [Електронний
ресурс]

/

В.Г.

Герасимчук.

–

Режим

доступу

:

http://probl-

economy.kpi.ua/pdf/2009_10.pdf
2.

Чернова

Г.

В. Суспільно-географічні

аспекти

розвитку

авіаційної

промисловості України / Г. В. Чернова // Наукові записки [Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія :
Географія.

–

2014.

–

Вип.

26.

–

С.

144–151.

–

Режим

доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_geogr_2014_26_22.
3. Навроцька
підприємств

Т.А. Тенденції
авіабудування

/

розвитку кон‘юнктури ринку продукції
Т. А. Навроцька //

Вісник

Приазовського

державного технічного університету. – 2014. – № 18. – С. 36–43.
4. Промисловість України: тенденції, проблеми, перспективи : [монографія] /
[Н. В. Тарасова, Л. П. Клименко, В. М. Ємельянов та ін.]. – Миколаїв : Вид-во
ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 320 с.
5. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях
економіки з метою створення нових робочих місць : закон України [прийнятий
06.09.2012 : чинний з 01.01.2013] // Верховна Рада України. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5205-17.
6. Про схвалення Стратегії розвитку вітчизняної. авіаційної промисловості на
період до 2020 року: Розпорядження[прийняте 27.12.2008 : чинне з 01.07.2009]
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1656-2008-%D1%80
7. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Stock market
infrastructure development agency of Ukraine) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.smida.gov.ua/
69

УДК 332.024
О.П. Недбалюк, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ
РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД
В статті досліджено особливості методики визначення потреб у формуванні
та виконані програм розвитку місцевих територіальних громад, що базується
на дослідженні досвіду США в даній сфері в процесі виконання автором
наукового проекту в Луїзіанському університеті (США). В Україні на даний час
відсутній системний підхід до вивчення проблем та потреб жителів
територіальних громад у виконанні місцевих програм соціально-економічного
розвитку, тому пропонована методика є практично актуальною в умовах
децентралізації.
Ключові слова: програма, системний аналіз, територіальна громада,
вирішення проблем, методи, прогнозування, ефективність.
Постановка проблеми. Підвищення якості управління розвитком місцевих
територіальних громад вимагає удосконалення методологічного та методичного
забезпечення системи формування та реалізації програм розвитку. Основою
методичного

забезпечення

програмування

є

методичні

підходи

щодо

визначення потреб та оцінки стратегічних можливостей окремої територіальної
громади, що застосовуються у процесі формування програм місцевого
розвитку. Згідно із наявною сьогодні в розпорядженні органів місцевого
самоврядування організаційною моделлю формування та реалізації програм
територіального розвитку потреби в реалізації програм визначаються без
залучення ініціативи жителів територіальної громади, - клієнтів відповідної
програми, що знижує якість та ефективність реалізації програм. З врахуванням
того, що сьогодні відсутній єдиний концептуальний підхід щодо визначення
потреб в реалізації програм місцевого територіального розвитку, різні автори
пропонують, обґрунтовують і аргументують різноманітні базові засади оцінки
потреб у виконанні програм. Однак вони акцентують увагу на окремих методах
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і не пропонують системного процедурного підходу до визначення потреб. Дана
публікація покликана запропонувати системний підхід щодо визначення потреб
у розробці програм розвитку місцевих територіальних громад на основі досвіду
США.
Метою дослідження є систематизація на основі зарубіжного досвіду
методичних підходів щодо визначення потреб в реалізації програм місцевого
територіального розвитку, створення цілісної методичної процедури, яка
дозволить науково обґрунтовано підійти до формування програм місцевого
територіального розвитку в практиці місцевого самоврядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Місцеве самоврядування
наділено правом самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України. Однак механізм вирішення питань розвитку на
місцевому рівні поки що не опрацьованих теоретично та не реалізований
практично. Проблема формування механізму розвитку територіальних громад
на основі програм є предметом дослідження в працях таких вітчизняних та
зарубіжних

вчених

як

Б.

Парді,

Ю.

Ращупкіна,

В.

Щербаченко,

О. Мельниченко, О. Федоренко, О. Сунцова та ін. Аналізуючи методичні
підходи вітчизняних авторів щодо визначення потреб в реалізації програм
місцевого територіального розвитку із використанням системного аналізу слід
відмітити, що методичне забезпечення визначення потреб в реалізації програм,
яке успішно застосовується у країнах з розвиненою ринковою економікою, не
може бути автоматично перенесеним у вітчизняну практику діяльності, однак з
іншого боку, - зарубіжний досвід в
адаптований та застосований

даній сфері може бути вивчений,

в процесі програмового розвитку місцевих

територіальних громад. Означені обставини визначають перспективність та
актуальність здійснення наукових досліджень у зазначеному контексті.
Виклад основного матеріалу.

Для органів місцевого самоврядування

кожна нова програма є викликом щодо спроможності правильно визначити
відповідність змісту програми реальним потребам конкретної аудиторії, а саме
жителів територіальної громади. Уся відповідальність стосовно визначення
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потреб покладається на працівників органів місцевого самоврядування. Їм
належить серед широкого переліку проблем і потреб оптимально визначити
пріоритети управлінської діяльності як процесу виконання комплексу програм
в конкретній громаді і вирішити як краще використати наявні ресурси, такі як
час, гроші, енергія і здібності людей для досягнення максимально можливого
результату.
Визначення потреб є систематизованим процесом аналізу характеру
невідповідності між тим, що слухачі знають і можуть робити та тим, що їм
належить знати і робити [1, с. 124]. Правильне визначення потреб жителів
територіальної

громади

дозволяє

працівникам

органів

місцевого

самоврядування та залученим до виконання програми експертам зробити такі
вдосконалення процесів планування, виконання та оцінки програми:
– покращується рівень доступності програми до різних категорій
населення;
– в

процесі

вивчення

потреб

працівники

органів

місцевого

самоврядування більш детально ознайомлюються з реальним станом справ в
конкретній територіальній громаді;
– отримується більше інформації стосовно змісту окремих або особливих
потреб населення в певній громаді;
– визначаються можливості по започаткуванню нових програм або
розширенню існуючих програм, які поширюються на дані територію;
– покращується доступ до суспільної думки щодо цілей та пріоритетів
роботи;
– пробуджується інтерес населення в створенні власних, місцевих
програм розвитку або у прийнятті нагальних для даної громади рішень;
– інші установи та організації, що працюють з населенням відповідної
громади на місцевому рівні (органи влади, громадські організації та їх
об‘єднання, підприємства та ін.) ознайомлюються з науково обґрунтованою
методикою створення та виконання програм розвитку, що покращує їх роботу
та стан території в цілому. Даний аспект особливо актуальний для існуючих
зараз в Україні умов.
72

Процес вивчення потреб жителів місцевої територіальної громади з метою
створення нової програми діяльності органів місцевого самоврядування в
результаті повинен дати відповіді на наступні основні питання:
Що необхідно змінити або вдосконалити ?
Які реальні причини певної проблеми або які рішення потрібно прийняти?
На кого і як вплине вирішення проблеми або хто і як буде залучений до
прийняття потрібного рішення ?
Який внесок можуть зробити зацікавлені у виконанні програми лідери
громади та відповідні організації ?
Хто підтримує дану програму ?
Які експерти та ресурси наявні для вирішення проблеми або для
задоволення потреби ?
Можливо в даній громаді хтось інший уже працює над вирішенням даних
питань ?
Хто може та бажає зробити свій внесок у виконання програми (окремі
люди, державні та недержавні організації) ?
До роботи по визначенню потреби у виконанні органом місцевого
самоврядування певної програми залучаються усі, хто має пряме або посереднє
відношення до управлінської діяльності органів місцевого самоврядування:
персонал органів управління, жителі територіальної громади (майбутні клієнти
даної програми), громадські та політичні лідери, державні та громадські
організації

та

об‘єднання,

підприємці.

Залучення

жителів

місцевої

територіальної громади до процесу вивчення потреб у виконанні програми є
критично важливою частиною процесу формування програми. Дане залучення
завжди повинно мати перш за все чітко визначену і зрозумілу для залучених
людей мету. До організації роботи по вивченню потреб може бути залученим
увесь персонал органу місцевого самоврядування або лише окремі його
працівники,

що

визначається

специфічним

особливостями

конкретної

програми.
В процесі вивчення потреб, на вирішення яких спрямована програма,
використовується багато методів роботи. В одних випадках більш ефективним є
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використання якогось одного методу, в інших, - доцільним є використання
сукупності методів роботи. При цьому слід розуміти, що чим більше методів
при проведенні даної роботи використовується – тим більше затрат часу та
грошей на проведення даної роботи. Вчений Віткін [1, с. 138] виділяє п‘ять
основних категорій методів вивчення потреб жителів місцевих територіальних
громад у виконанні програми:
– метод опитувань (анкетування);
– аналіз показників соціально – економічного розвитку;
– групова робота;
– методи прогнозування;
– вибірковий метод.
Метод опитувань використовується найчастіше з метою вивчення потреб
тих жителів

громади, які є фактичними або потенційними клієнтами

відповідної програми органу місцевого самоврядування. Вважається, що
опитування (анкетування) є відносно малозатратним методом збору необхідної
інформації. Опитування може проводитись наступними способами: по
телефону; через пошту; особисті зустрічі з опитуваними; розповсюдження для
заповнення з послідуючим збором анкет. В практиці роботи органів місцевого
самоврядування в розвинених країнах найчастіше використовують різні
комбінації наведених способів опитувань. Опитування як метод як правило
використовується в поєднанні з іншими методами вивчення потреб.
Показники соціально – економічного розвитку є статистичною та
демографічною базою даних, яка характеризує розміри та основні параметри
потенційної цільової аудиторії програми – жителів громади. Самі по собі ці
показники звичайно не характеризують прямо потреб клієнтів програми, але в
поєднанні з іншими методами вивчення потреб вони забезпечують більш точне
та чітке уявлення стосовно суті потреб. Дані показники містять в собі
результати перепису населення, характеристики якісного стану населення,
показники матеріального добробуту, витрат та доходів населення (сімей,
громадян), дані державної статистики, показники розвитку підприємництва та
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промисловості, зайнятість населення, сімейний стан населення (усереднений),
показники динаміки і якості населення (народжуваність, смертність, стан
здоров‘я) та інші показники, які збираються в залежності від мети того чи
іншого цільового вивчення потреб жителів громади як клієнтів відповідної
програми.
Групова робота, в поєднанні з іншими методами вивчення потреб жителів
громади додає багато інших вимірів та різноманітності поглядів на зміст
наявних проблем та потреб.
Люди, які залучені до процесу ідентифікації головних потреб жителів
громади, - потенційних клієнтів програми, через групові методи роботи, будуть
в майбутньому оцінювати результати виконання програми, що накладає
додаткову

відповідальність

на

учасників

дорадчої

групи

стосовно

формулювання реалістичної позиції в процесі дискусій.
Вчений Бовул [2, с. 87] визначив три головних причини, які визначають
доцільність залучення широкої аудиторії різних категорій населення до процесу
вивчення потреб у виконанні певної програми:
1) мобілізація усіх можливих джерел та ресурсів, що можуть забезпечити
підтримку процесу успішного виконання програми;
2) визначення шляхів вирішення наявних проблем та задоволення потреб;
3) надання

знань

стосовно

методології

програмування

учасникам

дорадчих груп через досвід їх участі в процесі планування програми.
Залучення людей до добровільної їх участі в роботі в дорадчих груп по
вивченню потреб є непростим процесом. Для успіху стосовно залучення людей
потрібних категорій використовується багато різних стратегій. Власне, на
практиці, застосовуються різні стратегії залучення людей до участі в дорадчих
групах щодо різних категорій учасників або навіть по відношенню до окремих
учасників.
Найкращим способом взнати суспільну думку щодо пріоритетних потреб
жителів певної територіальної громади є проведення зустрічей типу «круглих
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столів», на яких люди можуть викласти власну думку стосовно актуальних
потреб певного напрямку розвитку громади. Бажано, щоб ці зустрічі повинні
бути відкритими для усіх бажаючих учасників. З метою отримання необхідної
інформації щодо актуальних потреб через групову роботу використовують
широку сукупність методів проведення даної роботи. Серед таких методів
наступні: дискусії, ділові ігри, симуляції ситуацій, дорадчі групи (комітети),
активізація тематичної дискусії, фокусування, «мозковий штурм» та ін.
Запорукою успіху використання групових методів роботи з метою
вивчення потреб часто є правильний відбір її основних учасників, як
представників громади так і цільової групи населення, на яку орієнтована
майбутня програма. Для групової роботи з метою вивчення потреб найчастіше
використовують уже існуючі формальні або неформальні групи, з якими
органом

місцевого

самоврядування

уже

проводиться

робота

певного

спрямування, рідше використовують цільовий відбір учасників групи на основі
пріоритетів майбутньої програми.
Методи прогнозування, як засіб вивчення потреб використовуються для
довготермінового та для стратегічного планування. Вони використовуються на
ранніх стадіях процесу планування і враховують фактори, які є зовнішніми
стосовно змісту майбутньої програми. Правильне визначення переліку цих
зовнішніх факторів впливу є складним процесом. Серед методів прогнозування,
які використовуються в процесі складання програми

використовуються

наступні: моделювання, побудова сценарію, «дерево потреб», перспективний
аналіз, екстраполяція та ін.
Вибірковий метод вивчення потреб дозволяє розглянути на прикладах
ґрунтовно і детально окремі потреби, що допомагає уникнути помилкових
припущень та висновків. Одним із шляхів використання вибіркового методу є
детальний аналіз окремих випадків та ситуацій в планових групах до
формулювання можливих шляхів вирішення проблеми чи задоволення потреби.
Цей метод є схожим до методу «дерева цілей» в частині передбачення усіх
можливих ситуацій, коли виконання програми може зазнати провалу. Групова
робота по аналізу таких можливих ситуацій з використанням вибіркового
методу є більш ефективною ніж індивідуальна.
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З метою системного врахування можливостей усього комплексу методів
вивчення потреб через ситуаційний аналіз потрібно використовувати, як
завершальний етап робіт по вивченню потреб, форму контрольної перевірки
(самоперевірки) отриманих при проведенні попередніх робіт результатів.
Формат такої форми в кожному окремому випадку може бути довільним, однак
він повинен містити певні загальні для такого випадку параметри. Вченими
Форестом і Бакером [3, с. 88] були сформульовані групи основних параметрів у
вигляді переліку питань форми контрольної перевірки отриманих результатів
вивчення потреб:
– опис існуючої ситуації;
– ідентифікація потреб, проблем, можливостей та нагально необхідних
рішень;
– наявність необхідної бази даних та документації;
– наявність показників сукупності понять, які відображають зміст та
масштаби потреб;
– наявність базової сукупності даних, щодо якої можна провести
порівняння останніх даних;
– чітке формулювання причин та пояснень необхідності вирішення
встановлених проблем;
–

опис цільової аудиторії, кількість жителів територіальної громади -

потенційних клієнтів програми та їх місцезнаходження;
– виділити та пояснити проміжок між тим що є зараз є, та тим що
очікується отримати в результаті виконання програми, як позитивні зміни;
– означити можливу потребу в поглибленому дослідженні окремих
аспектів головних питань, потреб та потреб.
Висновки. В загальному, вивчення потреб жителів територіальної громади,
- потенційних клієнтів певної програми органу місцевого самоврядування є
важливою частиною процесу складання програми, який в Україні поки що
недооцінюється практикою управління. Концентрація на критично важливих
потребах дає впевненість, що такі обмежені ресурси як час, гроші, і робота
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професіоналів будуть використані ефективно і на користь людям. Результати
вивчення потреб самі по собі не дозволяють основним виконавцям даної роботи
узагальнити результати вивчення потреб у вигляді ситуативного аналізу. Кожна
громада, цільова аудиторія перебуває в складній і по-своєму унікальній
сукупності специфічних обставин. Пропонований підхід до вивчення потреб
жителів територіальної громади, апробований практикою управління в
розвинених країнах, забезпечить більш точне врахування особливих умов
окремої громади та забезпечить підвищення ефективності розробки і реалізації
програм розвитку місцевих територіальних громад в умовах децентралізації
територіального управління.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І
ВІТЧИЗНЯНІ ОСОБЛИВОСТІ
Визначено теоретичні засади фінансового моніторингу та його особливості.
Узагальнено зарубіжний досвід організації фінансового моніторингу з метою
оцінки можливості його впровадження у вітчизняну практику.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, система фінансового моніторингу,
державний фінансовий моніторинг, первинний фінансовий моніторинг.
Глобалізаційні та інтеграційні процеси, стрімкий розвиток інформаційних
технологій призвели до того, що проблема легалізації злочинних доходів
вийшла на міжнародний рівень. З метою об‘єднання зусиль у протидії
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легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму було створено ряд
міжурядових організацій, основною метою функціонування яких є гармонізація
національних систем фінансового моніторингу, міжнародний обмін досвідом у
сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та
фінансування тероризму, підвищення кваліфікації працівників підрозділів
фінансової розвідки країн-учасниць, міжнародний обмін інформацією.
Вперше термін ―фінансовий моніторинг‖ з‘явився у вітчизняному
законодавстві в 2003 році у постанові КМУ ―Про затвердження Порядку
проведення

внутрішнього

фінансового

моніторингу

суб‘єктами

господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та
утримання казино, інших гральних закладів і ломбардів‖ та визначався як
сукупність заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері
запобігання

та

протидії

легалізації

(відмиванню)

доходів,

одержаних

злочинним шляхом . Закон України ―Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму‖

визначає

―фінансовий

моніторинг‖

через

призму

термінів

―державний фінансовий моніторинг‖ та ―первинний фінансовий моніторинг‖,
проте обидва вони здійснюються у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму. В цьому ж законі зустрічаються поняття ―обов'язковий фінансовий
моніторинг‖ та ―внутрішній фінансовий моніторинг‖, які також визначаються
як заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Отже, на нашу
думку, поняття ―фінансовий моніторинг‖, в першу чергу, необхідно визначати у
межах чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом.
Наростаючий в останні десятиліття процес глобалізації світової економіки
й фінансів з особливою гостротою поставив питання про посилення
міжнародного співробітництва у боротьбі з легалізацією кримінальних коштів,
сучасні масштаби якої загрожують стабільності світової фінансової системи.
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Сьогодні боротьба з відмиванням грошей може мати успіх лише у тому
випадку, якщо вона набуває глобального характеру, тобто засновується на
міжнародному

співробітництві

державних

та

правоохоронних

органів,

фінансових інститутів, насамперед, банків. Демократизуючи доступ країни до
міжнародної фінансової системи, у рамках якої ще недавно відбувся обмін, в
основному, між декількома десятками розвинутих держав, глобалізація виявила
необхідність відповідного регулювання, яке повинно здійснюватися не тільки
на національній та регіональній, а й на більш широкій міжнародній основі. Між
тим, розвиток співробітництва у цьому напряму явно відстає від глобальних
процесів, що породжує все частіший й масштабніші фінансові кризи. До
перших спроб розвитку співробітництва у сфері боротьби з легалізацією
злочинних доходів, крім укладання між країнами двосторонніх угод про
надання взаємної допомоги, можна віднести створення та діяльність Групи з
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (англ. Financial
Action Task Force – FATF). Цілями діяльності FATF є встановлення стандартів
й сприяння ефективному здійсненню правових, нормативних та оперативних
заходів по боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та з
іншими пов‘язаними загрозами цілісності міжнародної фінансової системи. У
співпраці на міжнародній арені з іншими зацікавленими сторонами FATF також
веде роботу з виявлення вразливостей на національному рівні з метою захисту
міжнародної фінансової системи від незаконного використання.
Найдовшу історію боротьби з відмиванням злочинних доходів та
найбільш ефективну систему фінансового моніторингу мають Сполучені Штати
Америки. Проблеми з легалізацією злочинних доходів у США виникли в
результаті стрімкого розвитку фінансової системи з великою кількістю
фінансових посередників. Більшість експертів початок боротьби з легалізацією
доходів у США датують 1970 роком, із прийняттям Закону „Про банківську
таємницю‖ (Bank Secrecy Act), який визначав зобов‘язання фінансових установ
зберігати облікову документацію про проведені операції протягом 5 років.
Таким чином, були закладені передумови розвитку системи фінансового
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моніторингу у США. А вже у 1986 році дії, спрямовані на „відмивання‖ грошей,
були юридично класифіковані як злочин відповідно до прийнятого Закону „Про
контроль

над

відмиванням

грошей‖

(Money Laundering

Control

Act).

Ефективність системи фінансового моніторингу в США визначається не
тільки широкою міжвідомчою координацією та жорсткими адміністративними
заходами, а й переліком сумнівних операцій, до яких відносять усі злочини у
фінансово-кредитній системі. Зокрема, до сумнівних операцій в США відносять
не тільки операції з ознаками легалізації незаконних доходів та фінансування
тероризму, а й операції з предикатними до легалізації злочинами: комп‘ютерне
шахрайство, незаконні кредитні операції, підробка платіжних карток та інших
платіжних документів, корупція та зловживання службовим становищем.
У Франції особливості організації фінансового моніторингу регулюють
два основних нормативно-правових акти: Закон ―Про участь фінансових
інститутів у боротьбі з відмиванням грошей від незаконного обігу наркотиків‖
та Валютно-фінансовий кодекс. Система фінансового моніторингу у Франції не
має законодавчо закріплених вимог щодо надання інформації про фінансові
операцій в залежності від їх суми, а критеріями дослідження операцій на
сумнівність є вмотивована підозра щодо фінансових операцій, які мають ознаки
легалізації доходів, зокрема щодо коштів, які можуть мати відношення до
незаконної торгівлі наркотиками, організованої злочинності, фінансування
тероризму, нанесення шкоди інтересам Європейського Союзу шляхом вчинення
шахрайських дій, корупції. Особливої уваги від суб‘єктів первинного
фінансового моніторингу потребують фінансові операції, які перевищують
суму в 150 000 євро, та характеризуються складністю проведення або
відсутністю економічного сенсу.
Фінансовий моніторинг в Німеччині здійснює підрозділ фінансової
розвідки (Zentralstelle für Verdachtsanzeigen), який входить до складу поліції.
До основних завдань ПФР у Німеччині входять:
- збір та аналіз звітів про підозрілі фінансові операції;
- передача результатів проведеного аналізу до правоохоронних органів;
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- статистичний аналіз звітів про підозрілі фінансові операції та публікація
річних звітів про проведену діяльність;
- інформування суб‘єктів первинного фінансового моніторингу про
типології та методи відмивання злочинних доходів;
- взаємодія з підрозділами фінансової розвідки зарубіжних країн.
Як зазначає дослідник О. Куришко, специфічною ознакою
діяльності фінансового моніторингу в Канаді є багатоджерельність отримання
інформації. Основними джерелами інформації, що використовують в процесі
фінансового моніторингу FINTRAC, є: добровільно надана інформація (59 %),
повідомлення про підозрілі операції (13 %), профільні доповіді (5 %),
інформація з відкритих джерел (3 %) та запити підрозділів фінансової розвідки
(20 %). Тобто із всієї кількості отриманої інформації щодо відмивання
злочинних доходів лише 13 % становить інформація, яку зобов‘язані подавати
фінансові установи та інші суб‘єкти первинного фінансового моніторингу, що
свідчить про високий рівень організації фінансового моніторингу та фінансової
системи в цілому та високий рівень свідомості суб‘єктів, які ініціюють чи
здійснюють фінансові операції.
Система фінансового моніторингу в Канаді постійно перебуває в стадії
динамічного розвитку. Останні напрями її удосконалення направлені на
розробку єдиної національної системи оцінки ризиків легалізації злочинних
доходів із впровадженням нормативного процесу оцінки ризиків для окремих
секторів фінансової системи та окремих продуктів сфери фінансових послуг.
У Польщі основний закон ―Про протидію відмиванню грошей та
фінансуванню тероризму‖ у сфері протидії легалізації злочинних доходів було
прийнято у 2000 р. Згідно чинного законодавства Польщі обов‘язковому
фінансовому моніторингу підлягають фінансові операції на суму, що в
еквіваленті становить 15 000 євро та більше. Центральним елементом системи
державного фінансового моніторингу в Польщі є Генеральний інспектор
фінансової інформації (Generalny Inspektor Informacji Finansowej – GIIF),
підпорядкований Міністерству фінансів. Мета GIIF – отримання, збирання,
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обробка та аналіз інформації для запобігання легалізації активів незаконного
або невизначеного походження, та запобігання фінансуванню тероризму.
Вчинення злочину щодо легалізації будь-яких активів, отриманих у незаконний
спосіб у Польщі карається позбавленням волі від 6 місяців до 10 років, з
можливою конфіскацією майна.
В Україні система фінансового моніторингу перебуває у стадії формування
та розвитку. Про переймання світового досвіду у сфері протидії легалізації
злочинних доходів свідчить постійне удосконалення законодавчої бази.
Зокрема, 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним

шляхом,

фінансуванню

тероризму

та

фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення" №1702-VII.
Зважаючи на проведені дослідження закордонного досвіду організації
фінансового моніторингу, варто зазначити, що організація системи фінансового
моніторингу в Україні не відстає від світових стандартів та рекомендацій
міжнародних організацій у сфері боротьби з легалізацією злочинних доходів.
Однак, існує ряд переваг систем фінансового моніторингу в окремих країнах,
які варто було б застосувати в Україні. Зокрема, зважаючи на досвід США та
Канади доцільно до фінансових злочинів в Україні віднести операції з
предикатними до легалізації злочинами: комп‘ютерне шахрайство, незаконні
кредитні операції, підробка платіжних карток та інших платіжних документів,
корупція та зловживання службовим становищем, ухиляння від сплати
податків. Крім того, за прикладом США, Канади, Росії в Україні варто
посилити міжвідомчу координацію органів, які здійснюють нагляд у сфері
протидії легалізації злочинних доходів та створити закриту єдину інформаційну
систему для обміну інформацією щодо легалізації доходів між ними. За
прикладом

Канади,

Франції,

США

забезпечити

ефективні

механізми

збереження отриманої інформації у таємниці. Такі механізми можна розробити
за рахунок посилення адміністративної відповідальності уповноважених для
роботи з секретною інформацією працівників як органів державного
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фінансового моніторингу, так і суб‘єктів первинного фінансового моніторингу
(штрафні санкції, заборона обіймати керівні посади тощо). Доцільно, також, за
прикладом

Канади

розширити

джерела

отримання

інформації

Держфінмоніторингом щодо підозрілих операцій, використовуючи добровільно
надану інформацію, профільні доповіді, відкриті джерела інформації та
здійснювати перевірку фактів порушення отриманих з різних інформаційних
джерел. Також, на нашу думку, варто посилити відповідальність суб‘єктів
первинного фінансового моніторингу за порушення законодавства у сфері
протидії легалізації злочинних доходів.
Узагальнення закордонного досвіду організації фінансового моніторингу
дозволило виділити ряд переваг систем фінансового моніторингу в окремих
країнах, які доцільно впровадити в Україні. Посилити варто також персональну
відповідальність

посадових

осіб

суб‘єктів

первинного

фінансового

моніторингу, яка на сьогодні передбачає лише тимчасове відсторонення від
посади до моменту усунення порушення. Таким чином, проведений аналіз
закордонного досвіду організації систем фінансового моніторингу дозволить
перейняти найбільш дієві механізми протидії легалізації злочинних доходів та
фінансуванню тероризму та визначити основні напрями удосконалення
вітчизняної системи фінансового моніторингу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто складові елементи процесу планування інвестиційної діяльності
підприємств. Відмічено, що інвестиційне планування є важливим процесом
розробки планів і планових показників по забезпеченню підприємства
необхідними інвестиційними ресурсами та підвищенню ефективності його
функціонування завдяки реалізації інвестиційних проектів.
Ключові слова: інвестиційна діяльність підприємств, процес планування
інвестиційної діяльності, прогнозування інвестиційної діяльності, поточне
планування інвестиційної діяльності, оперативне планування інвестиційної
діяльності, система планів та показники планів.
Актуальність проблеми. Реалізація інвестиційних можливостей, нарощення
обсягів інвестування та раціональне використання інвестованих коштів

є

одним з найважливіших завдань сучасних підприємств. Приріст інвестицій на
підприємстві

збільшує

обсяги

виробництва,

забезпечує

модернізацію

застарілого обладнання та технологій, спричинює структурні перетворення. Це,
в свою чергу, визначає темпи економічного зростання і розвиток українських
підприємств за інноваційною моделлю та європейським вектором. Особливо
актуальними зараз є проблеми планування інвестиційної діяльності на
підприємстві. Слід зауважити, що дослідження цілої низки питань, пов‘язаних з
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плануванням інвестиційної діяльності, завжди знаходилося в центрі уваги
економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються глибинних
основ господарської діяльності вітчизняних підприємств та визначають процес
економічного росту, в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Центральне і особливе місце в
управлінні інвестиційною діяльністю посідає планування. Дослідження джерел
[1-5] свідчить, що у своєму загальному вигляді, інвестиційне планування являє
собою процес розробки системи планів і планових показників по забезпеченню
розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами та підвищенню
ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді. Проблемам
інвестиційної діяльності підприємств присвячені наукові роботи вчених,
зокрема І.О.Бланка, О.І. Волкова, М.П. Денисенка,

П.П. Микитюка,

Г.А. Смоквіної, А.А. Пересади, які зробили значний внесок у дослідження в
цьому напрямку. Разом із цим, вивчення та аналіз опублікованих за даною
проблематикою робіт дозволили зробити висновок про те, що питання
планування інвестиційної діяльності потребують подальших удосконалень в
організаційно-практичному аспекті, особливо в нинішніх умовах розвитку
вітчизняних підприємств.
Мета дослідження. Головною метою статті є визначення сутності та
складових

елементів

процесу

планування

інвестиційної

діяльності

на

підприємстві, обґрунтування форм їх реалізації.
Виклад

основного

матеріалу.

У

даному

науковому

дослідженні,

інвестиційне планування підприємства будемо розглядати як процес, який
вміщує три основні складові:
1) прогнозування інвестиційної діяльності підприємства;
2) поточне планування інвестиційної діяльності підприємства;
3) оперативне планування інвестиційної діяльності на підприємстві [2, с. 239].
Слід також зазначити, що кожній із наведених вище складових процесу
інвестиційного планування властиві відповідний період часу та форми
реалізації його результатів (табл. 1). Усі складові процесу інвестиційного
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планування взаємопов‘язані і реалізуються у визначеній послідовності,
зокрема, початковим вихідним етапом планування є прогнозування основних
напрямків та цільових параметрів інвестиційної діяльності. Таке прогнозування
забезпечується

шляхом

розробки

загальної

інвестиційної

стратегії

підприємства, що покликане визначати задачі й параметри поточного
інвестиційного планування. Тут слід звернути увагу на те, що поточне
інвестиційне планування створює основу для розробки і доведення до
безпосередніх виконавців оперативних бюджетів по всіх аспектах інвестиційної
діяльності підприємства.
Таблиця 1
Складові процесу планування інвестиційної діяльності та форми його
реалізації на підприємстві
Складові процесу
планування
інвестиційної
діяльності
1.Прогнозування
інвестиційної
діяльності
2.Поточне
планування
інвестиційної
діяльності
3.Оперативне
планування
інвестиційної
діяльності

Форми реалізації результатів інвестиційного
планування

Період
планування

Розробка загальної інвестиційної стратегії та
інвестиційної
політики
по
окремих
напрямках
інвестиційної
діяльності
підприємства
Розробка поточних планів по окремих
аспектах
інвестиційної
діяльності
підприємства

Від 3-х років

Розробка та доведення до виконавців
бюджетів платіжних календарів та інших
форм оперативних планових завдань по усіх
основних питаннях інвестиційної діяльності

Місяць, квартал

1 рік

А тепер визначимо сутність усіх зазначених вище складових процесу
інвестиційного планування (табл. 1). дамо їм більш детальну характеристику.
Насамперед, процес прогнозування інвестиційної діяльності є найбільш
складним серед досліджуваних процесів інвестиційного планування, що
потребує для своєї реалізації висококваліфікованих виконавців. Так, на
кожному конкретному підприємстві процес інвестиційного прогнозування
базується на певній його інвестиційній ідеології, яка відображає основні
принципи здійснення інвестиційної діяльності, що обумовлені його місією і
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менталітетом інвестиційної поведінки власників. Здійснювання (з урахуванням
такої

інвестиційної

ідеології)

прогнозування

інвестиційної

діяльності,

спрямоване насамперед на розробку інвестиційної стратегії підприємства та
інвестиційної політики по основних аспектах його інвестиційної діяльності.
Сутність

процесу

поточного

планування

інвестиційної

діяльності

виявляється у тому, що він базується на розробленій інвестиційній стратегії та
інвестиційній політиці по окремих аспектах інвестиційної діяльності та полягає
в розробці конкретних видів поточних планів. Це дозволяє визначити на
майбутній період усі форми інвестиційної діяльності підприємства і джерела її
фінансування, сформувати структуру доходів і витрат, забезпечити фінансову
стійкість і постійну платоспроможність підприємства в процесі його
інвестиційної діяльності, обумовити приріст і структуру його активів на кінець
планового періоду.
Поточні плани інвестиційної діяльності розробляються на майбутній рік із
розбивкою по кварталах, а вихідними передумовами для їх розробки є
наступне:
1) інвестиційна стратегія підприємства і цільові стратегічні нормативи по
основних напрямках інвестиційної діяльності на майбутній період;
2) інвестиційна політика по окремих аспектах інвестиційної діяльності;
3) плановані обсяги виробництва і реалізації продукції, інші економічні
показники, які пов‘язані з операційними необоротними і оборотними активами
підприємства, що вводяться в інвестиційному періоді;
4) система розроблених на підприємстві норм та нормативів витрат
окремих інвестиційних ресурсів підприємства;
5) діюча система ставок податкових платежів;
6) діюча (чинна) система норм амортизаційних відрахувань;
7) середні ставки кредитного та депозитного відсотків на фінансовому
ринку;
8) результати аналізу інвестиційної діяльності за попередній період.
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Узагальнюючи дослідження процесу інвестиційного планування, хочемо
відзначити й те, що оскільки ряд вихідних передумов розробки поточних планів
мають вірогідний характер, а розкид їхніх параметрів може бути досить
високий, поточні інвестиційні плани підприємства по основних показниках
бажано розробляти в декількох варіантах: оптимістичному, реалістичному,
песимістичному [1, с. 83].
Основними

видами

розроблюваних

на

підприємстві

поточних

інвестиційних планів, є: план обсягу інвестиційної діяльності в розрізі окремих
форм реального та фінансового інвестування; план доходів та витрат по
інвестиційній діяльності; план надходження і витрачання коштів у процесі
інвестиційної діяльності; балансовий план. Так, план обсягу інвестиційної
діяльності по окремих формах реального і фінансового інвестування складає
основу поточного інвестиційного планування. Його метою є визначення рівня
інвестиційної активності підприємства; розроблений план має забезпечити
просте і розширене відтворення необоротних операційних активів, а також
приріст фінансових активів підприємства.
План доходів та витрат по інвестиційній діяльності підприємства
відображає основні аспекти фінансового забезпечення цієї діяльності, а його
метою є визначення потреби у фінансових ресурсах для реалізації запланованих
інвестиційних програм, а також можливих надходжень цих ресурсів у процесі
здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві. У такому плані
відображаються усі витрати, які пов‘язані із здійсненням реальних інвестицій у
майбутньому періоді, а також приростом обсягу довгострокових фінансових
вкладень. Щодо плану надходження і витрачання коштів у процесі
інвестиційної діяльності, то він відображає рух грошових потоків підприємства
по цьому виду його господарської діяльності, а метою розробки цього плану є
забезпечення

постійної

фінансової

стійкості

та

платоспроможності

підприємства на всіх етапах інвестиційного періоду.
Балансовий план відображає результати прогнозування складу активів та
структури використовуваних фінансових коштів на підприємстві на кінець
інвестиційного періоду. Метою розробки балансового плану є наступне:
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1) визначення необхідного приросту окремих видів активів на умовах
внутрішньої збалансованості;
2) формування оптимальної структури капіталу, що забезпечує фінансову
стійкість підприємства в майбутньому періоді. При розробці балансового плану
використовується укрупнена схема статей балансу підприємства, що відбиває
вимоги його побудови щодо специфіки конкретної організаційно-правової
форми підприємства.
Процес поточного інвестиційного планування на підприємстві в тісно
пов‘язаний з плануванням його операційної, тобто виробничої та комерційної, а
також фінансової діяльності.
Сутність процесу оперативного планування інвестиційної діяльності
полягає в розробці комплексу короткострокових планових завдань по
інвестиційному забезпеченню основних напрямків розвитку господарської
діяльності підприємства, а головною формою такого планового інвестиційного
завдання є бюджет. Зауважимо, що бюджет являє собою оперативний план
короткострокового періоду, який розробляється, у більшості випадків, на
термін до одного року, майбутнього кварталу або місяця та який відображає
витрати і надходження грошових коштів у процесі здійснення конкретних форм
інвестиційної діяльності. Також бюджет деталізує показники поточних
інвестиційних планів і є, що дуже суттєво, - головним плановим документом,
який доводиться до, так званих, центрів інвестицій усіх типів.
Висновки. Дослідження сутності процесу інвестиційного планування та
його складових елементів свідчить, що в процесі такого планування слід
враховувати ймовірність настання певних подій та одночасно розробляти
моделі поведінки підприємства в залежності від зміни ситуації, пов‘язаної з
ефективністю використання його матеріальних, трудових та фінансових
ресурсів. Це є складним процесом, проте він дозволяє визначити обсяг
інвестиційних ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового
використання згідно з показниками підприємства у плановому періоді.
Плануючи свою інвестиційну діяльність, підприємство має виходити із
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постановлених стратегічних цілей та досягати постановлені цілі з мінімальними
витратами. На нашу думку, таке планування дозволить
напрямки

скоординувати усі

діяльності підприємства на основі оцінки наслідків та наявних

інвестиційних

ресурсів

для

подальшого

їх

інвестування

в

конкретні

інвестиційні проекти.
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О. В. Сусіденко, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлюється сутність та роль міжнародних торговельних
відносин між Україною та країнами-членами ЄС та СНД, країнами Азії і
Північної та Південної Америки, досліджується динаміка експортно91

імпортних операцій за період 2009-2015 рр., аналізується обсяг залучених з
початку інвестування прямих іноземних інвестицій в економіку України та
акціонерного капіталу з України в економіку країн світу.
Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня торгівля, інвестиційна
діяльність, акціонерний капітал, ЗЕД.
В умовах сучасної ринкової економіки міжнародні відносини являються
сполучною ланкою в різнорідному світовому організмі. Міжнародна співпраця
є передумовою існування ефективної економіки, так як дозволяє втілювати
міжнародний досвід у виробництво, розширювати національний ринок за
допомогою інноваційних технологій, кваліфікованої робочої сили, а також
поширювати вітчизняні товари та послуги на світовому ринку. Так зовнішня
торгівля є особливим сегментом національної та міжнародної політики, процес
вивчення та аналізу зовнішньоторговельних операцій якої дає можливість
створити економічну картину сучасного стану української економіки. Зокрема в
умовах економічної та політичної нестабільності з‘являється необхідність у
дослідженні активності регіонів у експортно-імпортних операціях країни.
Концептуальні засади реалізації міжнародної торгівлі України з країнамичленами ЄС, СНД та іншими потенційно важливими торговельними
партнерами у сфері формування, перетворення обсягів експорту та імпорту
представлені в працях вітчизняних та закордонних науковців, зокрема потрібно
виділити роботи Н. П. Литвиненко [1]. Джерельною базою роботи є
нормативно-правові документи вищих органів державної влади та управління,
які регулюють структуру експорту та імпорту України, наукові праці, а також
статистичні матеріали та Інтернет-ресурси, в яких відображається обсяг та
структура експортно-імпортних операцій, іноземних інвестицій.
Набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі (далі СОТ)
зумовило суттєві зміни в структурі експорту та імпорту країни, а також
збільшило довіру країн Європейського союзу, що в свою чергу спричинило
збільшення обсягів залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного
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капіталу). Багатостороння торговельна система, втілена в рамках СОТ значною
мірою сприяє економічному зростанню, розвитку та зайнятості протягом
останніх п‘ятдесяти років. Крім того, вона відіграє важливу роль у сприянні
економічному розвитку та боротьбі з бідністю. Внаслідок цього Україна обрала
стратегічною метою європейський вектор інтеграції, подальше поглиблення
торговельних

зв‘язків та співпраці з країнами ЄС. Досліджено, що

європейський ринок є одним із найпотужніших в світі, тому участь у ньому
зумовлює довгострокове економічне зростання для країни [1, с. 118].
Враховуючи втрату для України суттєвої частини ринку Російської Федерації,
налагодження торговельних відносин з ЄС та вхід і функціонування української
продукції на європейському ринку  нагальна проблема сучасної економіки
України.
Відносини між Україною та Європейським Союзом започатковані в грудні
1991 р., коли міністр закордонних справ Нідерландів як головуючої в ЄС
держави у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність
України. З підписанням та ратифікацією у 2014 р. Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС відносини сторін почали розбудовуватися у якісно новому
форматі політичної асоціації та економічної інтеграції. Під час підписання
Угоди про асоціацію 27 червня 2014 р. Президентом України П.О. Порошенком
та під час її ратифікації 16 вересня 2014 р. Верховною Радою України зроблено
заяви, що Україна розглядає укладення Угоди про асоціацію як черговий крок
на шляху до досягнення кінцевої мети європейської інтеграції – набуття
повноправного членства України в Європейському Союзі [2].
Серед

основних

цілей

Стратегії

національної

безпеки

України,

затвердженої Указом Президента України 26 травня 2015 р., визначено
забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу. Згідно зі Стратегією,
Угода про асоціацію між Україною та ЄС визначає стратегічні орієнтири для
проведення системних політичних і соціально-економічних реформ в Україні,
широкомасштабної адаптації законодавства України до норм і правил ЄС [2].
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Інтенсивний розвиток міжнародних торговельних відносин є однією з
найхарактерніших ознак сучасного світового господарства. Сьогодні, внаслідок
існування

інтернаціонального

партнерства,

є

можливим

поглиблення

міжнародного поділу праці, розвиток товарного та фінансового ринку на
світовому рівні. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється державою у ході
реалізації нею зовнішньоекономічної політики, спрямованої на регулювання
економічних взаємовідносин з іншими країнами. Проведення такої політики
передбачає визначення цілей держави у зовнішньоекономічній сфері в цілому,
зокрема щодо груп країн і окремих країн, а також вироблення методів і засобів,
за допомогою яких цих цілей буде досягнуто [3, c. 21]. Тому розширення
поглибленої всесвітньої співпраці стало поштовхом для створення кола
найбільших торгових партнерів, експортно-імпортні операції стають однією з
основ товарного обігу в Україні і джерелом валютних надходжень організаційрезидентів. Але в України є низка проблем, які заважають повноцінному
функціонуванню вітчизняної продукції:
- стереотипи про те, що Україна може бути лише сировинним
придатком, «донором» для більш розвиненої економіки країни-партнера;
- орієнтованість на застосування старих технологій;
- залежність української продукції від імпортних енергоносіїв;
- невідповідність більшої частини вітчизняних товарів та послуг
міжнародним стандартам, що в свою чергу призводить до низької
конкурентоспроможності української продукції.
Вирішення даних нагальних проблем України передбачає детальний аналіз
торговельних операцій на міжнародному рівні (табл. 1).
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імпорту,

величині експорту та

25,4

24,1

- частка послуг, %

- частка у загальній

75,8

-43,9

- частка товарів, %

країнами ЄС, %

експорту та імпорту з

Темп зростання

країнами ЄС, млн. дол.

торгівлі України з

12538,8

19,48

-частка послуг, %

2. Обсяги міжнародної

80,52

-37,3

49294,2

2009 р.

-частка товарів, %

експорту та імпорту, %

Темпи зростання

дол.

імпорту України, млн.

1. Обсяг експорту та

Показники

25,7

19,6

80,4

29,8

16280,1

19,0

81,0

28,0

63164,6

2010 р.

26,3

16,7

83,3

32,9

21638,8

17,7

82,2

30,1

82186

2011 р.

25,4

18,3

81,6

-3

20970,4

16,5

83,5

0,3

82429,5

2012 р.

Експорт

26,9

20,4

79,6

0,4

21055,7

19,0

81,0

-5,2

78157,1

2013 р.

32,1

19,1

80,0

-0,3

20994,6

17,7

82,3

-16,3

65422,5

2014 р.

33,2

18,0

82,0

-24,4

15873,3

21,1

79,9

-27,1

47685,9

2015 р.

36,5

16,5

83,5

-43,6

18487,6

10,3

89,7

-44,9

50606,6

2009 р.

33,5

13,6

86,3

19,9

22180,8

8,3

91,7

30,8

66189,9

2010 р.

32,8

11,6

88,3

31,6

29209,5

7,1

92,9

34,2

88843,4

2011 р.

32,7

12,4

87,6

2,5

29947,0

7,4

92,6

2,9

91453,7

2012 р.

Імпорт

36,9

13,6

86,4

4,5

31299,1

9,0

91,9

-7,5

84595,8

2013 р.

Основні показники міжнародної торговельної діяльності України за 20092015 рр. [4]

39,8

13,1

86,9

-22,6

24217,9

10,5

89,5

-28,1

60801,8

2014 р.

36,0

66,0

34,0

-36,5

15369,7

12,1

87,9

-29,9

42646,7

2015 р.

Таблиця 1
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експорті та імпорті, %

частка у сукупному

- Польща

експорті та імпорті, %

частка у сукупному

- Німеччина

експорті та імпорті, %

частка у сукупному

- Російська Федерація

2,5

1 208,0

2,5

1 248,1

18,2

8 993,4

2,8

1 787,2

2,4

1 499,5

21,8

13 755,2

4,1

2 794,0

2,5

1 763,8

28,9

19 588,5

3,8

2 576,2

2,3

1 645,0

25,5

17 326,5

4,0

2 155,8

2,4

1 603,7

23,7

14 786,7

4,9

2 155,7

2,9

2 580,8

18,1

9 798,2

5,1

1977,4

3,5

1 328,7

12,6

4 829,9

3. Обсяг міжнародної торгівлі України з найбільшими торговими партнерами, млн. дол.

4,3

2 170,3

7,6

3 852,1

26,7

13 534,9

4,2

2 788,8

6,9

4 605,3

33,3

22 567,8

3,9

3 183,4

8,0

6 865,7

35,8

29 045,6

4,2

3 567,1

8,1

6 807,1

32,8

27 340,4

5,3

4 074,2

8,7

6 772,8

30,4

23 097,5

5,6

3 219,2

9,8

5 952,8

23,3

12 699,9

6,2

2 324,5

10,4

3 900,4

19,9

7 485,1

Показники

зовнішньоекономічної

діяльності

України

демонструють

негативну тенденцію нестабільності темпів зростання експорту. В період 20092012 років показники зростають – це характеризує економічний зріст
економіки, посилення конкурентоспроможності української продукції на
міжнародному ринку. Починаючи з 2013 року, темпи зростання експорту
набувають від‘ємного значення і зменшуються в середньому на 8,9% за
досліджуваний період.
В структурі експорту та імпорту наглядною є перевага частки товарів над
послугами. Українські послуги не відповідають міжнародним стандартам, є
застарілими. Мала частка послуг в імпорті показує, що Україна в
недостатньому обсязі закупляє такі немаловажливі імпортні послуги як
консалтинг, інжиніринг тощо. Сальдо експортно-імпортних операцій набуло
додатнього значення вперше за 12 років існування товарних відносин між
Україною та світом. Але така ця ситуація в даний час набуває негативного
значення для вітчизняної економіки, так як причиною профіциту є не
розширення обсягів експорту і збереження сталого імпорту, а падіння експорту
і ще більше падіння імпорту.
Найбільшими торговельними партнерами України виявилися Російська
Федерація, Німеччина і Польща. Не дивлячись на закриття у 2013 році більшої
частини ринку, Російська Федерація досі являється найбільшим експортером та
імпортером української продукції. Частка товарів і послуг в РФ в сукупному
експорті складає в середньому 21,3%, та в сукупному імпорті 28,9% відповідно.
Потрібно зазначити, що з 1 січня 2016 року Російська Федерація призупиняє
поставки українських товарів. Відповідний наказ підписав прем'єр-міністр Росії
Дмитро Медведєв 21 грудня. Забороняються товари сільгоспвиробництва,
сировина та продовольство, країною походження яких є США, країни
Європейського Союзу, Канада, Австралія, Норвегія, Україна, Республіка
Ісландія

та

Князівство

Ліхтенштейн,

Республіка

Албанія,

Чорногорія.

Забороняються продукти тваринництва, включаючи м'ясо великої рогатої
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худоби, свинину, харчові субпродукти, рибу й ракоподібні, молоко й молочні
продукти, овочі, ковбаси тощо. Заборона діятиме до 5 серпня 2016 року.
Водночас, з 10 січня 2016 року, заборонено ввезення на митну територію
України товарів, що походять з Російської Федерації. Мінекономрозвитку
запропонував повністю заборонити ввезення, зокрема, м'яса великої рогатої
худоби, свинини, риби, шоколаду, пива, горілки, сигарет, обладнання для
залізниць або трамвайних колій, інсектицидів.
Таким чином, політична та економічна криза зумовила переорієнтацію
України на європейський ринок. За даними Державного комітету статистики
України, у

2015 р. основу товарної

структури

українського

експорту

складали недорогоцінні метали та вироби з них – 24,8%, продукти рослинного
походження – 20,9%, механічні та електричні машини – 10,3%, жири та олії
тваринного або рослинного походження – 8,7%, мінеральні продукти – 8,1%,
готові харчові продукти – 6,5% та продукція хімічної та пов‘язаних з нею
галузей промисловості – 5,6%. У структурі експорту найбільші обсяги
припадали на транспортні послуги – 54,8% від загального обсягу експорту
послуг, у сфері телекомунікації, комп‘ютерні та інформаційні – 15,9%, з
переробки матеріальних ресурсів – 11,1% та ділові – 8,2%.
Мінеральні продукти складали 31,2% від обсягу вартості імпорту,
механічні та електричні машини − 16,7%, продукція хімічної та пов‘язаних
з нею галузей промисловості – 13,3%, полімерні матеріали, пластмаси та
вироби з них – 7,1%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,3%, засоби
наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 4,7%, готові харчові
продукти – 4,3%. Основу структури імпорту послуг складали транспортні
послуги – 22,3%, пов‘язані з фінансовою діяльністю – 16,5%, державні та
урядові – 14,7%, ділові – 13,4%, пов‘язані з подорожами – 11,6%, у сфері
телекомунікації , комп‘ютерні та інформаційні – 10,4% [2].
На сучасному етапі можливість розширення товарних відносин між
Україною та світом передбачає також участь регіонів у міжнародній торгівлі. У
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2015 році обсяг експорту з Вінницької області становив 2,2% від загального
обсяг експорту, та обсяг імпорту – 0,7% відповідно (Рис. 1).

Рис. 1 Обсяги експорту-імпорту товарів та послуг Вінницької області
в співвідношенні з загальними обсягами експорту-імпорту [2]
На рис. 1 спостерігається позитивні тенденції збільшення обсягів експорту
товарів та послуг з Вінницької області, та зменшення обсягів імпорту.
Експортний потенціал області активно розвивається, в місцевий бізнес
залучуються нові торговельні партнери та інвестори.
Прямі іноземні інвестиції стали важливим економічним ресурсом та
інструментом у сучасному світі, що характеризується безповоротними
процесами глобалізації та транснаціоналізації. Обсяг залучених з початку
інвестування прямих іноземних інвестицій (ППІ) в економіку України на 31
грудня 2015р. становив 43371,4 млн. дол. США [2]. В п‘ятірку основних країнінвесторів увійшли: Кіпр (27,1% від загального обсягу), Нідерланди (12,9%),
Німеччина (12,5%), Російська Федерація (7,8%), Австрія (5,5%). Обсяг прямих
інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 31
грудня 2015р. становив 6210,0 млн. дол., у т. ч. у країни ЄС – 6006,0 млн. дол., в
інші країни світу – 204,0 млн. дол. відповідно (Рис. 2).
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Німеччина
Нідерланди
Кіпр

5414,3
млн.дол.

5610,7
млн.дол.

Велика
Британія
1852,5
млн.дол.

11744,9
млн.дол.

2402,4
млн.дол.

Австрія

Україна

Кіпр

5817,6
млн.дол.

Обсяг залучених з початку
інвестування
ПІІ
в
економіку України

69,8
млн.дол.
50,1
млн.дол.

Польща

Латвія
Обсяг ПІІ з України
в економіку країн
світу

Рис. 2 Обсяг залучених з початку інвестування ПІІ в економіку України та
обсяг акціонерного капіталу з України в економіку країн світу [6]
Значна частка прямих іноземних інвестицій надходить з Кіпру та
Нідерландів. Їх інвестиції спрямовувались переважно в промисловість,
фінансову і страхову діяльність, операції з нерухомістю, будівництво , сільське
господарство. Загальна тенденція інвестиційної діяльності зображена на рис. 3.

Рис. 3 Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними країнамиінвесторами (станом на 31.12.2015р.) (млн. дол. США) [6]
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Залучення

коштів

сприяє

активізації

інвестиційного

процесу,

впровадженню нових технологій, використанню передового зарубіжного
досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу та зростанню інвестиційного
потенціалу територій [7, с. 61]. До позитивних аспектів іноземного інвестування
для України можна віднести такі:
-

політичний  підвищення політичної довіри населення до влади;

-

економічний  економічне зростання за рахунок розвитку та

інтенсифікації процесів у галузях національного господарства України,
конкуренція

для

місцевих

товаровиробників,

що

приводить

до

удосконалення виробництва останніх; бюджетні надходження;
-

соціальний - підвищення рівня добробуту суспільства та соціальної

захищеності громадян за рахунок розвитку суспільства;
-

правовий - можливість розвитку нормативно - правового поля;

-

культурний - збагачення національної культури;

-

технічний

-

покращення

технічного

стану

національного

господарства, підвищення його продуктивності та потужності;
-

технологічний

–

можливість

отримати

передові

інноваційні

технології, упровадження сучасних технологій, ноу-хау [8, с.103]
Отже, міжнародне співробітництво відіграє визначальну роль в українській
економіці. Задля подолання політичної та економічної кризи, Україна повинна
зорієнтувати виробництво на європейський ринок, поступово пристосовуючи
вітчизняні товари та послуги до міжнародних стандартів, доцільно сприяти
розвитку регіонів у сфері міжнародної співпраці та залучати додаткових
іноземних інвесторів задля розширення товарних відносин між Україною та
світом.
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УДК 65.012
В.В. Турчак, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ПРОДАЖІВ В
ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті розглядається проблема досягнення ефективності бізнес-процесу
продажів. Визначено перспективи впровадження методики SPIN-продажів в
практику українських підприємств. Узагальнено показники, за якими доцільно
визначати результативність продажів.
Ключові слова: бізнес-процес, продаж, ефективність, SPIN-продажі.
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Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями.
Досягнення ефективності в підприємницькій діяльності здійснюється на
основі комплексного управління бізнес-процесами, ресурсами, фінансовоекономічними показниками за єдиними стандартами, тобто на основі
інтегрованого управління. Сьогодні існує нагальна потреба у застосуванні
новітніх методів, технологій та інструментів адаптації підприємств до нових
умов зовнішнього середовища, здатних найбільш повно реалізувати їх
потенціал на ринку. Для досягнення своїх цілей суб‘єкти підприємницької
діяльності повинні вирішувати задачі управління продажами, що в результаті
формує їх конкурентоспроможність.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Управління бізнеспроцесами, в тому числі процесом продажів, є об‘єктом дослідження багатьох
вчених.

Серед

них

Л.М.

Александровська,

А.

Берн,

А.

Большаков,

К.С. Есселінг, В.Г. Єліфьоров, Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко, І.І. Мазур,
І.В. Мішуров, В. Михайлов, В.В. Репін, М. Ротер, Ю.Ф. Тєльнов, М. Хаммер,
Дж. Харрінгтона, В.К. Чаадаєв, Дж. Чампі, В.Д. Шапіро, А.В. Шеєр, Дж. Шук
та інші. Незважаючи на численні дослідження, вітчизняні підприємства
орієнтуються переважно на функціональний підхід в управлінні, що свідчить
про необхідність подальших розробок у цій сфері та адаптації світового досвіду
до українських умов.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення місця бізнеспроцесу продажу в системі управління підприємством та шляхів підвищення
його ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історично концепція бізнеспроцесу

з'явилася

організованого

за

як

відповідь

функціональною

на

органічні
ознакою.

недоліки

управління,

Традиційне

управління

підприємством ділиться на функціональні області, за які відповідають відділи:
виробництво,

бухгалтерія,

фінанси, постачання,
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продажі

і

так

далі.

Фундаментальна неефективність такої системи обумовлена тим, що в ній кожен
переслідує особисті цілі або цілі свого підрозділу, і ніхто не націлений на
кінцевий результат – задоволення потреби клієнта. Управління за бізнеспроцесами – це шлях до рішення цієї проблеми на системній основі.
Модель бізнесу будь-якої компанії складається з сукупності окремих
бізнес-процесів, і від того, наскільки вони ефективні, залежить успіх бізнесу в
цілому.

В

організаціях,

побудованих

за

функціональним

принципом,

працівники наділені відповідальністю за діяльність підрозділів, але ніхто з них
не несе відповідальності за те, щоб процеси були якісно і вчасно виконані в
цілому. Тому найуспішнішими компаніями, як правило, стають ті, чиї бізнеспроцеси добре продумані та чітко визначені, а методи реалізації процесів є
ефективними та надійними. Все це має підкріплюватися також гнучкістю і
високою мотивацією персоналу, використанням сучасних інформаційних
технологій та орієнтацією на потреби споживачів.
Основоположники процесного підходу М. Хаммер, Д. Чампі бізнес-процес
визначають як сукупність різних видів діяльності, в межах якої на «вході»
використовується один або кілька видів ресурсів і в резульаті цієї діяльності «на
виході» створюється продукт, що представляють цінність для споживача [1].
Визначаючи сутність даного поняття, слід відзначити, що найбільш
загальним уявленням про бізнес-процеси є підхід «вхід-перетворення-вихід».
Управління будь-яким процесом в торговельних організаціях, починаючи від
закупівлі товару, закінчуючи його реалізацією, має входи і виходи, тобто він
виходить від керівництва і має певні результати. Для виконання процесу
необхідні ресурси, що знаходяться в розпорядженні власника (керівника)
процесу. Для можливості здійснення управління процесом його власник
повинен отримувати інформацію про хід процесу і від споживачів (клієнтів)
процесу. Відповідно, керівник ставить цілі процесу і повинен отримувати
регулярну звітність про хід процесу. Сам же власник процесу приймає
безпосередньо управлінські рішення.
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Всі бізнес-процеси підприємства умовно можна поділити на три категорії
[2, с.168-170]:
1) процеси

управління

–

процеси,

за

допомогою

яких

здійснюється керівництво функціонуванням системи, спрямовані на
управління іншими бізнес-процесами;
2) основні (операційні) бізнес-процеси – це процеси, з яких
складається основний бізнес, вони формують результат, споживчі
властивості,

спрямовані

дослідження

ринку,

на

отримання

проектування,

прибутку

закупівля,

(наприклад,
виробництво,

продажі);
3) підтримуючі бізнес-процеси – процеси, які підтримують
основний бізнес, являють собою постачальників основних бізнеспроцесів,

забезпечують

інфраструктуру

компанії

(наприклад,

бухгалтерський облік, технічна підтримака, підбір персоналу, захист
довкілля, управління фінансами тощо).
Бізнес-процес продажів відноситься до основних і вимагає обов‘язкової
наявності певної потреби у покупця та наявності її вирішення у продавця.
Продукт є об‘єктом, який задовольняє потреби покупця. В процесі купівліпродажу він переходить від продавця до покупця в обмін на гроші. Отже,
метою бізнес-процесу «продаж товарів» є задоволення потреб у товарах
цільової групи покупців.
На вході даного процесу використовуються ресурси у вигляді товарів,
призначених для реалізації; виходом даного процесу є задоволення попиту,
грошові кошти, що використовуються для подальшої закупівлі товарів. Однрм
Сьогодні на Заході активно застосовується методика SPIN-продажів [3]
(situation, problem, implication, need-payoff), яка передбачає використання в
процесі продажів чотирьох груп питань: ситуаційні, проблемні, залучаючі,
спрямовуючі (рис. 1).
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Рис. 1 Групи питань, що застосовуються в процесі SPIN-продажів
Дана методика не є розповсюдженою для практики українських
підприємств і сьогодні набуває актуальності в умовах кризових явищ та
посилення конкурентної боротьби за споживача. Кризові періоди в економіці –
це періоди загострення конкурентної боротьби, виживання на ринку,
деструктивний фактор впливу на підприємництво. З іншої сторони – це
каталізатор підприємницької активності, творчих і нестандартних рішень.
Методика SPIN-продажів є доцільною у складних продажах (дорогі та великі), в
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світі

її

застосовують

продавці

високого

класу.

Важливим

аспектом

застосування SPIN-продажів є послідовність питань для виявлення більш
повної та ґрунтовної інформації про потреби споживача і відповідно
формування пропозиції якісного та ефективного її вирішення.
Дана методика цілком відповідає стандартним етапам продажів (проте
дещо розширює окремі складові): встановлення контакту, виявлення потреб,
презентація, завершення. Крім того, вона передбачає наявності унікальної
торговельної пропозиції, здатної задовольнити потребу клієнта.
Для більш простих продажів існують інші способи підвищення рівня
продажів. Проте всі вона базуються на унікальній торговельній пропозиції і не
виключають стандартних етапів процесу продажів:
- збільшення середнього чеку (cross-sell, upsell, down-sell);
- підвищення конверсії;
- мотивація торговельного персоналу;
- робота з клієнтською базою;
- прибуткові розпродажі;
- залучення нових клієнтів;
- реклама, що продає;
- використання інтернету.
Ефективність бізнес-процесу продажу можна оцінити за допомогою таких
показників:
- товарооборот в цілому, на одну торговельну точку та за товарними
категоріями, з 1 м2 торговельної (загальної) площі;
- товарооборот на 1 торговельного працівника;
- маржинальний доход в цілому та за товарними категоріями;
- сума середнього чеку;
- коефіцієнт конверсії;
- рентабельність продажів;
- питома вага нових покупців у загальній кількості;
- продуктивність праці;
- частка продукції власного виробництва у товарообороті;
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- частка витрат на маркетинг в загальній сумі витрат;
- частка простроченої дебіторської заборгованості;
- коефіцієнт задоволення попиту.
При цьому експерти з управління продажами визначають як найбільш
важливі показники середнього чеку та коефіцієнт конверсії.
Висновки. Отже, ефективність бізнес-процесу продажів залежить від
багатьох чинників. Проте основоположним є задоволення потреб споживачів,
які випливають з певної проблеми. В періоди кризи слід чітко виділяти
конкурентні переваги – певні переваги компанії або продукту над іншими
учасниками ринку, що використовується для зміцнення своїх позицій. Останні
повинні бути чітко сформульованими у вигляді унікальної торговельної
пропозиції. Перспективним для українських підприємств є застосування
методика SPIN-продажів (особливо для дорогих та великих продажів).
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УДК 339.15.054.22
В.В. Хачатрян, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ
ПРИБУТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ
ФАКТОРУ РИЗИКУ
В загальній системі управління прибутком торговельних підприємств
визначаються основні його складові – управління формуванням прибутку та
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управління

його

розподілом

і

використанням.

В

системі

управління

формуванням прибутку одним з найбільш актуальних напрямів на сучасному
етапі є врахування фактору ризику. В практичній діяльності торговельних
підприємств з управління формуванням прибутку цей фактор в сучасних
умовах враховується ще недостатньо.
Ключові

слова:

прибуток,

ризик,

фінансова

стійкість

підприємства,

управління формуванням прибутку.
Ризик притаманний формуванню прибутку торговельного підприємства за
будь-яким напрямом його діяльності. В найбільш узагальненому визначенні
цей

ризик

можна

охарактеризувати

як

негарантованість

отримання

передбаченого до формування у плановому періоді прибутку торговельного
підприємства у визначених сумі або рівні.
Нагальна

необхідність

управління

ризиком

формування

прибутку

торговельного підприємства полягає в тому, що воно виступає самостійним
фактором реалізації головної мети управління прибутком в цілому, а саме,
забезпечення ефективного розвитку підприємства та зростання його ринкової
вартості. Ефект цього управління полягає у наступному.
По-перше, від рівня ризику, що приймає на себе торговельне підприємство
в процесі управління формуванням прибутку, залежить і рівень цього прибутку.
Між цими

двома показниками існує пряма залежність, яка досить широко

висвітлена в сучасній літературі [2, с.7; 3, с.17].
Тому обране підприємством співвідношення цих двох показників за
конкретними кількісними значеннями їх рівнів формує потенціал розвитку
торговельного підприємства у наступному періоді, темпи нарощення його
ринкової вартості.
По-друге, рівень прийнятих ризиків, що визначається в процесі управління
формуванням прибутку, значною мірою впливає на рівень фінансової стійкості,
платоспроможності та деякі інші показники, що визначають стабільність
розвитку торговельного підприємства (його фінансову рівновагу) і відповідним
чином позначається на формуванні його ринкової вартості в цілому.
109

По-третє, рівень ризику формування прибутку, що приймає на себе
торговельне підприємство, є одним з визначальних складових елементів
загального рівня ризику його господарської діяльності і суттєво впливає на
вартість капіталу, що ним залучається. Чим меншим є рівень ризику
формування прибутку торговельного підприємства, тим легше йому (при інших
незмінних умовах) залучати новий більш дешевий капітал із зовнішніх джерел
– як власний, так і позиковий.
Виходячи

із

розглянутого,

управління

формуванням

прибутку

торговельного підприємства з урахуванням фактору ризику слід визначити як
один з найважчих елементів управління торговельним підприємством в цілому,
а удосконалення методичних підходів до цього напряму ризик-менеджменту –
як важливий засіб забезпечення ефективної реалізації стратегічних цілей його
розвитку.
В процесі проведення дослідження з питань удосконалення методичних
підходів до управління формуванням прибутку торговельних підприємств з
урахуванням фактору ризику було поставлено наступні основні задачі:
1. Ідентифікувати ризики, що притаманні формуванню прибутку
торговельних підприємств.
2. Систематизувати ризики, що притаманні

формуванню прибутку

торговельних підприємств.
3. Виокремити методологічні принципи, які дозволять зменшувати
загальний рівень корпоративного ризику по відношенню до відповідного
рівня прибутку, що формується.
4. Обґрунтувати належність окремих видів ризиків до певних груп за
визначеними класифікаційними ознаками.
5. Провести аналіз факторів, що впливають на формування прибутку
торговельних підприємств.
6. Обґрунтувати рекомендації щодо обрання окремих видів ризиків
об‘єктами управління в системі формування прибутку торговельних
підприємств.
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Розглядаючи методичні підходи до управління формуванням прибутку
торговельного підприємства, необхідно перш за все визначити підходи до
ідентифікації тих видів ризиків, що характеризуються як об‘єкти цього напряму
ризик-менеджменту. Сучасна теорія визначає досить широкий перелік
класифікаційних ознак ризиків як об‘єктів економічного управління [2, с.21-30;
3, с.35-42; 5, с.451-452; 7, с.439-444].
Але значна кількість цих класифікаційних ознак не відіграє суттєвої ролі в
процесі управління формуванням прибутку торговельних підприємств. Крім
того, за визначеними класифікаційними ознаками необхідно ідентифікувати
лише такі види ризиків, які безпосередньо притаманні формуванню прибутку
цих підприємств.
Перш за все, слід визначити, які з видів ризиків за класифікаційною
ознакою рівня їх інтегрованості мають обиратись як об‘єкт управління
формуванням прибутку підприємства. За цією ознакою сучасна теорія ризикменеджменту поділяє ризики на індивідуальні та корпоративні [1, с.322; 4,
с.162]. При цьому, переважна частина економістів вважає, що пріоритетним
об‘єктом ризик-менеджменту підприємств як реального, так і фінансового
секторів економіки мають бути індивідуальні ризики (тобто ризики окремих
господарських операцій, активів, товарів і послуг тощо).
На відміну від цих традиційних підходів, ми вважаємо, що основним
об‘єктом ризик-менеджменту в процесі управління формуванням прибутку
торговельних підприємств мають бути не індивідуальні (окремі) ризики, а
ризик корпоративний. Виділення корпоративного ризику як пріоритетного
об‘єкту цього

напряму ризик-менеджменту може

бути

аргументовано

наступним чином.
По-перше, ризик, що пов‘язується із формуванням прибутку підприємства,
може характеризуватись як ризик інвестора, що вкладає свій капітал у
відповідний об‘єкт господарської діяльності. Цей капітал може бути
застосований у здійсненні окремих господарських операцій, придбанні окремих
видів активів, формуванні різного асортиментного переліку товарів, що
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реалізуються тощо. Але за якими б напрямами не був застосований вкладений
капітал, інвестор (власник підприємства) очікує на отримання відповідної суми
(рівня) прибутку на весь інвестований його обсяг. Відповідно до управління
формуванням цього загального прибутку кореспондує саме корпоративний
ризик (а не ризик індивідуальний).
По–друге, визначення корпоративного ризику як основного об‘єкту
управління формуванням прибутку торговельного підприємства дозволяє
здійснювати це формування на більш стабільній основі у порівнянні із
ризиками індивідуальними. Це пов‘язано із тим, що в межах загального
корпоративного

ризику

підприємства

індивідуальні

ризики

окремих

господарських операцій, активів тощо, взаємно корелюють і напрями цієї
кореляції носять не тільки прямий, але і зворотній характер. Це означає, що
негативні наслідки для формування прибутку індивідуальних ризиків по одних
господарських операціях можуть компенсуватись збільшенням його суми по
інших господарських операціях торговельного підприємства. Наприклад, в
універсальних продовольчих магазинах при зниженні реальних доходів
населення може спостерігатись зменшення прибутків від реалізації м‘яса і
м‘ясопродуктів, але при цьому можуть зростати прибутки від реалізації
хлібобулочних виробів, картоплі та деяких інших товарів. Крім того, спроба
управляти одними індивідуальними ризиками в процесі формування прибутку
може призвести до виникнення інших індивідуальних ризиків у складі
загального корпоративного ризику торговельного підприємства. Таким чином,
в

межах

корпоративного

ризику

торговельного

підприємства

окремі

індивідуальні його ризики взаємно нейтралізуються, що створює умови більш
стабільного визначення прибутку, що формується.
По-третє, визначення корпоративного ризику як пріоритетного об‘єкту
управління в процесі формування прибутку дозволяє більш тісно пов‘язувати
це управління із управлінням зростання ринкової вартості торговельного
підприємства.

Показник

рівня

саме

корпоративного

ризику

(а

не

індивідуальних його видів) є інтегрованою складовою системи загальної оцінки
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ринкової вартості підприємства. Такий взаємозв‘язок дозволяє розглядати
задачу зниження рівня корпоративного ризику в процесі формування прибутку
як одну з найважливіших умов реалізації головної стратегічної мети розвитку
торговельного підприємства.
По-четверте, управління корпоративним ризиком в процесі формування
прибутку є менш трудовитратним і більш простішим за сукупністю методичних
підходів, ніж управління загальною системою відповідних індивідуальних
ризиків. Це має вирішальне значення для торговельних підприємств, які за
раніше визначеними особливостями їх діяльності у переважній більшості не
мають кваліфікаційної бази. Крім того, слід зважити і на те, що вартість
страхування корпоративного ризику при інших незмінних умовах є більш
низькою, ніж при страхуванні комплексу індивідуальних ризиків, пов‘язаних із
формуванням прибутку торговельних підприємств. Це підтверджується
практикою управління корпоративним ризиком підприємств в країнах із
розвиненою ринковою економікою.
По-п‘яте, корпоративний ризик формування прибутку торговельного
підприємства як об‘єкту управління може бути представлений як портфельний
ризик з цього напряму ризик-менеджменту. Це дозволяє використовувати в
процесі управління формуванням прибутку торговельних підприємств з
урахуванням фактору ризику методологічні принципи сучасної портфельної
теорії, що були розроблені відомим американським економістом Шарпом та
іншими [8, с.141-142]. Застосування цих методологічних принципів дозволяє
понижувати загальний рівень корпоративного ризику по відношенню до
відповідного рівня прибутку, що формується, отримуючи при цьому найбільш
ефективну

комбінацію

системи

―прибуток-ризик‖

для

конкретного

підприємства. Саме цю задачу слід розглядати як пріоритетну в процесі
реальної

практики

управління

формуванням

прибутку

торговельних

підприємств з урахуванням ризику.
Ідентифікуючи ризики, що мають бути визначені як об‘єкти управління в
процесі формування прибутку торговельних підприємств, слід розглянути і
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окремі їх види за класифікаційною ознакою ―характер їх наслідків‖. В сучасній
теорії ризик-менеджменту ризики, що пов‘язані із економічною діяльністю,
поділяються

на

―чисті‖

і

―спекулятивні‖

[7,

с.447].

Чистий

ризик

характеризується тим, що наслідком його реалізації можуть бути лише втрати
суб‘єкта господарювання (фінансові, майнові тощо), а спекулятивний ризик
передбачає як наслідок його реалізації не лише відповідні втрати, а й можливі
додаткові доходи (прибуток).
Переважна більшість сучасних економістів вважає, що практичний ризикменеджмент пов‘язаний лише із чистим ризиком. Так, проф. Стоянова Є.С.
стверджує, що ―ризик - це можливість несприятливого результату, тобто
неотримання інвестором очікуваного прибутку‖ [7, с.447]. В діяльності
підприємств реального сектору економіки спекулятивні ризики практично
зовсім не розглядаються.
На наш погляд, об‘єктом управління в процесі формування прибутку
торговельних

підприємств

має

бути

визначений

саме

спекулятивний

корпоративний ризик. Такий підхід обумовлюється тим, що коливання
загального прибутку торговельних підприємств під впливом фактору ризику
може призводити не лише до певних його втрат (збитків), а й до отримання
понадочікуваної додаткової його суми. Спекулятивний ризик в процесі
формування прибутку торговельних підприємств пов‘язаний, зокрема, із
зміною кон‘юнктури товарного ринку, на якому виступає підприємство,
коливанням курсів валют (якщо підприємство здійснює операції з імпорту або
експорту товарів), зміною умов інвестування, якщо окремі індивідуальні ризики
формування прибутку можуть бути поділені на чисті та спекулятивні, то
корпоративний ризик (що інтегрує в собі всі індивідуальні ризики), може
характеризуватись виключно як спекулятивний. Тому саме цей вид ризику за
характером наслідків може бути визначений як об‘єкт ризик-менеджменту в
процесі формування прибутку торговельних підприємств.
В загальному корпоративному ризику підприємства теорія ризикменеджменту виділяє дві основні функціональні його складові – діловий ризик
114

та фінансовий ризик [7, с.441-442]. Діловий ризик виникає в процесі виробничої
та комерційної діяльності підприємства (включаючи пов‘язане із ними реальне
інвестування), а фінансовий ризик – в процесі його фінансової діяльності
(включаючи фінансове інвестування).
Така

класифікація

корпоративного

ризику

в

процесі

управління

формуванням прибутку дозволяє більш повно і чітко ідентифікувати як доходи,
так і витрати за окремими напрямами господарської діяльності підприємства.
Крім того, згідно із такою класифікацією корпоративного ризику управління
формуванням прибутку може бути інтегроване до таких прогресивних систем
загального менеджменту, як функціонально-орієнтований менеджмент (activitibased-management, АВМ) [6, с.135] та контролінг, які формуються на
підприємстві за принципами саме функціональної спрямованості господарської
діяльності. Нарешті, при такому підході до класифікації корпоративного ризику
процес управління формуванням прибутку буде взаємопов‘язаний із процесом
управління грошовими потоками торговельного підприємства і спиратись на
його інформаційну базу.
Зважаючи на те, що обидва розглянуті види корпоративного ризику завжди
є присутніми в господарській діяльності торговельного підприємства, вони
мають бути ідентифіковані як об‘єкти управління в процесі формування його
прибутку.
Вагоме місце в системі класифікації ризиків суб‘єктів господарювання
займає

їх

розподіл

несистематичні.

Такий

за

джерелами
розподіл

формування

ризиків

вперше

на
був

систематичні

та

запропонований

американським економістом Шарпом [8, с.324] і є невід‘ємною складовою
управління ризиками на основі сучасної портфельної теорії. Згідно із сучасною
концепцією ризик-менеджменту систематичний ризик генерується такими
факторами зовнішнього середовища, які впливають на господарську діяльність
всіх учасників товарного або фінансового ринку, а несистематичний ризик –
переважно

факторами

внутрішнього

діяльності конкретного підприємства).
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середовища

(тобто

притаманний

Необхідність виділення у складі корпоративного ризику

підприємства

двох основних його груп – систематичного та несистематичного ризиків –
обумовлена не лише різними джерелами їх формування, а й суттєвими
відмінностями підходів до їх оцінювання і страхування. Це визначає їх як
самостійні об‘єкти управління корпоративним ризиком в процесі формування
прибутку торговельних підприємств.
Нарешті, у складі корпоративного ризику за розглянутими вище об‘єктами
управління на великих торговельних підприємствах (що ведуть розгалужену
господарську діяльність по виокремлених напрямах і мають у своєму складі
фахівців з ризик-менеджменту) в процесі управління формуванням прибутку
ризики можуть поділятись і за окремими їх видами.
Проведений аналіз факторів, що впливають на формування прибутку
торговельних підприємств, а також розгляд сучасної літератури з ризикменеджменту дозволяє рекомендувати як об‘єкти управління наступні основні
види ризиків:
У складі систематичного ділового ризику – ціновий ризик; податковий
ризик; інфляційний ризик.
У складі
контрактних

несистематичного
зобов‘язань

ділового ризику – ризик невиконання

постачальниками;

кредитний

ризик;

ризик

неоптимальної структури операційних витрат; інвестиційний ризик (ризик
реального інвестування).
У складі

систематичного

фінансового ризику – процентний ризик;

валютний ризик.
У складі

несистематичного

фінансового

ризику – ризик зниження

фінансової стійкості; ризик неплатоспроможності; депозитний ризик.
Таким

чином,

управління

формуванням

прибутку

торговельних

підприємств передбачає виділення, як основного об‘єкту цього управління,
спекулятивного корпоративного ризику, розподіленого за функціональною
ознакою на діловий і фінансовий, за джерелами виникнення – на систематичний
і несистематичний, а також за основними його видами.
116

Список використаних джерел:
1.Афанасьєв Н.В.Экономика предприятия /

Н.В. Афанасьєв, А.Б.Гончаров.

Учебн. пос. – Х.:НД «ИНЖЕК», 2004.-528 с.
2. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. / Бланк И.А.

– К.: Ника-

Центр, 2005. – 600 с.
3. Боровкова В.А. Управление рисками в торгове. / Боровкова В.А. – СПб.:
Питер, 2004. – 288 с.
4. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств. / Грідчіна М.В.
Навч. пос. – К.: А.С.К., 2005. – 384 с.
5. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Финансовый менеджмент.
Учебник. – М.: ООО «Издательство Элит», 2005. – 560 с.
6. Фінансовий менеджмент. Підручник // Під ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. –
К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
7. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник / Под ред.
Е.С. Стояновой. – 5-е изд., перер. и доп. – М.: Перспектива, 2002. – 656 с.
8. Шарп Ф., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции/Пер. с англ. – М.: ИНФРА –
М, 1997. – 744 с.
УДК 332.122:338.43(045)
І.В. Чайка
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАХОДИ САНАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ
У статті висвітлено сутність понять «депресивна територія», «санація
депресивних територій».

Зауважено, що до головних критеріїв виділення

територіальних депресій належать: валова додана вартість на одну особу,
густота сільського населення, природний приріст населення, частка зайнятих
у сільському господарстві, виробництво сільськогосподарської продукції на
особу, рівень середньої заробітної плати. Визначено основні принципи на яких
має формуватись система механізмів санації депресивних територій.
Запропоновано основні заходи санації депресивних сільських територій.
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Постановка проблеми. Посилення асиметричності регіонального розвитку
та погіршення ситуації у сільських регіонах потребують пошуку ефективних
механізмів розв‘язання зазначених проблем. У контексті даного дослідження
доцільним є розгляд, з одного боку, загальних підходів і механізмів
стимулювання розвитку проблемних територій, з іншого – визначення системи
заходів санації сільських депресивних територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні аспекти проблематики
депресивності регіонів висвітлені у працях таких вчених, як З.Герасимчука,
М.Долішнього, Ф.Заставного, В.Лексина, А.Лісового, І.Прокопи, О.Топчієва,
О.Швецова.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. В даному
напрямі існує багато наукових напрацювань, але потребують подальших
досліджень

саме

заходи санації депресивних сільських територій, за

допомогою яких можна зменшити територіальну диференціацію

рівня їх

економічного розвитку та підвищити соціальне забезпечення громадян.
Мета статті. Метою даної статті є визначення основних заходів санації
сільських депресивних територій.
Виклад основного матеріалу. Подолання диспропорцій у розвитку окремих
територій України є невідкладним, першочерговим завданням як для
центральних, так і регіональних органів влади. В умовах проведення
адміністративно-територіальної

реформи

актуалізуються

питання

щодо

самодостатності місцевих бюджетів, структурного вирівнювання регіональних
економік, забезпечення соціальних гарантій населення тощо.
Зокрема,

через

відсутність

системи

ефективного

планування

та

контроллінгу процесів розвитку, місцевим органам державної виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування необхідно застосовувати комплексний
підхід у процесі регулювання розвитку депресивних територій [2, С.4-5].
У ст. 9 названого Закону підкреслюється, що "...депресивними визнаються
промислові та сільські райони, а також міста обласного значення, відповідні
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показники розвитку яких відповідають одночасно всім критеріям, визначеним
цим законом" [3]. До головних критеріїв виділення територіальних депресій
належать: валова додана вартість на одну особу, густота сільського населення,
природний приріст населення, частка зайнятих у сільському господарстві,
виробництво сільськогосподарської продукції на особу, рівень середньої
заробітної плати. Наявність цих критеріїв спрощує процедуру визначення
депресивних аграрних територій, проте породжує певні сумніви й окреслює
очевидні прорахунки. Зауваження до критеріїв виділення депресивних
територій, викладених у Законі, були висловлені науковцями ще в період його
обговорення. У загальних рисах проблемними є кілька питань. По-перше,
окремі показники депресивності, такі як валова додана вартість, визначаються
лише на рівні області, що унеможливлює їх використання для визначення
локальних депресій (міст, адміні- стративних районів) [1, с.72]. По-друге,
"залишаються

відкритими

питання

про

методику

відбору

конкретних

компактних територій (адміністративних районів, міст) з різним рівнем
депресивності, принципів розподілу обмежених фінансових ресурсів держави
між

територіями, які потребують

підтримки". По-третє, суттєвими є

суперечності між бажанням використати якомога більше показників ("депресія
є системним явищем, і чим більше її ознак буде виявлено, тим краще"), з одного
боку, потребами місцевих органів влади та можливостями статистичного
забезпечення - з іншого. По-четверте, необхідно чітко розмежувати показники
для визначення різних типів депресивних територій (очевидно, що показники
депресивності для адміністративних областей, районів та міст мають дещо
різнитися між собою). Усе це вимагає побудови більш чіткої моделі визначення
депресивних територій.
Політика регулювання соціально-економічного розвитку депресивних
територій

зазнає

змін

відповідно

до

поглиблення

процесів

ринкової

трансформації та при виявленні недоліків у поточних регуляторних процесах.
Через це виникає необхідність проведення процедур аналізу діючих та
створення нових регуляторних актів та при потреб і запровадження процедури
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дерегулювання з метою прискорення позитивних змін в економіці депресивної
території. Особливість та складність вирішення зазначених проблем полягає в
необхідності їх розв'язання в комплексі, взаємозалежності одна від одної в
кожному конкретно взятому депресивному регіоні. Ці питання знаходяться у
сфері представників науки, практики та керівників місцевих органів державної
виконавчої влади. За аналогією з вирішенням локальних кризових ситуацій в
економіці, вважається доцільним називати систему спеціально розроблених
регулятивних заходів щодо зняття депресивних територіальних напруг
санацією, тобто оздоровленням [4].
Санація депресивних територій повинна додатково відрізнятися від інших
заходів державного регулювання територіального розвитку (наприклад від
абсолютно

знеособлених

трансфертів)

обов'язковою

індивідуальною

спрямованістю. Варіанти санації повинні бути настільки ж різноманітні, як і
різні причини депресії - як внутрішньорегіональні, так і зовнішні, стосовно
даної території. Конкретний шлях санації завжди індивідуальний: він відмінний
від інших - і цільовим змістом поняття "санація", і набором конкретних
регулятивних дій, і їхньою послідовністю. Тому реальний зміст процесу санації,
наприклад, шахтарських селищ після закриття шахт, не може бути зовсім
однаковим; більше того, він не може бути однаковим для шахтарських селищ
взагалі або навіть для якоїсь однієї групи. Ще більше будуть розрізнятися
варіанти санації територій з різним генезисом депресивності, наприклад,
населені пункти, які підлягають стихійним лихам або активному техногенному
впливу (в тому числі радіаційному забрудненню), що потрапили в зону стійких
політичних конфліктів [5].
Звісно, при державному регулюванні процесів санації депресивних
територій основну ініціюючу й реалізуючу роль повинні відігравати місцеві
органи державної виконавчої влади, які, у свою чергу, мають застосувати
ефективні управлінські рішення.
Насамперед вони мають стати головними у відборі депресивних територій
для

цілей

державного

регулювання
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соціально-економічного

розвитку

територій;
організувати

самі

місцеві

оцінку

органи

державної

депресивності

виконавчої

територіальних

влади

утворень

повинні

та

інших

локальних територій по єдиній системі критеріїв і правил, запропонованої на
державному рівні. Саме ці органи в процесі прийняття ефективних
управлінських рішень повинні скласти реєстри рахунків кінцевих одержувачів
коштів у рамках конкретних програм санації, а також направляти й
контролювати цільове використання цих засобів, нести повну відповідальність
за результати санації [6].
Дійсно, труднощі у вирішенні цієї проблеми досить значні. Проте,
спираючись

на

теорію

управління

складними

соціально-економічними

системами, на досвід аналогічних робіт в Україні та за її межами, а також
спираючись на практику регулювання надзвичайних ситуацій, правомірно
припустити, що ця система механізмів санації депресивних територій в
сучасних кризових, перехідних, нестабільних умовах цілком може працювати з
опором на кілька достатньо простих принципів:
1) цільова орієнтація; жоден механізм не повинен бути індиферентним
стосовно впровадження ефективних управлінських рішень місцевими органами
державної виконавчої влади; він повинен бути направлений на досягнення
кінцевих результатів санації депресивних територій;
2) системність впливу; пропоновані механізми повинні вирішувати кілька
проблем одночасно або, як мінімум, не бути суперечливими (наприклад не
проводити політику переселення й, одночасно, вводити нові житлові пільги);
3) багаторівнева підтримка; складові механізму санації повинні бути
вбудовані в систему прийняття управлінських рішень центральних та місцевих
органів державної виконавчої влади; потрібно виділяти зони спільних дій та
зони виключної компетенції;
4)

концентрація

ресурсів;

у

пропонованих

механізмах

потрібно

передбачати акумулювання й можливий перерозподіл між пріоритетними
напрямками санації різних ресурсів, що надходять по всіляким каналам;
5) прийняття управлінських рішень, що попереджають; механізми санації
повинні працювати із випередженням нових депресивних ситуацій; важливо не
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тільки згладжувати раніше виниклі соціальні й інші проблеми, а скільки
створювати організаційно-правові та інші бар'єри на шляху переростання
депресивних ситуацій у катастрофічні;
6) реальність; краще відмовитися від ефективного наміру, ніж одержати
хоча б один невдалий результат, здатний погіршити ситуацію, соціальнопсихологічний клімат санації т.ін.;
7) контроль у системі прийняття управлінських рішень; всі дії варто
проводити в такому режимі, що дозволяє перевірити їхню реалізацію й,
головне, відповідність отриманих результатів цілям санації;
8) гласність; депресивні території, особливо в період їхньої санації повинні
залишатися зонами високих соціальних напруг; першою гарантією успіху
санації потрібно вважати ясне й чітке висвітлення її цілей і процедур. Зняття в
ході дискусій провокаційних питань, оголошення про кожний (вдалий чи
невдалий) крок санації, особливо в частині використання сучасних методів
прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої
влади при формуванні механізму соціально-економічного розвитку територій.
Втілення в життя запропонованої концепції з підвищення ефективності
розвитку депресивних територій, за нашим переконанням, дозволять:
-

позбутися від недоліків неефективного застосування засобів, які

спрямовуються на для допомогу депресивним та слаборозвиненим регіонам, на
величезних площах, за всіма без винятку галузями, сферами та об'єктами
народного господарства;
- виділити на підставі спеціального аналізу обмежене число локальних
територій, де дійсно

відсутні

саморозвитку, які потрібні

для

ринкові механізми й природні
самостійного

умови

виходу з депресії, що

поглиблюється;
- підсилити адресність і конкретність управлінських рішень, які
приймаються місцевими органами державної виконавчої влади у процесі
санації депресивних територій;
- сконцентрувати бюджети, які проходять за різними каналами (статтями
витрат), і позабюджетні кошти різних рівнів на обмеженому числі об'єктів
депресії;
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- чітко визначити відповідальність державних службовців місцевих органів
державної виконавчої влади, а також цільове проходження через них усіх
засобів адресної підтримки;
- перейти на програмні методи санації таких територій з використанням
особливих механізмів її проведення, контролю за результатами, звітності і т.ін.;
- забезпечити гарантії підтримки; виокремити території, на які вона
поширюється, сферами пріоритетного фінансування, а відповідні витрати захищеними статтями бюджетів усіх рівнів;
- запобігти тим самим настання соціальних, екологічних та інших
можливих у даному зв'язку катастроф, попередити виникнення надзвичайних
обставин і лих, а, отже, і нових джерел політичної напруженості.
Висновки і пропозиції. Таким чином, позитивні наслідки ефективного
прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої
влади до санації депресивних територій безсумнівні. Усе інтегрується в тому,
чи вистачить політичної волі для того, щоб ці користі були реалізовані. Не
виключено, що для цього необхідно буде прийняти спеціальний державний
закон чи концепцію.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНКУРЕНЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ВИДИ,
ФОРМИ
У статті проаналізовано сутність та функції конкуренції підприємств,
розглянуто її види і форми, досліджено особливості конкурентної боротьби
підприємств у сучасній ринковій економіці.
Ключові

слова:

конкуренція,

досконала

конкуренція,

монополістична

конкуренція, олігополістична конкуренція.
Постановка проблеми. За сучасних умов утвердження України на
міжнародних товарних ринках, питання конкуренції підприємств набуває
особливої актуальності. З переходом української економіки на ринкові методи
господарювання роль конкуренції в економічному житті суспільства значно
зросла. Це, зокрема, проявилося у виділенні конкуренції у важливий фактор
маркетингового середовища підприємства, потреба в дослідженні й аналізі
якого є його істотним впливом на господарську діяльність будь-якої компанії,
що функціонує на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми
конкуренції до 90-х рр. ХХ ст. в Україні майже не займалися через відсутність
необхідності, проте на сьогодні це питання виявилося вкрай актуальним
(Г. Азоєв,

Л. Балабанова,

В. Василенко,

І. Должанський,

М. Портер,

Т. Ткаченко, В. Холод, ін.). Розгляд конкуренції підприємств є важливим як для
економіки країни в цілому, так і для окремих виробників, оскільки вона
безпосередньо

пов‘язується

прибутковістю

підприємства,

життєдіяльністю, економічною безпекою та стабільністю розвитку.
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його

Метою даної публікації є аналіз конкуренції підприємств, її видів і форм, а
також сучасних тенденцій розвитку.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Засновники

класичної

політичної економії розглядали конкуренцію як обов‘язковий атрибут ринку.
Зокрема, А. Сміт ототожнював її з «невидимою рукою» ринку, механізмом, що
автоматично забезпечує ринкову рівновагу, ефективність, пропорційність і
динамічність ринкової економіки. Д. Рікардо відзначав, що конкуренція
здійснює вплив на виробництво товарів. На думку Дж. Мілля, конкуренція –
«єдиний регулятор цін, заробітної плати, ренти..., закон, який встановлює
правила цього регулювання». Отже, у працях економістів-класиків основна
увага приділялася досконалій конкуренції. Представники неокласичної школи,
розвиваючи основні положення класичної теорії конкуренції, обґрунтували
моделі недосконалої конкуренції. Так, А. Маршалл більш широко розкривав
механізм автоматичного встановлення рівноваги на ринку за допомогою
конкуренції та дії законів граничної корисності і граничної продуктивності.
Ф. Найт відзначав, що конкуренція – це свобода індивідуумів щодо вибору
найкращих суб‘єктів, які діють на ринку. І. Шумпетер, розглядаючи
конкуренцію щодо економічного забезпечення економічного зростання,
стверджував, що вона є суперництвом старих і нових товарів, технологіями,
джерелами

забезпечення

потреб,

типами

організації.

За

визначенням

Ф. Котлера, конкуренція включає в себе всі діючі та потенційні пропозиції, що
змагаються, і товари, здатні потрапити у поле зору покупця [1, с. 245]. Таким
чином, на середину XX ст. сформувалися думки щодо економічної сутності
конкуренції, її основних рушійних сил, характеристика яких об‘єднана в чотири
моделі:

довершена

(чиста)

конкуренція,

монополістична

конкуренція,

олігополія та чиста монополія.
Водночас, у 1990-ті рр. сформувалися теоретичні концепції, що
ґрунтувалися на принципово іншому підході щодо визначення конкуренції. Це
було зумовлено тим, що конкуренція як економічне явище є проявом інтересів
господарюючих суб‘єктів у боротьбі за досягнення однієї і тієї ж мети
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[2, с. 155]. Таким чином, конкуренція є невід‘ємним ринковим атрибутом і
обов‘язковою умовою існування ринкової форми господарювання. У міру
розвитку суспільства й появи нових шкіл економічної думки розуміння сутності
ринкових відносин поглиблювалося, а разом з ним ускладнювалося розуміння
конкуренції.
Узагальнюючи всі періоди дослідження категорії, можна виділити три
підходи до розуміння природи конкуренції:
- перший підхід характерний для класичної економічної теорії і визначає
конкуренцію як невід‘ємний елемент ринкового механізму, що дозволяє
врівноважити попит і пропозицію. Конкуренція виступає як «невидима рука»,
що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, а також врівноважує ринкові
ціни;
- другий підхід розглядає конкуренцію як критерій, за яким визначається
тип галузевого ринку, і використовується у сучасній теорії морфології ринку.
Залежно від рівня досконалості конкуренції виділяють різні типи ринків, для
кожного з яких властивою є певна поведінка економічних суб‘єктів ринку. Під
конкуренцією у цьому випадку розуміють залежність загальних ринкових умов
від поведінки окремих учасників ринку;
- третій підхід ґрунтується на розумінні конкуренції як суперництва
економічних суб‘єктів за досягнення кращих результатів на ринку [3].
Кожний із перерахованих підходів має відповідну наукову цінність, однак
визначальним є третій із них, який розглядає конкуренцію як суперництво.
Таким чином, із позиції системності ринкова конкуренція може бути
описана наступним чином: існуюча економічна система включає ряд
конкуруючих суб‘єктів та середовище їх оточення, які формують вимоги до
результатів

функціонування

суб‘єктів;

будь-який

суб‘єкт

конкуренції

функціонує у ринковому просторі як самостійна соціально-економічна система,
що переслідує певні цілі свого розвитку і виступає як структурний компонент у
складі більш складно організованих систем.
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Конкуренція має досить велике значення в розвитку як підприємства, так і
економіки в цілому. Найбільш повно це проявляється у функціях, які вона
виконує:
- регулювання – фактори виробництва під впливом ціни спрямовуються в
ті галузі, де в них відчувається найбільша потреба;
- стимулювання – конкуренція змушує підприємства прагнути до вищої
продуктивності. Для підприємця конкуренція – це, водночас, шанс і ризик,
тобто підприємства, які пропонують більш якісну продукцію або виробляють її
з меншими витратами отримують прибуток і, навпаки, отримують покарання у
вигляді збитків, якщо не беруть до уваги побажання споживачів або порушення
правил конкуренції своїми суперниками на ринку;
- ціноутворення – конкуренція впливає на рівень індивідуальних витрат на
виробництво будь-якого товару, зводячи їх до суспільно необхідних, які, в свою
чергу, і визначають виважену ринкову ціну товару;
- розподіл – конкуренція розподіляє дохід серед суб‘єктів господарювання
відповідно до їх ефективного внеску, що відповідає головному принципу
конкурентної боротьби – винагороди за результатами;
- контроль – конкуренція виступає силою, що протидіє виникненню стійкої
економічної влади окремих суб‘єктів ринку. Тобто, конкуренція обмежує та
контролює економічну потужність кожного підприємства. Наприклад, якщо
монополіст може призначити єдино можливу ціну, то конкуренція надає
покупцеві можливість вибору серед декількох продавців;
- інноваційна – задля можливості отримання додаткового доходу, не
збільшуючи при цьому ціну продукції, необхідно постійно удосконалювати
технологічну

базу

виробництва,

впроваджувати

новітні

технології

та

прогресивні форми організації виробничого процесу, тим самим зменшуючи
витрати виробництва. Підприємці, які здійснюють такі заходи, отримують
додаткові доходи. У той самий час ті підприємці, які не можуть впроваджувати
такі заходи, будуть витіснені з ринку. Отже, конкуренція виступає силою, що
забезпечує науково-технічний і економічний прогрес [4, с. 298-299].
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Як підсумок, можна зазначити, що основним завданням і головною
функцією конкуренції – завоювання ринку, перемога своїх конкурентів в
боротьбі за споживача, забезпечення одержання сталого прибутку.
Конкуренція найчастіше розглядається як боротьба між виробниками, які
пропонують на ринку стандартизовану продукцію, за споживача, застосовуючи
цінові

і

нецінові

методи

боротьби.

Таке

явище

дістало

назву

внутрішньогалузевої конкуренції [5, с. 255]. У сучасних умовах вести мову
тільки про внутрішньогалузеву конкуренцію некоректно, оскільки виробники
конкурують між собою за доступ до ресурсів, за інвестора, за збереження
технологічного укладу тощо. Все це дає підстави вести мову про різні підходи
до дослідження конкурентної боротьби, які сформувалися в ході еволюції
поглядів на сутність конкуренції, її види та форми (рис.1).
Для

виникнення

конкуренції

потрібні

певні

умови.

Серед

них

найважливішими є наявність на ринку великого числа незалежно діючих
виробників одного і того ж продукту чи послуги, свобода вибору господарської
діяльності, відповідність між попитом і пропозицією [5, c. 280].
Залежно від методів, що застосовуються конкуруючими фірмами,
розрізняють цінову та нецінову конкуренцію. Цінова конкуренція означає, що
основним методом боротьби проти конкурентів є ціна. У такій боротьбі
перемагає той, хто досягає індивідуальної вартості, нижчої, ніж ринкова ціна.
Це, по суті, боротьба за скорочення витрат виробництва завдяки використанню
досягнень науково-технічного прогресу, підвищення продуктивності праці
тощо. На конкурентному ринку нездатність фірм до зазначеної діяльності в
кінцевому підсумку означає усунення їх іншими

фірмами. Нецінова

конкуренція може здійснюватися шляхом підвищення якості продукції,
використання реклами, надання безплатних консультацій щодо використання
купленого товару, забезпечення гарантійного ремонту, надання запасних
частин тощо. Нечесна конкуренція являє собою діяльність господарського
суб‘єкта, що спрямована на одержання комерційної вигоди і забезпечення
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панування

на

ринку

шляхом

обману

споживача,

партнерів,

інших

господарських суб‘єктів і державних органів.
Конкуренція

Міжгалузева

Внутрішньогалузева

За доступ до ресурсів
(людських і природних)

За споживача

За залучення інвестора

Цінова

Нецінова

За збереження технологічного
укладу

За масштабом
розвитку

За характером
розвитку

Національна

Вільна

Міжнародна

Регульована

За моделлю
ринку

За ступенем
дотримання
законодавства

Досконала

Чесна

Монополія

Нечесна

Олігополія

Кримінальна

Рис.1 Види конкурентної боротьби
За

масштабом

розвитку

конкуренцію

поділяють

на

галузеву

та

внутрішньогалузеву. Міжгалузева конкуренція становить собою суперництво
виробників різних галузей господарства за більш прибуткове застосування
капіталу. Вона здійснюється шляхом переливання капіталу з однієї галузі в
іншу (з менш прибуткової у більш прибуткову). Міжгалузева конкуренція
сприяє утворенню середньої норми прибутку, формуванню пропорцій
суспільного виробництва, розвитку нових галузей, а також виникненню
суперечней між виробниками різних галузей, появі економічних криз.
Внутрішньогалузева конкуренція становить собою суперництво виробників
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всередині кожної галузі за одержання прибутку. Вона сприяє формуванню
суспільно необхідних затрат на виробництво товару, зниженню затрат
виробництва і збільшенню прибутку, розвитку НТП, збільшенню обсягів
виробництва і насиченню ринку товарами, утворенню і зниженню ринкової їх
вартості, диференціації товаровиробників.
За

моделлю

ринку

вирізняють

досконалу,

олігополітисну

та

монополістичну. Досконала (чиста) конкуренція – це ринкова ситуація, коли
численні, незалежно діючі виробники продають ідентичну (стандартизовану)
продукцію, причому жоден з них не в змозі контролювати ринкову ціну.
Олігополістична конкуренція – це ситуація на ринку, коли домінує декілька
крупних фірм, тобто декілька продавців протистоять безлічі покупців.
Олігополія характеризує економічну ситуацію, при якій на ринку залишається
мала кількість виробників, – продавців (від трьох до десяти фірм). Найбільші з
тих, що залишилися дістають можливість впливати на ринкову ціну.
Монополістична конкуренція – це ринкова ситуація, коли численні продавці
продають схожі товари, прагнучи додати їм реальні або уявні унікальні якості.
Монополістична конкуренція властива реально існуючим ринкам. Вона
допомагає покупцеві найповніше задовольнити потреби, активізує торгівлю і
виробництво.
На сучасному етапі конкуренція підприємств продовжує свій розвиток. У
розвинутих країнах постійно зливаються потужні компанії і поглинаються
всесвітньо відомі корпорації-гіганти. Об‘єднання, що формуються в результаті,
зміцнюються в наукомістких галузях, проникають на нові ринки. У США,
наприклад, злилися комп‘ютерні гіганти «Х‘юлетт-Пакард» та «Компак», а
всесвітньо відома компанія «Боїнг» поглинула «Макдонелл-Дуглас». Загалом, зі
списку перших 500 компаній США щорічно зникають, переважно в результаті
поглинань, півтора-два десятка фірм. Найбільш сильні компанії направляють
капітали в галузі, що швидко розвиваються – електроніку, робототехніку,
інформатику, біотехнологію та ін. [6, с. 23].
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Новою рисою в структурі промислових корпорацій стало поєднання
дочірніх компаній і філій різного розміру. Малі підприємства грають всередині
великих корпорацій роль свого роду «ризикових фірм», у яких в умовах
сучасного етапу НТП апробуються нові види продукції, технології й інші
нововведення, що характеризуються непевністю комерційних перспектив.
Зростання прибутку корпорації в цілому досягається шляхом оптимізації
взаємодії й складових частин. Таким чином, відбувається поступове
розширення сфери централізованого контролю, що набуває усередині сучасних
корпорацій багатогалузевий характер.
На розвиток конкурентних відносин у другій половині XX ст. – на початку
ХХІ ст., окрім того, сильно вплинула транснаціоналізація великих корпорацій.
Як відомо, транснаціональні корпорації (ТНК) – це компанії, міжнародні за
сферою діяльності, але однонаціональні за власністю. Останнім часом у
науковій літературі вживають поняття глобальної корпорації, що застосовують
до корпорацій, які ведуть свою діяльність у масштабах усього світу. Це поняття
є більш широким, ніж ТНК. Крім ТНК, до глобальних корпорацій можна
віднести так звані багатонаціональні корпорації (БНК), що є міжнародними не
тільки по сфері діяльності, але і за характером контролю над ними. Прикладами
БНК, зокрема, можуть слугувати англо-голландські концерни «Юнілевер» та
«Ройял Датч-Шелл», англо-італійський концерн «Данлоп-Пірелі», італофранцузький концерн «Фіат-Сітроєн». Крім того, до глобальних корпорацій
іноді відносять міжнародні корпоративні союзи, що частіше усього виступають
в організаційній формі консорціумів. Ці об‘єднання звичайно створюються для
реалізації великих проектів. Прикладом такого міжнародного союзу є
західноєвропейський консорціум «Ейрбас індастрі» [6, c. 82].
Висновки. Конкуренція є невід‘ємним атрибутом ринку і обов‘язковою
умовою його існування. Основне завдання і головна функція конкуренції –
завоювання ринку, перемога конкурентів у боротьбі за споживача, забезпечення
сталого прибутку. Конкуренція змушує товаровиробників впроваджувати у
виробництво інноваційні процеси та технології для зменшення витрат на
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виробництво, підвищуючи цим самим якість товару й привертаючи увагу нових
покупців, а отже, збільшуючи власні прибутки. В умовах конкуренції завжди
проявляється

конкурентоспроможність, причому на різних рівнях, які

необхідно враховувати при управлінні нею. Розвиток організацій став основою
як виникнення, так і наступного ослаблення монополізму, і відповідно –
посилення конкуренції в глобальній економіці. Тому формування ефективного
конкурентного середовища, скорочення частки монопольного сектора –
необхідні умови стабільного та динамічного розвитку економіки України у
XXI ст., успішної її інтеграції у світову економіку.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
УДК 65.012.32
Н.О. Андрущенко, к.пед.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ
УДОСКОНАЛЕННЯ
У статті розглянуто сутність процесного підходу, визначено теоретичні
засади та особливості бізнес-процесів, наведена характеристика методів
удосконалення бізнес-процесів.
Ключові слова: процесний підхід, бізнес-процес, методи удосконалення.
Світовий досвід показує, що динамічний розвиток ринку товарів та послуг,
постійні зміни в зовнішньому середовищі виробничих відносин та зростання
конкуренції зумовлюють необхідність пошуку нових інструментів і методів
управління виробничими процесами. Саме тому умови функціонування
українських

підприємств

відзначаються

приділенням

особливої

уваги

процесно-орієнтованому підходу управління. Управління бізнес-процесами
підприємства на сьогодні є вкрай актуальною темою. Саме тому питанням
визначення сутності бізнес-процесів та методів їх удосконалення присвячена
значна кількість наукових праць та економічних досліджень вітчизняних та
зарубіжних авторів: Хаммера М., Чампі Д., Ойхмана Е.Г., Шеєра А.,
Брімсона Д., Андерсена Б., Робсона М., Уллаха Ф., Єліферова В.Г., Рєпіна В.В.,
Криворучко О.Н., Кондратьєва В.В., Тельнов Ю.Ф., Чаадаєва В.К., Ільїн В. та
інших. Але деякі питання сутності та удосконалення бізнес-процесів
підприємства

залишаються

недослідженими,

тому

що

економічна

трансформація вимагає більш нових підходів та рішень.
Метою даної статті є визначення сутності бізнес-процесів, вивчення та
групування методів їх удосконалення.
Підприємство являє собою загальну систему, усередині якої протікає
безліч взаємозв'язаних процесів, які своїм функціонуванням визначають стан
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всієї організаційної системи в цілому. Але стани, в яких перебуває система,
викликані певними діями в результаті процесу. У свою чергу стани викликають
подальші дії, що знаходяться в логічно послідовному ланцюзі процесу. Задіяні
в процесі ресурси перетворюються і знаходять іншу форму. Процеси, що
протікають усередині підприємства – це послідовні функціональні ланцюги, які
взаємопов‘язані між собою та від яких безпосередньо залежить загальний стан
всієї корпоративної системи [5]. Кожна система має свої, властиві лише їй,
особливості, свою реакцію на управління, свої форми можливого відхилення
від програми, свою здатність реагувати на дії різного роду [4]. Це призводить
до необхідності використання певних підходів в процесі управління
операційною системою, а саме: системний, ситуаційний, функціональноорієнтовний та ін.
Процесний підхід в управлінні системами знаходить все більшу
популярність. Його головною перевагою є пряма орієнтація на замовника
продукції або послуг, що генеруються компанією, це розгляд всієї діяльності
компанії як мережі взаємодіючих процесів, що протікають усередині
організаційної структури компанії і реалізовують мету її існування.
Використання процесного підходу в управлінні підприємством передбачає
більш глибоке розуміння поняття бізнес-процесів. Поняття ― «бізнес-процес»,
на сьогодні ще не отримало нормативного тлумачення, але є таким, що
найчастіше вживається. Нами поділяється думка дослідника Козенкова Д. Е.,
спостовно того, що

у широкому розумінні під бізнес-процесом розуміють

«структуровану послідовність дій по виконанню відповідного виду діяльності
на всіх етапах життєвого циклу предмета діяльності» [2].
Деякі

автори

розглядають

бізнес-процес

як

множину

внутрішніх

кроків(видів) діяльності по створенню продукції, необхідної клієнту, вартість,
довговічність, сервіс та якість якої задовольняє споживача.
Бізнес-процеси в організації неоднорідні. По суті, організаційна діяльність
– це сукупність взаємозалежних бізнес-процесів, які відображають реалізацію
окремих функцій організації. Бізнес процеси мають наступні важливі риси:
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мають внутрішніх і зовнішніх користувачів, діють усередині підрозділів
компанії і між ними, а також між різними організаціями, засновані на способі
виконання робіт, властивому тій або іншій організації.
Відомі декілька базових класифікацій бізнес-процесів. Одна з найбільш
поширених в практиці бізнесу розрізняє [1]:
-основні бізнес-процеси, котрі утворюють додану вартість продукту
(послуги); створюють продукт (послуги), що представляє цінність для клієнта;
формують такий результат, такі споживчі якості, за які клієнт готовий платити
гроші, сфокусовані на отриманні прибутку,
-допоміжні бізнес-процеси, що направлені на надання необхідних
внутрішніх продуктів, внутрішніх послуг для напрямів бізнесу; забезпечують
функціонування інфраструктури компанії,
-бізнес-процеси

розвитку,

націлені

на

отримання

прибутку

в

довгостроковій перспективі; забезпечують не організацію поточної діяльності, а
розвиток або вдосконалення діяльності компанії в перспективі.
Таким чином на будь-якому підприємстві протікають бізнес-процеси, але
як показує бізнес-аналіз на сьогоднішній день єдина класифікація бізнеспроцесів відсутня. Методики вдосконалення бізнес-процесів можуть бути
розділені на два класи по тривалості виконання і ступеня змін, що вносяться в
бізнес-процес. В зв'язку з цим можуть бути виділені короткострокові і
довгострокові методики (рис.1).

Рис.1 Методи удосконалення бізнес-процесів
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Методика швидкого аналізу ґрунтується на виявленні із залученням групи
експертів проблем, що виникають при реалізації окремих процесів бізнесу,
пошуку і аналізі можливих варіантів рішень для виділених проблемних ділянок
і оперативному впровадженні заходів щодо їх поліпшення.
У

основі

методики

ідеалізації

бізнес-процесів

лежить

широко

використовуваний в рамках системного підходу метод ідеальної системи, який
полягає в спробі виробити ідеальні бізнес-процеси. Після того, як вони
розроблені, необхідно виділити тільки ті їх ділянки, які неможливо
безпосередньо реалізувати на практиці.
Головною метою статистичного управління процесами бізнесу є виділення
чинників, що впливають на його ефективність, і класифікація їх на дві групи:
чинники, що викликають хронічну варіацію процесу бізнесу; чинники, що
викликають спорадичну варіацію.
Метод структуризації функції якості дозволяє визначати взаємозв'язки між
вимогами

і

засобами

їх

задоволення

і

проводити

аналіз

виділених

взаємозв'язків. Метод реалізується шляхом побудови спеціальної таблиці (так
званого «будинку якості»), в якій накопичуються результати дослідження
процесів бізнесу .
Аналіз робочих осередків полягає в чіткому визначенні технічних вимог
для виробу або послуги, які необхідні для внутрішнього або зовнішнього
споживача.
Під перепроектуванням бізнес-процесів розуміється методика поліпшення,
що заснована на детальному аналізі існуючих бізнес-процесів і припускає не
створення принципово нового варіанту даного процесу бізнесу, а приведення
існуючого процесу до вигляду, найбільш відповідного стратегічним цілям
підприємства.
Бенчмаркінг є вдосконаленням, направленим на пошук, оцінку і навчання
на основі кращих прикладів ведення бізнесу конкурентами. Бенчмаркінг
вимагає менших витрат і менш ризикований, але його можна використовувати
тільки тоді, коли підприємство має вільний доступ до інформації про діяльність
сторонніх підприємств, що на практиці не завжди реалізується.
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Реінжінірінг

-

це

фундаментальне

переосмислення

і

радикальне

перепроектування бізнес-процесів для досягнення істотних поліпшень в
ключових показниках результативності. Використання цього підходу дозволяє
подивитися на мету бізнес-процесу по-новому, повністю ігноруючи існуючий
бізнес-процес і структуру підприємства [3].
Ризик реінжинірінгу досить великий, але передумови невдач полягають не
в загадковості реінжинірінгу, а в порушенні правил його проведення.
Американські дослідники М. Хаммер і Дж. Чампі вказують, що величину
результату

нереально

гарантувати.

Основне

в

стратегії

управління

реінжинірінгом - уникати глобальних помилок. При проведенні реінжинірінгу
часто зустрічаються наступні характерні помилки.
1. Компанія пробує поліпшити наявний процес замість того щоб
перепроектувати

його.

Це

найбільш

груба

помилка,

хоча

досить

розповсюджена. Не досягши бажаних результатів, майстри починають
використовувати різноманітні методики, спрямовані на поліпшення діяльності
компанії, але, як правило, результати їх не задовольняють. Але, зазнавши
невдачі з іншими поліпшеннями, компанії традиційно уникають радикальної
перебудови дій. Консерватизм роз'ясняється тим, що наявні процеси зрозумілі і
підтримуються відповідною інфраструктурою. Тому, здається, що часткове
поліпшення старих дій - більш безболісний і безпечний шлях. Таким чином, для
більшості

компаній

основною

передумовою

невдач

реінжинірінгу

є

запопадливість до часткових поліпшень заміть радикальної перебудови дій.
2. Несистемний підхід до відновлення. Компанії концентруються лише на
перепроектуванні дій, ігноруючи все інше. Реінжинірінг викликає значимі
конфігурації в таких областях як проектування робіт, організаційні структури,
системи управління та оцінок. Традиційно навіть менеджери, заінтересовані у
радикальному перепроектуванні дій, уникають проводити всі необхідні
конфігурації.
3. Неправильна оцінка рівня корпоративної культури компанії. Для того
щоб персонал вдало виконував перепроектовані процеси, він зобов'язаний мати
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спонукальні передумови, причому недостатньо просто знайти новий процес,
потрібно, щоб менеджери сформували і провели в життя новітні системи
цінностей і переконанні. Іншими словами, менеджери зобов'язані піклуватися
не лише про те, що відбувається на робочих місцях виконавців, але і про те, що
відбувається в їхніх головах.
4. Непослідовність освоєння новації. Полягає в ранньому завершенні
реінжинірінгу й обмеженій постановці задачі. Значимі результати досягаються
лише при величезних амбіціях управління компанії.
5. Нераціональний розподіл задач по освоєнню інновації.
6. Недостатнє ресурсне забезпечення інновації. Істотне підвищення
ефективності діяльності компанії, що є наслідком реінжинірінгу, нереально без
значимих інвестицій у програму його проведення.
7. Планування моменту початку мотивації. Шанси на вдалий реінжинірінг
помітно знижуються, якщо зрозуміло, що виконавчий директор компанії через
рік або два іде у відставку. І справа отут не в тім, що він не буде піклуватися
про майбутнє компанії або стане недостатньо старанний, а в тім, що
реінжинірінг обов‘язково спричинить за собою конфігурації в структурі
компанії, її керуючих системах, і виконавчий директор може не захотіти взяти
на себе зобов'язання, що будуть стискувати його спадкоємця.
8. Особистісні труднощі відновлення. Спроба провести реінжинірінг, не
ущемивши нічиїх прав, не може привести до позитивного результату. Тому що
догодити всім нереально, приходиться або відкладати реінжинірінг, або
послідовно проводити тільки часткові конфігурації. Компанія відступає, коли
зустрічає опір службовців, не задоволених наслідками реінжинірінгу.
Отже, на сьогоднішній день сучасне підприємство являє собою загальну
систему, усередині якої протікає безліч взаємозв'язаних процесів, які своїм
функціонуванням визначають стан всієї організаційної системи в цілому. Але
стан, в якому перебуває система, викликаний певними діями в результаті
процесу. У свою чергу певний стан організаційної системи викликає подальші
138

дії, що знаходяться в логічно послідовному ланцюзі процесу. Задіяні в процесі
ресурси перетворюються і знаходять іншу форму.
У новітньому менеджменті сформувалися нові моделі управління
діяльністю організацій, що базуються на представленні організації як системи.
Організація як система являє собою структуру, елементи якої взаємопов'язані і
взаємодіють як між собою, так і з зовнішнім оточенням організації і саме тому,
в теперішніх економічних умовах становлення та розвитку підприємств існують
об'єктивні причини, які вказують та обґрунтовують необхідність переходу до
застосування та впровадження процесно-орієнтованої моделі управління
підприємством. Результатом даного дослідження є розгляд функціонування
організації сучасного виробничого процесу підприємства як сукупності
окремих взаємозв'язаних бізнес-процесів, визначення та групування методів їх
удосконалення та своєчасного впровадження в залежності від зміни умов
виробничих відносин і зовнішнього середовища.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття
"менеджменту", систематизовано методичні підходи до побудови бізнесмоделі

підприємства.

Розглянуто

та

запропоновано

основні

шляхи

вдосконалення системи менеджменту підприємства на сучасному етапі.
Ключові слова: менеджмент, система управління, проблеми управління,
механізм управління, вдосконалення організаційної структури, вдосконалення
системи планування.
На

сьогоднішній

день

для

успішного

входження

вітчизняних

підприємств на світовий ринок необхідно використовувати сучасні технології,
пов‘язані не лише з процесом управління виробництвом, а й з управлінням
діяльністю підприємства. Застосування новітніх підходів, принципів, методів,
інструментів в менеджменті підприємства для забезпечення його успішного
функціонування

в

конкурентному

ринковому

середовищі

є

головною

складовою успіху підприємства як на внутрішньому ринку так і на
зовнішньому. Дослідження і вдосконалення системи управління, як в рамках
окремого підприємства, так і держави, суспільства в цілому сприяє швидкому
та ефективному впровадженні нових механізмів управління, які відповідають
сучасним потребам. управління – це, перш за все, система, що здатна
забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-середовища за
умов максимально можливого врахування запитів і задоволення потреб
потенційних споживачів. Отримання прибутку має розглядатися виключно як
результат ефективного функціонування такої управлінської системи.
Сучасні умови функціонування компаній призвели до

кардинальної

зміни парадигми ведення бізнесу. Трансформація діяльності підприємств
вплинула на всі елементи системи менеджменту і зумовила об‘єктивну
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необхідність

впровадження

управлінських

інновацій,

які

дозволяють

оперативно адаптувати підприємства до змін зовнішнього середовища.
Деякі проблеми, пов‘язані з удосконалення систем менеджменту та
особливостей механізмів, що використовуються в управлінні підприємствами
та організаціями розглянуто у працях: М. Алімана, В. Апопія, C. Бабенка,
О. Березіна, В. Гончаренка, Л. Дяченка, М.Кулакової, А. Куценко, І. Маркіної,
Н. Міценко, А.Пантелеймоненка, М. Рогози, М. Туган-Барановського, Ф. Хміля,
Л. Шимановської-Діанич та інших. У літературі, присвяченій проблемам
менеджменту існує багато визначень системи менеджменту підприємства,
кожне з яких відповідає методології певного наукового розділу та, відповідно
наголошує на певному аспекті функціонування системи, її побудови,
внутрішніх відносинах та ін.
Розглядаючи особливості менеджменту підприємства, перед усім,
потрібно визначити зміст цієї категорії. На думку, Л. Дяченка менеджмент – це
економічна категорія, яка представляє особливу форму економічних відносин,
що впливають на процеси, об‘єкт чи систему, аби зберегти її стійкість, або
перевести в інший стан відповідно до поставлених цілей [1, c.85]. На нашу
думку, менеджмент в сучасних умовах це ефективна система, що здатна
забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-середовища за
умов максимально можливого врахування запитів і задоволення потреб
потенційних споживачів. В такій системі отримання прибутку, слід, розглядати
не як основну мету діяльності підприємства, а виключно як результат
ефективного функціонування правильно побудованої управлінської системи.
Важливою

умовою

ефективного

функціонування

будь-якого

підприємства та основою його стабільного розвитку в конкурентному
середовищі є забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне
функціонування, зростання економічного потенціалу підприємства в умовах
нестабільної економіки залежить від наявності надійної системи стратегічного
управління. При цьому, важливим етапом в формуванні перспективних шляхів
розвитку та ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє зменшити
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негативний вплив нестабільного макросередовища, є комплексна оцінка рівня
розвитку та визначення рівня надійності та ефективності системи управління.
Це пов‘язано з тим, що у ринкових умовах підприємство самостійно має
розробляти стратегію своєї діяльності та розвитку, знаходити необхідні для її
реалізації ресурси, що вимагає значного розширення сфери управління,
зростання відповідальності управлінців за результати діяльності підприємства,
за якість і своєчасність ухвалення необхідних рішень.
Система менеджменту підприємства демонструє високу ефективність не
тільки тоді, коли керівники підприємств, які приймають управлінські рішення
та встановлюють форми та види контролю, і працівники, які беруть на себе
відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але і тоді, коли між
рівнями

управління

налагоджений

зрозумілий

і

чіткий

алгоритм

взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління
підприємство знижує управлінську ефективність. Це пов‘язано з тим, що за
нових реалій ведення бізнесу, значна частка створюваної підприємством
вартості генерується нематеріальними активами, а неефективність системи
управління призводить до автоматичного зниження потенціалу підприємства
генерувати додану вартість. За твердженням класиків, система управління
підприємством - це мозок підприємства, і логічним є вибір критеріїв якості
управління при їх ранжуванні.
Основні можливості для вдосконалення управлінської системи необхідно
шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у використанні
поліпшуючих інновацій, а в упровадженні нововведень та інноваційних
підходів до управління діяльністю підприємства. Шляхи вдосконалення
управлінської

діяльності

підприємства.

Ми

повинні

пропонуємо

включати

здійснювати

всі

аспекти

управління

діяльності

витратами

на

підприємствах наступним чином:
– виділяти основні поняття і процедури, системи управління витратами;
– виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на
підприємстві;
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– формувати моделі управління витратами з урахуванням особливостей
галузі та підприємства;
– створювати та вдосконалювати інформаційної системи;
–

адаптувати

процес

документообігу

до

обраної

інформаційної

системи;
– розподіляти відповідальність за формування витрат та створення
механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Ще

одним

напрямком

вдосконалення

управління

може

стати

використання системного підходу. [3, с. 144].
Доцільно також поліпшити систему планування, обліку і контролю за
основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою
впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і
всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп‘ютерних
мереж зв‘язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій
управління та інформаційних технологій. Насамперед це стосується системи
організації фінансового менеджменту, бюджетування, управління фінансовими
потоками та витратами. Узагальнення та систематизація дослідження дозволяє
визначити основні етапи формування бізнес-моделі менеджменту підприємства
(рис. 1).
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І етап. Дослідження середовища діяльності
Аналіз типових
бізнес-моделей у
галузі роздрібної
торгівлі

Вивчення потреб
потенційних
споживачів

Дослідження
поведінки
конкурентів

Пошук
партнерів

ІІ етап. Створення ціннісної пропозиції

Кастомізація

Зручність

Доступність

Розв‘язана
проблема

Низька ціна

Покращена
продуктивність

Бренд
Зменшені
ризики

Допоміжні
види

ІІІ етап. Формула ланцюга цінності

Основні види
діяльності

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА

Новизна

Інфраструктура підприємства, його формат
Ресурсне забезпечення
Управління персоналом
Маркетинг та реклама
Наукові дослідження, розвиток технологій
Координація
ТоргоЗакупівля: Товарорух: Продаж: Післявельна
Відноси- продажне
вибір
пошук
маржа
постачаль способу та ни із
обслуговуспожи- вання:
періоду
-ників,
вачами,
визначенн постачань, мерчан- сервісні
я потреби транспорту- дайзинг, послуги,
в товарах, вання, отри- ціноутво- гарантійні
укладання мання то- рення,
зобов‘язанварів,
облік
договорів
маркетин- ня
запасів,
гові комута розскладуваннікації
рахунки
ня
ІV етап. Утримання цінності

Створення стратегічних контрольних
точок захисту зони прибутку

Патентування об‘єктів
інтелектуальної власності

Рис. 1 Послідовність формування бізнес-моделі підприємства
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Як видно з рис. 1, формування бізнес-моделі підприємства відбувається у
4 етапи:
-

на

першому

необхідно

визначити,

наскільки

бізнес-модель

відповідатиме пріоритетам споживачів, та тип ринку, на якому діятиме
підприємство;
- другим важливим кроком є створення ціннісної пропозиції для
споживачів, яка формується з унікального набору елементів, здатних
задовольнити їх потреби;
- на третьому етапі потрібно сформувати ланцюг цінності – відобразити
всі види діяльності, здійснювані в процесі створення ціннісної пропозиції;
- четвертий етап є необхідним для захисту бізнес-моделі від конкурентів і
передбачає вживання таких заходів, як виявлення стратегічних точок захисту та
патентування об‘єктів інтелектуальної власності.
Побудована за таким алгоритмом модель дозволить підприємству
сформувати успішний механізм його діяльності. При цьому необхідно
забезпечити життєздатність бізнес-моделі, в поєднання внутрішніх факторів та
адаптацію до мінливих умов навколишнього середовища. Вирішення цього
завдання є можливим за умови застосування кібернетичних законів в
управлінні організацією, які передбачають здатність організації до "навчання"
на основі досвіду та можливість пристосування до економічного, соціального,
політичного, екологічного та іншого оточення. Заходи щодо вдосконалення
управління підприємством дозволять значно скоротити апарат управління
шляхом поліпшення його організаційної структури, визначити відповідальність
працівників,

чітко

визначити

організаційну

та

виробничу

структуру

підприємства.
Тому, з огляду на вище зазначені особливості, для більш ефективного
функціонування вітчизняним підприємствам в сучасних умовах, при побудові
системи управління слід враховувати наступі фактори:
– виробничий процес має бути достатньо гнучким, що дозволить швидко
змінювати

асортимент продукції. Це фактор, насамперед, зумовлений
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застосуванням у виробництві нової техніки, впровадження прогресивних
технологій виробництва та охорони навколишнього середовища;
– бути адекватною, складною технологією виробництва, яка вимагає
більш нових форм контролю, організації та розподілу праці;
– враховувати серйозну конкуренцію як на внутрішньому так і на
зовнішньому ринку продукції та покращувати якість продукції, що надається;
–

приймати

до

уваги

необхідність

врахування

невизначеності

зовнішнього середовища;
– враховувати вимоги до рівня якості обслуговування споживачів та часу
виконання договорів, які регулярно підвищують вимоги по умовам упаковки,
транспортування, а також більш вигідні базиси поставки;
– враховувати зміну структури попиту;
Беручи до уваги велику кількість шляхів вдосконалення управлінської
системи українських підприємств, існує ряд перешкод, що заважають їх
впровадженню в діяльність суб‘єктів підприємницької діяльності, таких як:
– складність одержати високо кваліфіковану допомогу і консультації, та
висока вартість таких послуг;
– недостатність фінансових можливостей для формування якісного
управлінського потенціалу;
– низький рівень розвитку фінансового ринку;
– невисокий рівень підготовки персоналу;
– неготовність персоналу та керівництва до змін;
– високий рівень бюрократичних процедур;
– складність отримання інформації про нововведення у сфері управління.
Отже, метою вдосконалення та створення й ефективного функціонування
сучасної

системи

управління

підприємством

чи

організацією

слід:

застосовувати сучасні засоби і методи керування в межах обраної концепції
управління, зосередитись на цілях розвитку і порядку удосконалення
комплексної системи управління підприємством і його складовими частинами
для забезпечення прийняття ефективних рішень, а також організаційних,
кадрових і технічних рішень; удосконалювати організаційну структуру
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підприємства; покращення інформаційної системи управління підприємством,
для можливості швидкого доведення рішень до виконання; використовувати
світовий досвід, а також шукати шляхи співпраці всередині країни з
іноземними партнерами для забезпечення необхідного рівня якості розвитку
системи управління на підприємстві.
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А.Г. Балдинюк, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ У ПЕРІОД КРИЗИ
Стаття містить пояснення щодо причин виникнення кризових явищ, акцентує
увагу на природності їх прояву та пропонує певні кроки поступового виходу
організації з кризового стану.
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Ключові слова: криза, кризові явища, проблеми організації, дезінтеграція,
ринкові можливості, позитивні перетворення, інтеграція.
Більшість проблем сучасних компаній викликано не стільки зовнішніми
причинами, скільки внутрішньої дезінтеграцією. Шанс на подолання кризи
полягає в інтеграції всіх підсистем компанії: персоналу, фінансів, виробництва,
маркетингу – та умінні прогнозувати і вирішувати проблеми, поки вони не
переросли в неконтрольовані.
Існує чудове спостереження: «Якщо нічого не змінюється, торжествує
посередність». Саме зміни і кризи виявляють справжніх лідерів і професіоналів.
Здатність мобілізувати компанію і змусити її працювати як єдиний механізм –
це ключові навички керівника.
Як правило, люди не люблять кризових ситуацій. Хоча в словнику
написано, що криза – це перелом або вирішальний момент, який докорінно
змінює ситуацію – на гірше або на краще, – для багатьох це слово має
негативну конотацію. Слово «криза» асоціюється у людей з катастрофою.
Більшість боїться криз, і в першу чергу це відноситься до керівників
підприємств, які зобов'язані піклуватися про добробут організації.
Однак такий підхід є помилковим. Це відноситься не тільки до людей, але і
до організацій. Організації, що готові до змін, міцніють в цей період.
Непідготовлені хворіють і ризикують збанкрутувати. Що таке міцний організм?
Чи означає це накачані м'язи? Ні. Це означає, що організм досить сильний, щоб
витримати зміни. Мова йде не про фізичну силу, а про здатність справлятися зі
змінами. Те ж саме відноситься і до організаціям. Щоб зрозуміти, що значить
побудувати сильну організацію, яка здатна впоратися зі змінами, спочатку
потрібно поговорити про те, яким чином зміни викликають організаційні
«захворювання». Зрозумівши причини проблем, породжуваних змінами, ми
зможемо знайти відповідні ліки.
У змінах немає нічого нового. Вони відбувалися завжди протягом
мільярдів років. Новим є лише те, що їх темпи зростають. Зміни стають все
стрімкішими. Покоління наших дідів приймало всього одне стратегічне
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рішення за все життя (переїхати в нове місто, змінити роботу і т. п.), а наші
батьки приймали такі рішення раз в п'ятнадцять-двадцять років. Ми приймаємо
рішення такого роду раз в десять років, а нашим дітям, швидше за все,
доведеться робити це щорічно.
Прискорення змін має певні наслідки. У період змін постає питання: що
робити в новій ситуації, як реагувати на нові події? Коли швидкість змін
зростає, проблеми виникають все частіше. У кожного з'являється більше
проблем, ніж він може вирішити. Люди не встигають за подіями і відчувають
все більший стрес.
Але що відбувається, коли ми вирішуємо проблему? Будь-яке рішення
призводить до нових змін, які в свою чергу породжують нові проблеми. Отже,
чим більше проблем ми вирішуємо ... тим більше проблем ми маємо. А це
означає, що у нас завжди будуть проблеми.
Чому не можна обійтися без проблем? Часом людям здається, що, якщо
вони будуть підкорятися якійсь певній системі, певної релігії, дотримуватись
рекомендацій певної книжки, визначеної ідеології – тобто діяти відповідно до
тих або інших правил, то у них більше не буде проблем. Це обіцяє будь-яка
релігія і будь-яка політична ідеологія. Однак це утопія. Насправді ваші
проблеми закінчаться, лише якщо припиняться зміни. Жити за визначенням –
це означає мати проблеми. Якщо зміни припиняться, припиниться саме життя, і
лише це позбавить нас від проблем. Поки ми живі, проблеми неминучі, і чим
швидше змінюється ваше життя або ваша компанія, тим більше у вас проблем.
Звідси випливає практичний висновок: якщо у вашої організації є
проблеми – це нормально, ви в хорошій компанії. Якщо ж ви переконані, що у
вас немає проблем, ваша головна проблема в тому, що ви не усвідомлюєте свої
проблеми.
Мати проблеми цілком закономірно. Однак, якщо ви не справляєтеся з
проблемами, що викликані змінами, значить, у вас є проблема аномального
характеру. І якщо ви не вирішуєте аномальні проблеми такого роду, з часом
вони

можуть

стати

фатальними.

Подібне
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відбувається

з

великими

підприємствами пострадянського періоду. Вони так довго не бажали реагувати
на потреби ринку, що тепер їх не врятують ніякі кредити і субсидії. Чому так?
Тому що вони ухилялися від вирішення закономірних проблем,і тепер вони,
схоже, стали фатальними.
Гострота проблем змінюється з часом. Однак не слід думати, що чим
масштабніше проблема, тим гірша ситуація. Ваші масштаби визначаються
масштабом проблем, які ви здатні вирішити. Тому, якщо ваші проблеми стають
більшими, це ознака зростання. Припустимо, в цьому році перед вами стоїть
проблема домогтися успіху в регіональних продажах. Кілька років по тому у
вас з'явиться проблема управління в масштабах країни, потім проблема
управління міжнародною компанією, і нарешті проблема перетворення
компанії в транснаціональну корпорацію. Проблеми робляться все більші,
оскільки ви беретеся за все більш масштабні завдання. Ви зростаєте. Якщо ваші
проблеми дрібнішають, значить, ваші сили йдуть на спад. Ви старієте. І,
зрозуміло, якщо ви не здатні вирішити проблеми, які стають все більшими, це
означає, що організація занепадає.
Чи здатні ви впоратися зі змінами? Все залежить від вас. Якщо ви здатні
успішно вирішувати проблеми, вони перестають бути проблемами. Вони
стають можливостями, оскільки насправді будь-яка проблема - це можливість.
У китайській мові поняття «проблема» і «можливість» позначаються
одним словом. Між ними немає різниці! Що таке ваша можливість? Це
проблема вашого клієнта або конкурента. Проблеми інших стають вашими
можливостями. А що таке можливість вашого конкурента? Ваша проблема, яку
він вміє вирішувати краще вас. Але навіщо дозволяти іншим використовувати
вашу проблему? Чи не краще перетворити її в свою можливість? Зміна може
обернутися проблемою або можливістю залежно від того, як ви зробите. Кожна
нова ситуація пропонує вибір.
Але як бути з кризами? Ми говорили про проблеми, що викликані змінами.
Генрі Кіссінджер якось сказав, що проблема, яка залишається поза увагою,
в перспективі перетвориться в кризу. Нинішня світова фінансова криза виникла
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не минулого тижня і не місяць тому. Вона почалася з проблем, які довгий час
залишалися поза увагою.
Якщо ми ігноруємо свої проблеми і вирішуємо їх недостатньо оперативно,
вони розростаються і в кінцевому підсумку перетворюються в кризу. Криза має
ті ж риси, що і проблеми, викликані змінами, за винятком того, що криза носить
більш гострий характер, – це

корінні зміни, які тягнуть за собою більш

серйозні наслідки для організації. Щоб вижити і домогтися успіху, слід
застосовувати більш дієві і оперативні заходи. Чим довше ми тягнемо час,
відкладаючи вирішення проблеми, тим вище ймовірність того, що вона
перетвориться в кризу і нам доведеться махати кулаками після бійки.
Слід мати на увазі, що зміна зовнішніх умов, яка викликає кризу,
відбивається не тільки на вас, але і на ваших конкурентах. Перед усіма постає
одна й та ж проблема чи відкривається одна і та ж можливість. Хто виживе?
Той, хто сильніший. У період кризи слабкі компанії гинуть швидше, а сильні
розвиваються стрімкіше. Щоб криза стала для вас можливістю, потрібно стати
сильніше, оскільки доля слабкого – це загибель.
Цікаве спостереження: оскільки проблеми – це можливості, а криза – це
більш гостра проблема, криза відкриває ширші можливості.
Наступний практичний висновок: криза сприяє неперевершеним лідерам і
компаніям – тим, що блискуче справляються зі змінами, – оскільки в період
кризи слабкі конкуренти вимирають, звільняючи ринок.
Яким чином справлятися зі змінами та кризою краще конкурентів? Як
використовувати можливості, що відкрилися, якщо компанія відчуває, що через
кризу вона буквально захлинається від ускладнень і неприємностей?
Одна зі складових сили – це здатність швидко здійснювати перетворення у
власній організації. Авіаносцю, потрібно п'ять миль, щоб розвернутися. А
торпедний катер, може миттєво змінити курс. При цьому швидкість, з якою
організація змінює курс, не залежить від розміру. Таким чином, слід бути більш
спритним, змінюватися швидше, ніж конкуренти, або принаймні не відставати
від мінливого ринку.
Існує багато книжок по менеджменту, які розповідають про адаптацію до
мінливих умов. Але адаптуватися – це пристосовуватися до того, що вже
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сталося. Дізнавшись, що сталося, ви адаптуєте до того, що трапилося. Такий
підхід приносить плоди, якщо зміни відбуваються повільно або хоча б не
випереджають вашу реакцію. Якщо зміни стрімкі, можна спізнитися з
адаптацією, оскільки до того моменту, коли ви пристосуєтеся до ситуації,
зовнішні умови зміняться знову. Ви завжди будете відставати, а значить, будете
не в курсі того, що робиться на ринку.
Те ж саме відноситься і до компаній. Щоб залишатися в грі і перемагати,
потрібно вміти випереджати зміни. Проблема, що залишилася без уваги,
перетворюється на кризу, а отже, успішно вирішуючи виникаючі проблеми за
допомогою попереджувальних заходів, ми не даємо їм перерости в кризу.
Звідси випливає ще один практичний висновок: тому, хто ефективно
вирішує проблеми за допомогою попереджувальних заходів, простіше вижити,
ніж тому, хто реагує на те, що трапилося заднім числом.
Будь-які зміни породжують проблеми, пов'язані з дезінтеграцією. Останнє
означає,

що

підсистеми

організації

починають

діяти

вроздріб.

Цій

закономірності підкоряються не тільки компанії, але і люди, і сім'ї, і цілі
держави. Один з найнеприємніших аспектів нинішньої дезінтеграції полягає в
тому, що наші соціальні цінності відстають від технологічного прогресу і в
підсумку ми позбавлені моральної системи, яка допомагає вирішувати етичні
проблеми, пов'язані з розвитком технології.
Щоб стати сильніше, треба вміти справлятися зі змінами швидше і краще,
ніж конкуренти. Для цього потрібна інтеграція. Інтеграція зцілить вас від
дезінтеграції, побічного ефекту змін. Невпинно погоджуйте і регулюйте
функціонування чотирьох підсистем. Не можна зробити це раз і назавжди, а
потім продовжувати діяти звичайним порядком. Ця робота ніколи не
закінчується.
Інтеграція має безліч аспектів: внутрішня інтеграція особистості,
інтеграція сім'ї, інтеграція персоналу і клієнтської бази. Найкраще боротися з
кризою за допомогою попереджувальних заходів, готуючись до проблем,
типовим для такого періоду. Але якщо ви запізнилися з завчасними заходами,
дійте по ситуації. Головне – це коригувати свої дії з урахуванням мінливих
умов, забезпечуючи узгоджену роботу чотирьох підсистем – місії та стратегії;
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відповідальності; повноважень; підкріплення. При цьому потрібно пильно
стежити за кровообігом компанії – її грошовими потоками. Щоб впоратися з
кризою, персонал сильної компанії повинен зайняти кругову оборону і як один
боротися з ворогом. Для цього люди в організації повинні довіряти один
одному. Однак довіра не з'являється в один день, її доводиться вирощувати
довгий час.
В умовах кризи важливо підтримувати грошові потоки і берегти трудові
ресурси. Найчастіше, щоб скоротити витрати, компанії звільняють людей. Це
не кращий вихід, оскільки люди – це мускулатура і мозок вашої організації і
найважливіша складова організаційної культури. Сформувати і підтримувати
культуру дуже непросто, тому звільнення – це крайній захід. Якщо ви все ж
змушені урізати витрати на робочу силу, скоротіть тривалість робочого дня,
замість того щоб звільняти людей. Таким чином ви збережете свої активи,
розподіливши тягар фінансових проблем між усіма співробітниками.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КОРПОРАТИВНИХ ОБ‘ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються проблеми ефективної діяльності корпоративних
об’єднань в Україні. Здійснено аналіз наукових робіт останніх років,
присвячених

корпоративному

управлінню.
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Наведено

порівняльну

характеристику

різних

правових

аспектів

корпоративного

управління.

Показано шляхи розвитку корпорацій в Україні.
Ключові

слова:

корпорація,

корпоративне

управління,

господарські

товариства, права акціонерів, дивіденди, статутний капітал.
Постановка проблеми. Перешкоди та гальмівні фактори розвитку
корпоративного управління в Україні в контексті недосконалого законодавства
та реально існуючих справ в сфері роботи корпорацій є важливою проблемою
вітчизняної економіки та бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній вітчизняній
економічній літературі широко висвітлюються проблеми корпоративного
управління, розглядаються його моделі і методи, узагальнюється вітчизняний і
зарубіжний

досвід

становлення

й

розвитку

корпоративних

відносин,

розроблено загальні теоретичні основи формування механізму управління
корпораціями. Результати фундаментальних досліджень проблем розвитку
корпоративних відносин відображено в працях вітчизняних учених-економістів,
зокрема В. Оскольського, Г. Астапової, Є. Іванова, М. Прокопенка, О. Амоші,
С. Румянцева та ін.
Постановка завдання. Вдосконалення законодавчої бази про корпоративні
утворення та їх управління, а також зацікавленість акціонерів у ведені прозорої
діяльності корпорацій є завданням дослідження в даній cтатті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Корпоративне управління є
окремою сферою управлінської діяльності, яка є предметом дослідження на
рівні окремої організації.
В Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» дається таке визначення: «Корпоративне управління – система
відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності
господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і
обов‘язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління
товариством» [3].
Сутністю корпоративного управління, на думку В. Оскольського, є
система відносин між власниками акціонерного товариства, його менеджерами
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і зацікавленими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства,
рівноваги впливів та балансу інтересів учасників корпоративних відносин [7].
Дослідження сфери вітчизняного корпоративного управління почалося
лише недавно, після створення перших акціонерних товариств. Сьогодні, коли
з‘явився певний досвід діяльності корпорацій, економічна наука впритул
зайнялася вивченням проблем їх діяльності. Однак, можна констатувати, що ці
дослідження мають дещо розрізнений характер, тобто назрілі проблеми
вимагають системного підходу і всебічного розкриття.
Аналіз наукових робіт останніх років, присвячених корпоративному
управлінню, дозволяє виділити три основні теорії корпоративного управління [1]:
1) теорія співучасників (stakeholders theory), сутність якої полягає в
обов‘язковій

підконтрольності

керівництва

компанії

всім

зацікавленим

сторонам, що реалізують прийняту модель корпоративних відносин;
2) агентська теорія (agency theory), у якій механізм корпоративного
управління розглядається через інструментарій агентських затрат;
3) теорія порівняльного інституціонального аналізу, заснованого на
виявленні універсальних положень систем корпоративного управління при
проведенні міждержавного порівняння.
Також виокремлюють три основні моделі корпоративного управління —
американську, німецьку та японську [5].
Американська

модель

–

важливу

роль

відіграють

незалежні

та

саморегулятивні організації, а відносини акціонерів між собою та з корпорацією
чітко визначені на рівні законодавства та локальних корпоративних актів. В
американських корпораціях немає домінантних інвесторів, акції широко
розміщені. Така модель передбачає надання акціонерам ефективних засобів
захисту їх інтересів і вимагає повного й точного розкриття інформації.
Німецька модель заснована на акціонерах, працівниках, банківській
системі

(банки

виступають

кредиторами,

агентами,

що

голосують

депозитаріями).
Японська модель ґрунтується на тісному зв‘язку з ключовим банком та
фінансово-промисловою мережею (кейрецу). Світова практика показує, що
можливі комбіновані варіанти з окремих компонентів різних моделей.
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Вітчизняне корпоративне управління і досі націлене не на узгодження
інтересів учасників корпоративних відносин, а на забезпечення механізмів, які
дозволяють перерозподілити власність.
І навіть сьогодні характерною ознакою вітчизняної моделі є виведення
активів поза межі компаній, завдяки недосконалості механізму корпоративного
контролю через ринок капіталу та банкрутство. Діяльність більшості
господарських товариств є не прозорою та інформаційно-закритою, на відміну
від іноземних компаній. Особливістю формування господарських товариств в
Україні було не лише стрімке зростання їх кількості, яке значно випереджало
становлення правової бази та культури корпоративного управління, а й підміна
самого

змісту

їхнього

створення.

Більшість

акціонерних

товариств

формувалося в умовах загальнодержавної економічної кризи, їх активи
повністю вимивалися, а статутний фонд розпорошувався. Найбільш характерні
риси національної моделі корпоративного управління наведені в табл. 1
Таблиця 1
Риси національної моделі корпоративного управління

Особливості національної моделі
корпоративного управління

– розпорошеність акціонерного капіталу
– неефективне державне регулювання
діяльності корпоративних структур
– слабкий фондовий ринок
– орієнтація моделі на банки та фінансовопромислові групи
– трирівнева структура управління
– непрозорість структури власності та
корпоративного управління
– перманентний процес перерозподілу
власності в середині товариств
– орієнтація власників на короткострокову
прибутковість, а не на нарощування
акціонерного капіталу та вартості компаній
– інформаційна закритість та непрозорість
діяльності корпоративних структур
–
низький
рівень
зовнішнього
корпоративного контролю зі сторони
банків, аудиторів, фондового ринку
– формальне використання принципів та
інструментів корпоративного управління у
практичній діяльності підприємств
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Специфіка

формування

корпоративного

сектора

та

моделі

корпоративного управління в Україні полягає у тому, що переважна кількість
акціонерних товариств та акціонерів були сформовані у процесі масової
приватизації. Однак нерозвиненість інститутів корпоративного управління та
інфраструктури ринку цінних паперів не сприяли формуванню повноцінної
системи корпоративного управління ринкового типу.
Аналіз засвідчив, що майже 99% міноритарних акціонерів, на відміну від
країн з ринковою економікою, не отримують доходів від власності, а також
практично не впливають на прийняття управлінських рішень в акціонерних
товариствах.
У стратегічно орієнтованій системі корпоративного управління великі
акціонери, інституціональні інвестори, члени ради директорів мають бути
залучені до розробки стратегічних рішень разом із менеджментом.
Ефективне корпоративне управління повинно забезпечувати стійку
присутність підприємства на ринку, гарантувати захист прав акціонерів,
обмежити можливості зловживань з боку менеджерів і сприяти розвитку
підприємства і залученню інвестицій.
Початком формування корпоративних об‘єднань вважається масштабне
здійснення в Україні безкоштовної приватизації, яка призвела до створення на
багатьох підприємствах акціонерних моделей, характерною рисою яких є
домінуюча роль акціонерів – працівників ПАТ. Щоб розібратися у суперечках,
які виникають під час управління ПАТ, треба більш детально розглянути типові
для українських підприємств групи акціонерів.
По-перше – держава-акціонер. У держвласності зараз закріплюються
пакети акцій розміром 50 % + 1 акція та 26 % + 1 акція (головним чином це
стосується стратегічно важливих підприємств). Отже, держава намагається
залишитися основним власником підприємств або впливати на прийняття
найбільш важливих рішень. Державні частки, що є надлишком над розмірами
цих пакетів, продаються приватним інвесторам.
Другу групу, яка, на відміну від держави-акціонера, присутня зараз на всіх
приватизованих ПАТ, становлять акціонери – керівники підприємств. Головний
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інтерес представників цієї групи полягає у збереженні своїх посад і влади
всередині акціонерного товариства. Наявність влади для багатьох керівників
має набагато більше значення у порівнянні зі, скажімо, одержанням дивідендів
за акціями.
До третьої групи увійшли акціонери – працівники підприємства. Її
представники ставали власниками акцій «рідних» об‘єктів із декількох причин.
Серед них: бажання стати співвласником ПАТ та отримувати дивіденди за
акціями; пропаганда чи тиск керівників підприємств, які погрожували
працівникам приходом зовнішнього інвестора, що може бути небезпечним для
товариства; перебування на підприємстві колективу орендарів, які здійснювали
оренду підприємства з правом викупу; відсутність кваліфікації для оцінки
можливостей інших підприємств.
Ця

група

практично

позбавлена

самостійності,

що

спричинено

некомпетентністю та залежністю від керівництва ПАТ [9].
Сучасні українські корпорації, які функціонують в різних сферах
національної економіки, відрізняються методами формування. Особливо
істотними є відмінності між нефінансовим і фінансовим секторами.
Більшість великих підприємств реального сектора економіки склалися в
процесі роздержавлення, тоді як фінансові установи (за виключенням
пострадянських системних банків) сформувалися як ринкові корпорації. Це
дозволило їм створити економічно ефективну структуру акціонерної власності з
вільним грошовим капіталом, а також чітко визначити сторони взаємовідносин
між власниками та менеджерами «принципал-агент». Разом з тим комерційні
банки стикаються з необхідністю вирішення додаткових питань, обумовлених
специфікою їх діяльності [10]:
- по-перше, фундаментальний взаємозв‘язок принципала та агента у
фінансовому секторі набагато складніший, ніж у нефінансовому. Це
пояснюється більш серйозними інформаційними асиметріями унаслідок
жорсткого регулювання з боку наглядових органів, банківською таємницею
тощо;
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-по-друге, для виконання функцій посередника фінансовим установам
достатньо відносно низької, порівняно з нефінансовими компаніями, частки
власних коштів у пасивах. Однак їх специфіка зумовлює більшу ризикованість
активів та критичну залежність банків від довіри більшості вкладників.
Повноваження Фонду щодо обліку корпоративних прав держави,
формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави визначені законами
України «Про управління об‘єктами державної власності» та «Про Фонд
державного майна України», постановою Кабінету Міністрів України від
29 жовтня 2003 року № 1679 «Про формування і ведення Реєстру
корпоративних прав держави».
Станом на 01 липня 2015 року в Реєстрі корпоративних прав держави
обліковуються 562 господарських товариства, які мають частку держави у
статутному капіталі.
Держава в особі Уряду України, Фонду, міністерств та інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади здійснює управління
корпоративними правами держави у 476 АТ, 55 товариствах з обмеженою
відповідальністю (ТОВ) та 31 національній акціонерній компанії (НАК) і
державній холдинговій компанії (ДХК), створених відповідно до окремих
рішень Президента України та Уряду.
Із загальної кількості господарських товариств, які мають частку
держави у статутному капіталі:
 277 господарських товариств (49,28 % загальної кількості) мають у
статутному капіталі державну частку понад 50 %, що надає державі право
контролю за їх діяльністю (контрольний пакет), з яких 156 господарських
товариств (27,75 %) мають державну частку 100 %;
 145 господарських товариств (25,80 %) мають державну частку у
статутному капіталі розміром від 25 % до 50 % (блокуючий пакет);
 140 господарських товариств (24,91 %) мають державну частку у
статутному капіталі менше 25 %.(Рис 1).
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Рис. 1 Розподіл корпоративних прав держави за розміром державної частки
в статутному фонді станом на 1 липня 2015 року

У Реєстрі корпоративних прав держави обліковуються 139 АТ,
заснованих міністерствами, а також 21 НАК і ДХК, які не подають до Фонду
жодної звітності, функції з управління якими здійснюють виключно засновники
– міністерства.
Фонд та його регіональні відділення здійснюють управління 367
об‘єктами з корпоративними правами держави (65,30 % загальної кількості), з
них з державною часткою від 50 % до 100 % – 133 об‘єкти.
Міністерства та інші центральні й місцеві органи виконавчої влади
здійснюють управління корпоративними правами 195 господарських товариств
(34,69 %), з них з державною часткою більше 50 % – 144 об‘єкти.
Загальна кількість пакетів акцій, часток, паїв, що належать державі у
статутному капіталі господарських товариств, станом на 01 липня 2015 року
порівняно з відповідним періодом 2014 року наведена у таблиці 2.
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Таблиця 2
Порівняльна таблиця кількості господарських товариств, пакети акцій

Станом на
01.07.2015

Станом на
01.07.2015

Станом на
01.07.2015
Станом на
01.07.2014

Станом на
01.07.2014

АТ, ТОВ, які перебувають
на обліку інших органів
виконавчої влади
Разом:

Від 50% до
100%

Станом на
01.07.2015

АТ, створенні за участю
Фонду
ТОВ

Від 25% до
50%

Станом на
01.07.2014

АТ створенні в процесі
приватизації та
корпоратизації
ХК, ДАК, НАК

Від 10%до
25%

Станом на
01.07.2015

Види господарських
товариств

До 10%

Станом на
01.07.2014

Загальна
кількість

Станом на
01.07.2014

(частки, паї) у статутних капіталах яких належать державі

233

231

40

38

32

31

64

69

97

93

31

31

0

0

0

0

0

0

31

31

71

71

22

23

7

7

28

27

14

14

56

55

5

5

15

16

20

18

16

16

166

174

6

5

14

15

30

30

116

124

557

562

73

71

68

69

142

144

274

278

Отже, за результатами даної таблиці, протягом порівняльного періоду
загальна кількість господарських товариств збільшилася на 5 АТ (1
підприємство повернено за рішенням суду, 4 – передано органами управління
на приватизацію).
Протягом першого півріччя 2015 року господарськими товариствами, що
належать до сфери управління ФДМУ, до Держбюджету було перераховано
дивідендів на державні частки на загальну суму 383,13 млн. грн. (у першому
півріччі 2014 р. цей показник дорівнював 398,2 млн.грн. Також ФДМУ
інформує, що за станом на початок липня 2015 року провадження в справі про
банкрутство було порушено щодо 65 господарських товариств, у статутних
капіталах яких державна частка
перевищує 50% і які знаходяться в управлінні Фонду держмайна (Рис.2).
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Господарські товариства, які знаходяться в управлінні
Фонду держмайна
1% 2%
29%

У стані
реструктуризації
У стадії
розпорядження
майном
У стадії санації

68%

Рис. 2 Господарські товариства, які знаходяться в управлінні
Фонду держмайна
Як бачимо, із загальної кількості зазначених об‘єктів одне підприємство
перебувало у стані реструктуризації, одне товариство - у стадії розпорядження
майном, 19 - у стадії санації, а 45 - у процесі ліквідації.
Водночас, слід зазначити, що корпоративний портфель держави за
останні роки має тенденцію до зменшення. Але його скорочення в основному
відбувається за рахунок пакетів акцій розміром від 25 до 50% статутного
капіталу (Рис. 3).
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Станом на

Загальна
кількість

29.12 2005
30.12. 2010
01. 07. 2015

1178
536
367

До
10%

Від
10%до
25%

248
110
67

217
88
54

З них:
Від
Від
50%
25% до
до
50%
75%
427
116
169
62
112
52

Від
75%до
100%

100%

106
66
51

64
41
31

Рис. 3 Моніторинг корпоративних прав держави у статутному капіталі
господарських товариств
У зв‘язку з цим, виникла суперечність між правом власності держави на
пакети акцій, що вносилися до статутного капіталу державних (національних)
акціонерних і холдингових компаній, та загальновизнаними в Україні нормами
корпоративного управління.
Проблемні

питання

корпоративного

управління

досліджувала

та

досліджує у своїх працях значна кількість вітчизняних та зарубіжних учених і
аналітиків – практиків. Проблеми удосконалення корпоративного управління
лежать не лише в площині правового поля, вони набагато складніші і
багатогранніші, що пов‘язано із складністю самого явища корпоративного
управління [2].
Найбільш важливі та актуальні проблеми, що притаманні вітчизняній
моделі корпоративного управління щодо акціонерного капіталу: проблемність
та нерегулярність виплати дивідендів; неможливість врахування дивідендної
дохідності в розрахунку вартості акціонерного капіталу; недосконалість
механізму ціноутворення акцій на вторинному ринку; порушення порядку
емісії облігацій;невідповідність обсягів емісії корпоративних облігацій обсягам
власного капіталу емітента.
Аналіз ситуації щодо реалізації права акціонерів, зокрема дрібних, на
отримання дивідендів, показує, що в Україні практично не купують акцій з
метою отримання дивідендів, бо дивіденди корпорації не виплачують. Акції
купуються, щоб одержати прибуток на різниці їх курсів. Чому так склалося?
Справа в тому, що в законодавстві передбачені випадки, коли дивіденди за
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акціями не виплачуються, але нічого не сказано про обов‘язок корпорації
виплатити частину прибутку акціонерам, якщо цей прибуток є в наявності.
Тобто, механізм реалізації права акціонерів на отримання дивідендів в Законі
відсутній [4].
До першочергових та найважливіших напрямків вдосконалення системи
корпоративного управління слід зарахувати забезпечення захисту прав
акціонерів, особливо дрібних. Це сприятиме залученню коштів як вітчизняних,
так і іноземних інвесторів, а також більш оптимальному та раціональному
розподілу капіталу в масштабах української економіки.
Заходи

щодо

вдосконалення

корпоративних

відносин

повинні

розроблятись з врахуванням як міжнародних стандартів та підходів, так і
досвіду вітчизняних корпорацій і специфіки української економіки.
Це

дасть

можливість

захистити

інтереси

акціонерів,

підвищити

конкурентоспроможність українських корпорацій, оздоровити інвестиційний
клімат та економіку держави.
Керуючись положенням, що корпоративне управління є фундаментом для
системи антикризового корпоративного управління, необхідно дослідити
особливості функціонування органів системи корпоративного управління, з
подальшим формуванням чинників вдосконалення їх взаємодії.
Дослідження

специфіки

функціонування

органів

корпоративного

управління дозволило виокремити наступні проблеми:
- нерівноправність різних груп акціонерів;
- інформаційна асиметрія, що виникає між суб‘єктами управління;
- корпоративні конфлікти;
- низька ефективність корпоративного менеджменту;
- відсутність чіткої стратегії розвитку;
- багаторівнева внутрішньокорпоративна корупція;
- формальне існування деяких органів управління.
- відсутність кодексу корпоративного управління.
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Взаємозв‘язки та відносини між суб‘єктами управління є основою
системи антикризового корпоративного управління. Переважна більшість
проблем у функціонуванні підприємства спричинені неузгодженістю діяльності
керівного апарату, низькою ефективністю наявної організаційної структури
підприємства, що застаріла і потребує реорганізації.
Для

вирішення

проблем,

спричинених

недоліками

організаційної

структури, потрібен орган, що дозволить:
- узгодити та поєднати процеси управління та бізнес-процеси на
підприємстві;
- акумулювати необхідну інформацію стосовно діяльності підприємства,
проводити її об‘єктивний аналіз та представляти відповідним чином, виходячи
зі специфіки та потреб суб‘єкта, для якого формується звіт;
- нейтралізувати проблему інформаційної асиметрії та конфлікту
інтересів;
- побудувати чітку стратегію розвитку, слідкувати за її дотриманням та за
необхідності вносити корективи;
- прибрати формальні ланки управління, забезпечити повноцінне
функціонування усіх органів управління.
Висновки

з

проведеного

дослідження.

Підбиваючи

підсумки

та

резюмуючи усе вище наведене, слід наголосити на наступному. Сьогодні
українське законодавство не окреслює сферу відносин, де може існувати
корпоративне

управління,

проте

певні

розробки

у

сфері

принципів

корпоративного управління на національному рівні вже існують.
Таким

чином,

дослідження

української

моделі

корпоративного

управління дозволяє нам виділити її основні її риси та відмінності, необхідні
для врахування при оцінці ефективності корпоративного управління. По-перше,
обраний спосіб приватизації українських підприємств призвів до розпорошення
акціонерного

капіталу

і

до

того,

що

багато

підприємств

продали

недооціненими. Контроль над більшістю корпорацій зосередився в руках
менеджерів корпорації. Це сприяло процесам перерозподілу власності шляхом
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концентрації акцій корпорацій, що належать працівникам, в руках менеджерів
або зовнішніх власників. По-друге, слабка участь держави в управлінні
державними

пакетами

акцій

приватизованих

підприємств.

По-третє,

спекулятивна функція фондового ринку, перешкоджає його ефективному
впливу на корпоративні відносини. Низька ліквідність акцій більшості
українських банків в сукупності з великим числом корпорацій створюють
передумови для розвитку ринку корпоративного контролю. По-четверте,
слабкий розвиток зовнішніх механізмів корпоративного управління. По-п'яте,
відсутність

професійного

інституту

найманих

керуючих,

відсутність

ефективного

механізму

формування

та,

грошової

зокрема,

винагороди

генеральних директорів українських банків.
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Л.В. Бондарчук, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
В статті досліджено основні необхідні елементи інформатизації аналітичної
діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування в
Україні.

Сформовано

деякі

напрямки

покращення

методичного

та

інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної діяльності, процесів
підготовки і прийняття рішень в системі державного управління.
Ключові слова: державне управління, місцеве самоврядування, інформаційноаналітичне забезпечення, управлінські рішення, децентралізація, процес
управління, аналітична діяльність.
Постановка завдання та іі зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними

завданнями. Загальний

рівень

інформатизації

аналітичної

діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування в
Україні на сьогодні є таким, що, крім проблем інтеграції їх в інформаційноаналітичну систему, в даний час потрібно також вирішувати проблеми
створення чи суттєвої модернізації самих об‘єктів інтеграції. У період
державних криз, беручи на себе питання життєзабезпечення на локальному
рівні, місцеве самоврядування сприяє збереженню і зміцненню держави.
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У періоди між кризами місцеве самоврядування відіграє стабілізуючу
роль у розвитку держави, забезпечуючи надання місцевих послуг і знімаючи
соціальну напругу в суспільстві. Відносна централізація державної влади може
бути виправдана лише в періоди реальної загрози зовнішньої агресії. Звідси
випливає, що наявність у системі владних відносин інституту місцевого
самоврядування

є

необхідною

умовою

стійкого

розвитку

держави

застосовуючи сучасні складові інформаційно-аналітичного забезпечення. Без
інституту місцевого самоврядування держава хитка, а тривале придушення
місцевого самоврядування може призводити до кризи влади. З огляду на цю
фундаментальну властивість інституту місцевого самоврядування й особливості
його правого статусу, можна з упевненістю стверджувати, що гальмування
процесу становлення місцевого самоврядування не тільки гальмує процеси
євроінтеграції, але й може мати серйозні негативні наслідки для України.
Метою дослідження є специфіка інформаційно-аналітичної діяльності в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування, яка полягає в
тому, що вона є елементом системи і процесу управління, визначення
системних

євроінтеграційних

детермінант

інноваційних

трансформацій

вітчизняного державного управління.
Тому дана діяльність носить переважно прикладний, а не теоретичний
характер. Відповідно, основна увага приділяється не стільки глибині і
оригінальності розробки проблем, скільки їх оперативності і ефективності
дослідження складових інформаційно-аналітичного забезпечення.
Виклад основного матеріалу досліджень. Сучасний процес необхідності
вживати рішучі заходи адаптуючи сучасні складові інформаційно-аналітичного
забезпечення відносно до формування і реалізації державної політики в царині
розвитку місцевого самоврядування, визначає основні завдання поведених
досліджень.
Недостатнє оснащення органів державної влади і органів місцевого
самоврядування програмно-апаратними засобами, відсутність скоординованої
системи показників та затверджених методик їх розрахунку не дозволяють
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прозоро відслідковувати узгодженість та несуперечність цілей, що ставляться
на всіх рівнях управління, контролювати їх додержання та приймати рішення
щодо забезпечення їх досягнення. До цього ж треба додати відсутність
розвиненої аналітичної бази, систематизованого і вичерпного інформаційного
фонду з потужним довідковим апаратом, мереж телекомунікацій, що
дозволяють

використовувати

фонди

зовнішніх

організацій.

Складність

українських реалій зумовлена відсутністю консолідованої позиції владної еліти
щодо шляхів, напрямків та часових окреслень необхідних змін.
На практиці управлінські рішення, які готуються, не завжди мають
достатню аналітичну розробку, економічне і правове обґрунтування. Існуючий
теоретичний та виробничий потенціал вітчизняної науки і промисловості
використовується досить неефективно. Залишає бажати кращого рівень
методичного

та

інформаційно-технологічного

забезпечення

аналітичної

діяльності, процесів підготовки і прийняття рішень. Майже скрізь недостатній
рівень системного проектування великих інформаційних комплексів [5, с. 23].
У відповідних теоретичних дослідженнчх на основі трактування
економічної свободи як історично сформованого способу функціонування
складних господарських систем показаний генетичний зв'язок між лібералізмом
і державою, охарактеризована роль інституту економічної свободи в реалізації
ліберально-демократичних
України

на

базі

перспектив

застосуваня

соціально-економічного

складових

розвитку

інформаційно-аналітичного

забезпечення.
Стаття В. Гейца «Ліберально-демократичні основи: курс на модернізацію
України»

аналізує

фундаментальні

питання

становлення

і

еволюції

українського суспільства крізь призму актуальних задач і гострих поточних
проблем досить активно використовуючи складові інформаційно-аналітичного
забезпечення. Критичний погляд вченого на соціально-економічну дійсність
України парадоксальним образом приводить до позитивного розуміння
сучасності і історичної перспективи країни: нам є, що втрачати; ми бачимо,
куди треба йти; ми знаємо, що треба робити [2, с. 56].
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Аналізу досвіду європейських країн у сфері створення та реформування
системи державного управління

та децентралізації органів місцевого

самоврядування в контексті потреб країн, що здійснюють процес соціальної
модернізації,

присвячені

праці

В. Гріньова,

В. Долечека,

Д. Кокоріна,

А. Кондратюка, А. Шадріна та низки інших вітчизняних і зарубіжних фахівців.
Однак у них аналізуються лише окремі аспекти європейських адміністративних
реформ.

Водночас

узагальнення

основних

тенденцій

трансформації

європейських систем державного управління в контексті євроінтеграційних
прагнень України є порівняно малодослідженою проблемою акцентуючи увагу
на дослідження складових інформаційно-аналітичного забезпечення.
Враховуючи широченний спектр проблем і обмежені ресурси, неможливо
утримувати в штаті високопрофесійних спеціалістів з усіх напрямків. Тому
органам управління важливо мати під рукою перелік сторонніх експертів у
різних сферах. Це в свою чергу передбачає наявність в органах влади людей або
структур, до кола обов‘язків яких входить професійне формулювання задач,
організація аналітичних досліджень, підбір і координація експертів, реалізація
експертних процедур і технологій, представлення результатів особам, які
приймають рішення.
На шляху вдосконалення цієї діяльності в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування в Україні має місце низка об'єктивних
чинників, які ускладнюють здійснення інформаційно-аналітичної роботи. До
них належать:
– неточність і неповнота інформації, з якою працюють органи державної
влади, породжувані недостатністю як ресурсів для її одержання, так і взаємодії
органів між собою;
– обмеження реального часу, протягом якого повинні бути прийняті
управлінські рішення незалежно від складності вирішуваних питань і обсягів
оброблюваної інформації;
– багатокритеріальність при прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях
органів державної влади;
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– відсутність належної культури виконання та використання інформаційноаналітичних матеріалів з діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування[6].
Найважливіші інструментально-технологічні інновації в європейських
системах

державного

управління

пов‘язані

з

реалізацією

переваг

інформаційних технологій як інструментів управлінської діяльності. Ці
переваги стосуються кількох характеристик розвитку державного управління.
По-перше,

інформатизація

відкриває

можливості

максимального

сегментування спрямованості діяльності органів державної влади на потреби
громадянина, об‘єктної персоніфікації державного управління та формування
механізмів безпосередньої політичної й адміністративно-управлінської участі
кожного громадянина без її опосередкування політичними чи корпоративними
структурами.
По-друге, інформаційні технології принципово змінюють ситуацію в
комунікативній сфері державного управління, дозволяючи забезпечити суб‘єктоб‘єктну взаємодію в режимі «on-line» і значною мірою знищуючи часові й
просторові обмеження в цій сфері.
По-третє, принципово

змінюється

матеріально-інструментальна база

державного управління, оскільки використання інформаційних технологій,
комунікацій, баз даних тощо набагато збільшує продуктивність управлінської
праці і визначає формування нових технологічних засад управлінської
діяльності.
По-четверте,

інформатика

дозволяє

з‘ясувати

питання

прозорості

діяльності органів державної влади і сформувати ефективні механізми
громадського контролю. У практиці державного управління найсерйозніші
інновації пов‘язані із забезпеченням інформаційної відкритості управлінської
діяльності,

інформатизацією

системи

державного

управління

і

конституюванням державної влади як суб‘єкта інформаційної інноватики в
суспільстві загалом.
Інформаційна відкритість органів державної влади має широкий і вузький
зміст. У широкому розумінні, це основа вдосконалення роботи державного
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апарату в напрямі його переорієнтації на потреби громадян. Так, у Хартії
громадян Великобританії інформаційна відкритість пов‘язується з цілим
комплексом

нових

управлінських

принципів

–

стандартами

якості,

можливостями вибору і консультацій для громадян, пріоритетністю чесності і
корисності

як

раціоналізацією

елементів
державного

корпоративної
управління

управлінської

на

основі

економії

культури,
засобів,

формуванням ефективного механізму оскарження неправильних дій[7, с. 92].
Інтегрована інформаційно-аналітична система має створити умови для
подолання негативного впливу вищезазначених чинників і забезпечити
ефективну

роботу

органів

державної

влади

завдяки

удосконаленню

інформаційно-аналітичної системи органів державної влади і органів місцевого
самоврядування та використанню компонентів, що реалізують інтеграцію їх
діяльності, а саме: телекомунікаційне середовище, інтегровану систему
електронного документообігу, інтегровану систему управління інформаційними
ресурсами, систему управління розподіленими технологіями аналітичних
обчислень, центр управління інтегрованої інформаційно-аналітичної системи.
На даному етапі розвитку такої системи головними проблемами для інтеграції
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади і органів
місцевого самоврядування слід вважати:
– відсутність нормативно-правових норм щодо регулювання доступу до
державних інформаційних ресурсів, регламенту використання та передачі
інформації про діяльність органів державної влади (органів місцевого
самоврядування);
– відсутність інформаційного базису для комплексного вивчення і
виконання завдань державного та господарського управління у вигляді
державних кадастрів, реєстрів та регістрів інформаційних ресурсів з
інформацією про земельні та природні ресурси, об‘єкти нерухомості,
населення, юридичні особи тощо;
– відставання технологізації процесів управлінської діяльності від
сучасних

потреб

державного

управління

інформаційних технологій;
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і

сучасного

рівня

розвитку

– недосконалість «публічної влади», прямих та зворотних інформаційних
зв‘язків органів державної влади (органів місцевого самоврядування) з
громадськістю

та

різноманітними

недержавними

джерелами

масової

інформації.
Напрями

державної

політики

щодо

інтегрованої

інформаційно-

аналітичної системи визначаються системоутворюючим значенням, яке має ця
система для Національної програми інформатизації України, де вона повинна
відігравати роль лідера з інтеграційними і координаційними функціями.
Висновки. Таким чином, проблеми, що виникатимуть при створенні даної
системи, потребують вирішення на найвищому державному організаційному,
науковому і технологічному рівні. Пріоритетними напрямами державної
політики України для створення інтегрованої інформаційно-аналітичної
системи є:
– нормативно-правове забезпечення створення та функціонування
інформаційно-аналітичної системи органів державної влади (органів місцевого
самоврядування) та інтегрованої інформаційно-аналітичної системи;
– координація створення та модернізації інформаційно-аналітичної
системи органів державної влади (органів місцевого самоврядування);
– створення системи національних інформаційних ресурсів;
– забезпечення правової захищеності авторських прав на інформацію;
– сприяння розвитку культури використання інформаційно-аналітичних
матеріалів персоналом

органів державної

влади

й

органів

місцевого

самоврядування;
– забезпечення інформаційної безпеки всіх учасників інформаційних
процесів в державі;
– створення системи захисту інтелектуальних ресурсів;
– залучення аутсорсингових центрів для вирішення міжвідомчих завдань;
– створення умов для інтенсифікації розробки та впровадження
програмних засобів аналітичної обробки інформації;
173

– забезпечення використання Інтернету та розвитку «електронної
демократії»;
– сприяння підготовці наукових та інженерно-технічних кадрів для
розробки,

експлуатації

та

розвитку

систем

інформаційно-аналітичної

діяльності.
За умов глобалізації, суспільна прогресивна динаміка стає не стільки
наслідком екстраполяції в часі традиційних переваг та попередніх досягнень,
скільки результатом винаходу ефективної моделі поєднання широкого
комплексу динамічних факторів - від соціальних – до геокультурних, від
геополітичних

–

до

промислово-технологічних.

Логіка

забезпечення

конкурентоспроможності українського суспільства та ефективності економіки,
в ідеологічному та політико-технологічному плані є логікою інноваційних
політико-економічних реформ, спрямованих на розбудову «гуманітарної
економіки соціальних інвестицій», «економіки здоров‗я» та «суспільства
гуманітарних інновацій», які дозволять не лише обрати більш ефективну
методологію державної політики, а і забезпечити принципово нові – комплексні
підходи в соціально-економічному плануванні та політико-економічному
моделюванні суспільного розвитку України.
При створенні інтегрованої інформаційно-аналітичної системи доцільним
є застосування програмно – цільового методу формування, виконання та
фінансування завдань за визначеними пріоритетними напрямками [9].
Для підвищення ефективності роботи аналітичних та інформаційнотехнологічних служб необхідні узгоджені рішення як на міжрегіональному, так
і на державному рівні. Залишається актуальною координація подальшого
розвитку

і

використання

комунікаційних

систем,

регіональних
які

складають

та

державних

сьогодні

інформаційно-

елементи

єдиного

інформаційно-аналітичного простору органів державної влади. Всі ці проблеми
можна вирішити лише спільними зусиллями органів державної влади та органів
місцевого самоврядування за умови консолідації інформаційно-комунікаційних
систем за сучасних умов.
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М.А. Горшков
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФАКТОРИ ТА ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Стаття містить результати дослідження зв’язку

між факторами

та

показниками відтворення ресурсів аграрного сектору. Аналіз відомих праць
свідчить про недостатність вивчених факторів впливу на процеси відтворення
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ресурсного потенціалу та цільових показників контролю реалізації цих
процесів. Результатом досліджень є удосконалена таблиця факторів впливу і
показників розвитку аграрного сектору.
Ключові слова: аграрний сектор економіки, процеси відтворення, ресурсний
потенціал, розвиток сільських територій, фактори впливу на розвиток
аграрного сектору, показники відтворення ресурсного потенціалу.
Постановка
залишаються

проблеми.

актуальними

Питання
в

відтворення

сучасному

природних

суспільстві.

Це

ресурсів

обумовлено

зростаючими темпами їх використання, процесами глобалізації, загострення
продовольчої проблеми, погіршенням екології. Одним з напрямом розвитку
національної та регіональної економіки є раціональне природокористування та
відтворення природних ресурсів. Не дивлячись на популярність напряму
сталого розвитку економіки, який передбачає активізацію процесів відтворення
ресурсного потенціалу, залишаються недостатньо вивченими фактори впливу
на процеси відтворення ресурсного потенціалу та цільових показників
контролю реалізації цих процесів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій та невирішених раніше частин
проблеми. Серед науковців, що вивчали проблему ефективного відтворення
ресурсного потенціалу аграрного сектору можна відокремити таких вчених:
В. Г. Андрійчука[1]¸ В. В. Вітвицького [2], В.В. Іванчишена [3], А. І. Коренюка
[4], О.О. Клокара [5] та інших. В наукових працях зазначених вчених
розглядаються основні принципи відтворення природних ресурсів, витратні та
прогнозні моделі відтворення різних видів природних ресурсів, рекомендації
щодо змін в організації раціонального природокористування та забезпечення
продовольчої безпеки, розвитку сільських територій. Але недостатньо
досліджені питання взаємозв‘язку факторів змін природних ресурсів та
показників відтворення природних ресурсів, не виконано аналіз моніторингу
статистичних даних для контролю процесів користування та відтворення
природних ресурсів.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження – визначення основних
факторів змін ресурсного потенціалу аграрного сектору та показників процесів
їх відтворення.
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Основний матеріал. Відтворення ресурсного потенціалу

базується на

розумінні його структури, кожної складової, якості та збалансованості
природних, біологічних, матеріальних, фінансових, інформаційних і трудових
ресурсів. Інтегральна цільова взаємодія цих ресурсів дозволяє реалізувати
виробництво продукції аграрного сектору, створити масу споживчих вартостей,
забезпечити розвиток сільськогосподарських територій.
На сучасному етапі розвитку економіки великий вплив на економічне
зростання мають такі фактори:
- природні ресурси;
- збільшення чисельності населення, обсягів трудових ресурсів.
- збільшення ступеня концентрації капіталу в рамках національної
економіки,
- науково-технічна революція, яка є основоположним фактором
економічного зростання [6].
Окремим питанням є моніторинг основних показників ресурсного
потенціалу аграрного сектору.
Якщо говорити про ресурсний потенціал аграрного сектору економіки, то
такі фактори відображають його основні складові – природні ресурси (земельні,
лісові, водні тощо); трудові ресурси, власний капітал, інформаційні та науковотехнічні ресурси, які можна назвати ресурсами знань.
Для того щоб розвивати визначені види ресурсів, необхідно організувати
систему моніторингу щодо їх стану з подальшою розробкою варіантів їх
збереження, розвитку та відтворення на всіх рівнях:
- мікро (підприємства, фермерські та домашні господарства);
- мезо (громада, місто, регіон);
- макро (держава).
На основі результатів дослідження О. Клокара [5] нами була доповнена
таблиця факторів та показників відтворення ресурсного потенціалу.
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Таблиця 1
Фактори та показники відтворення ресурсного потенціалу (на основі [5])
Фактори

Макро Мезо- Мікро
Показники
рівень рівень рівень
Політичний та
+
+
+ ВВП, валова продукція, рівень життя,
соціальнорентабельність с/г продукції, темпи зростання
економічний
імпорту та експорту товарів та послуг; пропорції
стан у країні
споживчих цін; показники ресурсовіддачі в
аграрному секторі
Нормативно+
+
+ показники децентралізація, зміни в законодавстві
правова база
щодо фінансової підтримки аграрного сектору,
підприємницької діяльності.
Стан розвитку
+
+ демографічні показники стану сільського
сільських
населення; валовий регіональний продукт на
територій
душу населення, рівень рентабельності основних
видів с/г продукції, інвестиції в основний капітал,
доля переробних виробництв у валовому
регіональному продукті, доля імпорту основних
груп продовольчих і непродовольчих товарів,
доля витрат на соціальні потреби, витрати на
кінцеве споживання домашніх господарств,
рівень якості життя.
Інвестиційний
+
+
+ Показники економіки України та аграрного
клімат
сектору за індексом економічної свободи;
показники України та аграрного сектору за
рейтингом «Ведення бізнесу»; експертні
показники світових та європейських асоціацій
Стан розвитку
+
+
+ Валова продукція сільського господарства,
аграрного
структура аграрного сектору, рівень
сектора
підприємництва в аграрному секторі, рівень
економіки
технічного забезпечення; рівень якості продукції.
Стан ринку
+
+
+ Рівень зайнятості в аграрному секторі, рівень
праці
фахівців з вищою освітою, рівень фахівців в
інноваційних галузях аграрного сектору
Рентабельність
+ Показники рентабельності сільськогосподарських
сільськогоспода
підприємств
рських
підприємств
Рівень
+
+
+ Рівень заробітної плати, соціальних виплат,
матеріального
задоволеності працівників
та соціальнопсихологічного
стимулювання
працівників
Науково+
+
+ Інноваційне науково-технічне оснащення
технічний
аграрного сектору, запровадження інноваційних
прогрес
технологій; рівень інформаційного супроводу
аграрного виробництва
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Продовження таблиці 1
Знос
матеріальнотехнічної бази
підприємств
Технології
виробництва
Ефективність та
якість
використання
земель
сільськогоспода
рського
призначення
Природнокліматичні
умови
Сезонність
виробництва

-

+

+ Показники зносу матеріально-технічної бази
підприємств

-

+

-

+

+ Запровадження інноваційних технологій
виробництва
+ Показники структури земель
сільськогосподарського призначення

+

+

+ Агро-екологічні показники території

+

+

+ Показники сезонності виробництва

Джерело: Власна розробка на основі [5].
Аналіз таблиці 1 свідчить про те, що показники деякою мірою дублюються.
Крім

того,

достатньо

багато

експертних

оцінок

та

показників,

що

централізовано не відстежуються державними інституціями. Це свідчить про
необхідність перегляду статистичних показників розвитку аграрного сектору та
його ресурсного потенціалу на всіх рівнях. Ситуаційний підхід оцінки
ресурсного потенціалу територій дозволить загальні методи моніторингу до
умов і ситуацій розвитку визначених територій та громад в умовах
децентралізації управління. Взагалі, виконані дослідження, тенденції розвитку
процесів децентралізації свідчать про необхідність активного розвитку
сільських територій та їх ключових соціально-економічних центрів.
Враховуючи, що серед результатів досліджень та наукових праць
достатньо

визначень

показників

відтворення

природних,

екологічних,

інвестиційний, інноваційних, трудових ресурсів, більш детально зупинимось на
інформаційній складовій. На нашу думку такі показники повинні складатись з
інформаційного представлення території (сайти портали, регіону, підприємств,
установ, природних ресурсів; показників інформаційного супроводження
кожної зі складових ( від законодавчої бази до результатів розвитку), та
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безпосередньо показників відтворення у вигляді карт, діаграм, таблиць,
аналітичних доповідей, дорожніх карт тощо.
Методику побудови дорожньої карти підтримки процесів відтворення
ресурсного потенціалу, яка на відміну від існуючих охоплює не тільки
послідовність заходів реалізації стратегічних планів, а містить основні фактори
впливу на показники відтворення ресурсного потенціалу, сценарії реалізації
механізму моніторингу та регулювання, засновані на досвіді кращих практик
відтворення ресурсного потенціалу, мотивації збереження та розвитку
природного та інтелектуального потенціалу на макро, мезо та мікро рівнях
національної економіки.
Висновки. Таким чином, за результатами дослідження можна зробити такі
висновки:
Процеси відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору потребують
змін у визначенні факторів пливу та показників їх розвитку, організації збору
статистичних даних, експертних оцінок та форм їх представлення.
Чітке визначення взаємозв‘язку факторів впливу та показників відтворення
дозволить

на

всіх

рівнях

державного

регулювання

та

управління

підприємствами здійснювати ефективний контроль щодо процесів відтворення
та підтримки балансу сталого розвитку.
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УДК 339.137:332.14:65 (045)
Г.В. Іванченко, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ
КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ
В статі визначено передумови та обґрунтовано необхідність використання
концепції менеджменту знань з мето формування конкурентних переваг
регіону. Досліджено перешкоди, що виникають на шляху поширення знань в
регіоні. Запропоновано структурну схему формування взаємодії в рамках
концепції менеджменту знань
Ключові

слова:

регіон,

конкурентна

перевага,

менеджмент

знань,

компетентність менеджменту підприємств.
Суспільство знань неминуче стане набагато більш конкурентним, ніж
будь-яке інше суспільство за всю історію людства. Причина проста: після
того як знання стануть доступними для всіх і кожного, вже не буде
виправдання за погану роботу
П. Друкер
Сучасні тенденції розвитку економіки відрізняються поглибленням
глобалізації та динамічності змін, що проявляється, у поглибленні взаємодії,
взаємозалежності

регіональних

економік,
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уніфікації,

стандартизації

міжнародної бізнес-діяльності, розширенні та ускладненні взаємозв‘язків між
ключовими гравцями. Прагнення до відкритості національних економіки
України, постійне посилення інтеграційних процесів приводять до усунення
бар‘єрів між ринками, регіонами, країнами. В таких умовах можливість
успішно конкурувати як на внутрішньому так і на світовому ринках
визначається наявністю конкурентних переваг у регіоні. Нова система зв‘язків,
основою якої є інтенсивний розвиток науки та інформаційних технологій,
економіка знань, змушує генерувати нові джерела економічної ефективності.
Людський потенціал, знання та інтелектуальний ресурс набувають
пріоритетного значення у розвитку як окремих підприємств, регіону так і
держави загалом. Невичерпність інтелектуального ресурсу робить його
привабливим для майбутнього ефективного використання. Тому проблема
формування конкурентної переваги регіону на основі концепції менеджменту
знань є ключовим аспектом підвищення компетентності робочої сили,
формування

інноваційної

інфраструктури,

провадження

інноваційного

виробництва та нової продукції, підвищенням конкурентоспроможності
регіону. В сучасній економіці знання становлять основу ресурсного розвитку та
зростання.
Теоретичні та практичні аспекти формування конкурентних переваг
знайшли своє відображення та розвиток у працях таких відомих вітчизняних та
зарубіжних вчених Донця Л., Іващенко Г., Камінської О., Коровецької Н.,
Сафиуллина А., Шершневої Е., Hаmеl G., Рortеr M. тощо. Проте питання
застосування

концепції

менеджменту

знань

у

підвищенні

конкурентоспроможності регіону досліджено не в повній мірі. Зокрема
подальшого вивчення проблемні та перспективні аспекти впровадження даної
концепції у регіони.
Нове

поняття

«менеджмент

знань»

(knowlеdgе-mаnаgеmеnt),

або

управління знаннями, пов‘язане з сучасної управлінської наукою і практикою.
Менеджмент знань – це систематичний процес ідентифікації, використання та
передачі інформації і знань, які люди можуть створювати, удосконалювати і
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застосовувати [2; 4]. Управління знаннями можна визначити як мистецтво
створювати вартість з нематеріальних активів організації, як цілеспрямований
процес конвертації знань у вартість. Менеджмент знань приводить до змін в
способі мислення менеджерів, до відходу від застарілих, ортодоксальних
підходів. Головна мета управління знаннями – це створення нових більш
потужних конкурентних переваг [1, с. 102].
Менеджмент знань формує і використовує інтелектуальний капітал
організації, підвищує віддачу наявних нематеріальних активів, поширює
результати НДДКР на подібні проекти, а отже трансформує знання у практику
роботи

організацій,

створює

умови

для

отримання

нових

знань

та

впровадження інновацій, сприяє формуванню інноваційного клімату, підтримує
конкретні інноваційні проекти.
Реальні шанси на успішне створення і впровадження нових знань,
розробок з‘являються, коли є дієві механізми, які стимулюють загальну
інноваційну активність. При цьому ключову роль відіграє подолання впливу
різних інституційних, інфраструктурних та інших бар‘єрів, що перешкоджають
ефективному інноваційному розвитку (табл. 1).
Таблиця 1

Перешкоди

Перешкоди на шляху набуття нових знань
Суспільство
Інертність по відношенню
до змін

Підприємства
Страх перед змінами,
непередбачувана реакція

Відсутність навичок
пошуку та відбору
потрібної інформації
Відсутність
відповідальності за дії та
рішення
Відсутність зацікавленості
у передачі знань іншим

Значні витрати часу на
засвоєння нових підходів
та методів
Відсутність гнучкості,
адаптації до нововведень
Невдачі у модернізації
структур

Регіон
Ускладнений пошук знань,
стимулювання
впровадження нововведень
Фрагментація діяльності
Функціональні прорахунки
Відсутність розумінні
сутності управління
знаннями

Для успішного запровадження менеджменту знань в регіоні необхідні:
розвинута технологічна інфраструктура, що дозволяє за допомогою
комунікацій ефективно поширювати знання;
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організаційна культура, яка сприяє розповсюдженню знань від одного
працівника та підрозділу до інших;
безперервне та висококваліфіковане навчання персоналу;
активізація пошуку нових підходів до ведення бізнесу.
Управління знаннями для кожної організації в регіоні дає можливість [4]:
швидко адаптуватися до вимог споживачів за допомогою більш
ефективних інноваційних рішень;
втілювати інновації в продукцію;
використовувати інтелектуальні активи партнерів, здійснюючи спільну
технічну, функціональну, галузеву експертизу;
прискорювати навчання та передачу навичок персоналу;
економити ресурси за рахунок повторного використання вже знайдених
рішень.
Отже, система управління конкурентними перевагами регіону на основі
концепції менеджменту знань має включати: аналіз і планування конкурентних
переваг на основі ідей бенчмаркінга та прогнозування майбутніх ринків;
визначення факторів, що впливають на конкурентоспроможність; визначення
проблем діяльності; формування портфеля конкурентних переваг; методику
розробки конкурентної стратегії та заходів, що дозволяють нарощувати
конкурентні переваги.
Конкурентоспроможність регіону є синергетичною характеристикою, що
відобража здатність динамічно реагувати на зміни ринкової ситуації з метою
утримання переваги. Для досягнення інтегрованої конкурентної переваги
регіональні органи влади мають сприяти самонавчанню та саморозвитку,
формуванню інноваційного мислення та креативного підходу до вирішення
завдань, що постають перед суб‘єктами господарювання [5, с 22].
Конкурентні переваги визначаються стратегією розвитку регіону, а
конкуренція товарів і послуг – це тільки зовнішній прояв загальної
конкурентної

позиції

підприємства.

Результатом

останніх

досліджень

М. Портера та М. Креймера [8] є концепція загальних цінностей, тобто
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принципів і методів роботи, які підсилюють конкурентоспроможність
підприємства, а також тих територій, на яких вони знаходяться. Такий підхід
сприятиме збільшенню інновацій, продуктивності праці, суспільних благ.
Сучасні потреби в ефективній інноваційній діяльності в регіоні
вимагають формування ефективного кадрового потенціалу, що, в свою чергу,
обумовлює необхідність розробки нових підходів до формування загальних
цінностей та компетентностей (рис. 1).
Регіональні органи управління, що сприяють активізації інноваційної діяльності
IННOВAЦIЙНA CТPAТEГIЯ
POЗВИТКУ PEГIOНAЛЬНOГO

Фасилітатор
(організатор та координатор
інноваційної діяльності)
Визначення
пріоритетних
інновацій,
необхідної
компетентності
кадрів

Інституція забезпечення
формування компетентностей
(науково-дослідні організації,
вищі навчальні заклади, центри
науково-технічної та економічної
інформації, ihubs)

Організація
навчання та
перепідготовк
и кадрів

Підприємства, організації,
органи влади

Рис. 1 Схема формування взаємодії в рамках концепції менеджменту знань
Усвідомлення принципів концепції загальних цінностей та їх реалізація
припускають можливість отримувати прибуток підприємствам певного регіону,
одночасно допомагаючи суспільству вирішувати його проблеми. Тобто
менеджмент майбутнього повинен враховувати інтереси не тільки вищого
керівництва та акціонерів, але й співробітників, місцевих громад, територій,
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відповідати потребам суспільства в цілому, окремим групам споживачів,
тенденціям розвитку управлінських та інформаційних технологій.
Пріоритетними

завданнями

інституції

забезпечення

формування

компетентностей має бути:
формальне та неформальне поширення знань;
розвиток і навчання, сприяння безперервному пошуку і набуття нових
знань, оволодіння новими знаннями;
розвиток

знань,

умінь,

навичок

та

кoмпетенцій

менеджменту

підприємств, установ, організацій щодо подолання кризових явищ в процесі
активізації

інноваційної

діяльності;

соціально-політичних,

соціально-

економічних та інших актуальних викликів сучасного суспільства;
визнання, сертифікація та ліцензування знань і умінь, освоєних у
практичний діяльності.
Сучасна регіональна ресурсна концепція визначає поняття конкурентної
переваги як результат реалізації стратегії щодо створення підприємствами
регіону унікально привабливих товарів і послуг на основі використання
рідкісних компетентностей підприємств, що не можуть бути досить швидко
скопійовані їхніми конкурентами [7]. Прихильниками ресурсної концепції було
доведено, що саме в організаційних здібностях менеджменту підприємства по
забезпеченню унікальності його бізнес-моделі в порівнянні з конкурентами
криється запорука процвітання. При цьому особливий акцент було зроблено на
визначенні та розвитку ключових компетентностей, що дозволяють генерувати
стійкі конкурентні переваги. Для успішної реалізації ідеї спільних цінностей
підприємство повинно активно вдосконалюватись та перетворюватись в
динамічну організацію, що самонавчається. Головною цінністю таких
організацій є формування системи менеджменту знань, акумулювання нових
знань та досвіду, підвищення компетентності працівників.
Отже, управління конкурентними перевагами повинно здійснюватись
постійно, динамічно, враховуючи особливості розвитку галузі, управлінських
та інформаційних технологій. Удосконалення організації управління та
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самонавчання підприємства, розвиток людського капіталу, формування
інтелектуальної бази знань підприємства – нові елементи сучасної парадигми
забезпечення конкурентних переваг. Поширення менеджменту знань сприяє
поширенню атмосфери

довіри

та творчості, посилює взаємодію між

підприємствами регіону, сприяє формальному та неформальному обміну
знаннями, професійними навичками.
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Н.М. Кривошеєва, В.М. Клочко, к.е.н.
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
НА ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ КРАЇНИ
Зроблено аналіз ефективних економічних реформ розвинутих країн світу.
Розглянуто роль державного менеджменту в історії розвитку економічної
науки.
Ключові слова: держава, менеджмент, національна економіка, конкуренція.
Питання пошуку ефективних механізмів впливу державного менеджменту
на економіки України для підвищення конкурентоспроможності національної
продукції потребує підвищеної уваги та глибокого вивчення. Причиною цього є
зменшення ролі держави як безпосереднього координатора економічного
розвитку

країни.

Співпраця

органів

державного

управління

із

саморегульованим ринком визначатиме стратегічні підходи, які повинні бути
покладені в основу державної політики.
Суттєвий внесок у дослідження теоретичних і методологічних засад
впливу державного менеджменту на економіку внесли такі вчені, як: Мюллер
А., Кейнс Д. М., Ліст Ф., Фон Хайєк Ф.-А., Джонсон П., Спенс М.
Метою даного дослідження є вивчення ролі державного менеджменту в
історії розвитку економічної науки, а також аналіз вдалих економічних реформ
в країнах, що програли Другу світову війну, але спромоглися створити
конкурентоспроможні національні економіки.
У період об'єднання німецьких земель у єдину державу (середина
XIX століття) виник напрям економічної думки, який отримав назву німецька
історична школа. Головні ідеї цієї школи були сформовані Адамом Мюллером
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у праці «Основи мистецтва управління державою» (1809) і Фрідріхом Лістом у
книзі «Національна система політичної економії» (1841). У своїх працях два
німецьких дослідники обстоюють протекціонізм у господарській політиці
держави [1, с. 252-253]. Ф. Ліст уважав, що для економічної могутності країни
необхідні національна єдність і митна система для розвитку виробничих сил.
Він базувався на твердженні, що протекціонізм корисний для народів на всіх
стадіях їх розвитку, а також для всіх без винятку країн. Добра протекційна
система не надає монополій, тому що внутрішня конкуренція підміняє іноземну
[2, с. 17-19; 11].
Світова економічна криза 1929-1933 рр. висунула перед дослідниками на
перше місце питання впливу держави на ринкову економіку. За оцінкою
багатьох економістів, праця Д. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, процента
і грошей» (1936 р.) є поворотним пунктом в економічній науці XX ст. і за
багатьма напрямками визначає економічну політику країн і в нинішній час.
Головна ідея цієї книги – система ринкових економічних відносин не є
досконалою і саморегульованою і що максимально можливу зайнятість і
економічне зростання може забезпечити тільки активне втручання держави в
економіку [1, с. 355-358; 3].
Проаналізувавши за літературними джерелами [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] досвід
Німеччини до Другої світової війни і так зване «німецьке економічне диво»
після війни, ми прийшли до деяких цікавих результатів. Тільки з 1936 по 1939
рік об'єм загального промислового виробництва Німеччини виріс на 37 %.
Експорт чорних металів Німеччиною перевищив подібний американський
показник вчетверо. Найхарактернішою ознакою довіри населення до влади
стало бурхливе зростання народжуваності. Німці вирішили виключити з своєї
економіки іноземний капітал – як усередині країни, так і в зовнішній торгівлі –
перейшовши з своїми партнерами до клірингових розрахунків, виключивши в
зовнішньоторговельних операціях ходіння іноземної валюти. А стимулювати
зростання промислового виробництва нацисти вирішили шляхом масованих
замовлень озброєння і бойової техніки. З 1934 по 1 вересня 1939 року військові
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витрати Німеччини склали 60 мільярдів марок, іншими словами – 59,1% витрат
бюджету. Продуктивність праці і потенціал німецької промисловості в цей час
були одними з найвищих в світі. З 1934 року по так званому «Новому плану»
зовнішня торгівля перейшла під повний державний контроль, а
підприємства

увійшли

до

складу

семи

«імперських

всі
груп

промисловості». Капіталістів поставили в жорсткі рамки єдиного державного
господарського плану і під жорсткий контроль за їх прибутком. Німеччина в
своїй зовнішній торгівлі широко і щедро використовувала такий привабливий
інструмент, як низьку ставку кредиту. Для «дружніх» держав ця ставка могла
бути взагалі 4,5 % річних, причому віддавати цей кредит ніхто не вимагав
грошима, німці із задоволенням йшли на створення Клірингових палат.
Все господарство країни підпорядковане органам державного управління,
в яких вирішальну роль грали лідери монополістичної буржуазії. Головною
була поставлена Генеральна рада господарства. Різко розширився державний
сектор господарства. Був встановлений низький рівень цін на товари народного
споживання. Під контроль держави було поставлено і сільське господарство.
Сільськогосподарська продукція враховувалася і повинна була здаватися
державі за встановленими цінами. Господарства юнкерів, тобто крупні
капіталістичні господарства, були оголошені спадковими дворами: відповідно
до середньовічного принципу майорату вони передавалися по спадку тільки
старшому сину. Решта синів повинна була служити державі. Таким чином, все
господарство Німеччини було переведено в централізовану систему, якою по
лінії держави управляли лідери монополістичної буржуазії. У 1936 р. був
прийнятий 2-й чотирилітній план, основним завданням якого було забезпечення
економічної незалежності Німеччини від імпорту і прискорений розвиток тих
галузей, які складають базу військової промисловості.
Наслідки Другої світової війни для Німеччини були катастрофічними:
об'єм промислового виробництва в 1946 р. складав близько 33 % від довоєнного
рівня, сільське господарство було відкинуто на 30 років тому, виробництво
сталі скоротилося в 7 разів, видобуток вугілля впав більш ніж в 2 рази.
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Німеччина позбулася 25 % своєї території, близько 12 млн. було виселено,
кожен другий німець був безробітний, 20 % житла було повністю зруйновано, а
25 % пошкоджено.
Після війни в Німеччині йшла запекла дискусія між прихильниками ринку
і державного регулювання, що одержувало все більшу популярність під
впливом ідей Кейнса. Основу соціально-орієнтованої ринкової економіки по
Людвігу Эрхарду складали: приватна власність, вільні ціни, антимонопольне
регулювання, низькі податки. При цьому новий економічний порядок
гармонійно поєднував в собі ринкову свободу, державне регулювання,
індивідуалізм, соціальну відповідальність з метою досягнення добробуту для
всіх. Роль держави зводилася до визначення пріоритетів розвитку, нагляду і
регулювання,

створення

максимально

сприятливого

інвестиційного

і

підприємницького клімату, а у ряді випадків, наприклад при рішенні житлової
програми, було використано достатньо масштабне втручання.
З

середини 1950 років

країна вступила в смугу безперервного

економічного зростання, що тривало майже до кінця 1960-х років. Цей період
одержав назву «німецького економічного дива». Середні темпи економічного
зростання складали близько 7,8 %. У середині 1950-х років ФРН займала друге
місце за величиною золотовалютних резервів, третє місце після США і Англії
за об'ємом промислового виробництва. Відповідаючи на питання про чинники
успішного розвитку економіки Эрхард говорив, що це: «винахідливість
підприємців, дисциплінованість і працьовитість робочих, уміла політика
уряду».
Крім промисловості, також активно розвивалося сільське господарство,
перевершивши довоєнний рівень вже в 1953 р. Неабиякою мірою цьому
сприяла проведена 1947-1949 рр. земельна реформа, в результаті якої основна
частина угідь юнкерських господарств перейшла в руки середніх і дрібних
власників. Успіх реформ в Німеччині ще раз підтверджує, що синтетичні,
комплексні підходи до реформування перехідних економік є ефективнішими. З
початку реформ Німеччини було потрібно приблизно 12 років, щоб країна
вийшла в лідери світової економіки.
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Зупинимось на досвіді країни, яка теж програла війну, але спромоглася
звершити економічні диво. Вперше економічний прорив зробила Японія. У
1867 р. до влади в Японії пришли самураї-аутсайдери, які поставили завдання
перетворити Японію на супердержаву. Із самого початку Японія почала
переймати новітні технології у Заходу і з активною допомогою держави
створювати могутню економіку. Після закінчення війни Японію чекало
декілька років під американською окупацією. Суть японської економічної
стратегії

полягає

в

наступному:

розвиток

економіки

на

основі

макропланування; створення органу, який би здійснював планування і
розробляв як загальну стратегію економічного розвитку, так і галузеву,
регіональну і зовнішньоекономічну. Ним стало Міністерство зовнішньої
торгівлі і промисловості (МВТП), до складу якого увійшли горизонтальні
відділення, такі, як бюро міжнародної торгівлі, бюро промислової політики,
бюро торгівлі і розвитку, бюро захисту навколишнього середовища. Крім
горизонтальних бюро до складу МВТП входять вертикальні відділення: бюро
важкої промисловості; бюро хімічної промисловості; бюро текстильної
промисловості і товарів широкого споживання; бюро мінеральних ресурсів,
нафти і вугілля; бюро комунального господарства і енергопостачання. Бюро дає
поради різним галузям з таких питань, як динаміка попиту, використання
потужностей, факторний аналіз вартості сировини, продуктивність праці,
частка ринку, техніка і технологія, умови конкуренції. Крім того, японська
держава приділяє велику увагу відношенню з бізнесом. Для координування
економічної політики створена спеціальна економічна організація «Кейданрен».
Це федерація більш ніж 110 провідних промислових асоціацій, а також банки,
страхові, оптові і роздрібні торгові компанії. У «Кейданрені» діє 39 комітетів,
що включають більшість старших менеджерів найважливіших компаній. Ці
комітети проводять дослідження з різних питань – від розвитку дрібного
бізнесу і податків до науково-технічної і економічної політики. Пануючою
ідеологією «Кейданрена» є вільне підприємництво, проте в своїх діях вона
виходить з інтересів не тільки приватного сектора, але і держави, а також
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положення Японії в світі. Таким чином, головною причиною успіху
економічного розвитку Японії після Другої світової війни є координація зусиль
держави і бізнесу на основі вироблених програм і планування.
Південна Корея багато в чому скопіювала японський досвід, хоча
організаційно-економічна

система

країни

має

свою

специфіку,

країна

розвивається на основі п'ятирічних планів, і тут також велику організаційну
роль грає Міністерство торгівлі і промисловості [11, с. 158–160]. Відомий
британський письменник і історик Пол Джонсон [12] пише, що бідним країнам
властиво озиратися на всі боки у пошуках моделі розвитку, яка приведе їх до
процвітання.

Південна

Корея

побудувала

процвітаючу

капіталістичну

економіку з демократією і верховенством права.
Досвід 70-80-х років XX ст. показав, що державне втручання може стати
реальною загрозою нормальному функціонуванню ринкової системи. Така
ситуація зумовила появу ідей ліберально-ринкових систем. Найвпливовішим
теоретиком лібералізму став Фрідріх-Август фон Хайєк (лауреат Нобелівської
премії 1974 р.). Ринок є своєрідним інформаційним механізмом, що забезпечує
отримання не фрагментарного, а системного знання про економіку, без якої
неможлива ефективна господарська діяльність. Як стверджує Ф.-А. фон Хайєк,
спонтанний характер ринкового порядку означає, що втручання у нього може
підірвати механізм ринку і паралізувати господарську систему загалом.
Щодо нашої країни, то корупція, олігархізм і відсутність національної
патріотичної еліти – це основні причини невдалих трансформацій економіки в
Україні [13, с. 48]. Влада повинна стимулювати, а не душити ринкову
ефективність і інновації [14].
Українська економічна криза має системний характер, що означає
неможливість вийти із неї за рахунок внутрішніх ресурсів. Головними
факторами, які збільшують ризики для сучасного стану економіки України є
військові дії на Донбасі, що призводить до значного зростання видатків
бюджету, а також значна заборгованість держави, галузей і підприємств перед
зовнішніми та внутрішніми кредиторами.
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На нашу думку, держава не повинна стояти осторонь процесів, які
відбуваються в усьому світі, тобто переходу до нового етапу розвитку
суспільства - інформаційного. Особливу увагу необхідно приділити розвитку
сфери виробництва та послуг України, особливо аграрній сфері, торгівлі та
розвитку закладів харчування.
Аналіз всього вищевикладеного дає підстави зробити концептуальні
висновки щодо розбудови системи державного менеджменту на Україні:
1. Уряд повинен консолідувати зусилля всіх учасників ринку і
збалансувати їх інтереси.
2. Субсидування державою страхової премії та відсотків за кредитами
комерційних банків.
3. Створення Агентства економічного планування, тобто плановий
розвиток держави, а не її деградація.
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М.М. Завертана, здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічнийінститут КНТЕУ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті висвітлені теоретичні аспекти експортної політики, удосконалення
системи

факторів

формування

та

розвитку

експортної

політики

підприємства, а також розглянуто методологічні засади її формування.
Ключові слова: експорт, експортна політика, зовнішньоекономічна діяльність.
Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність
її

входження

в

світовий

інтеграційний

процес,

лібералізація

зовнішньоекономічної діяльності, надання підприємствам і організаціям, що
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випускають конкурентоздатну продукцію, права виходу на світовий ринок
вимагають чіткого формування та розвитку експортної політики як складової
успішної зовнішньоекономічної діяльності. Тому успішне формування та
розвиток експортної політики, особливо на рівні підприємства як основної і
першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає
сьогодні велику практичну цінність.
Протягом

останніх

десятиліть

проблеми

підвищення

національної

конкурентоспроможності знаходяться у центрі уваги урядів більшості
зарубіжних країн, громадських організацій та ділових кіл, консалтингових,
експертних

і

дослідних

інститутів.

Основний

індикатор

конкурентоспроможності – експортна політика та її фактична реалізація, що
слугує підтвердженням реальних конкурентних переваг, є інструментом
просування національних інтересів у масштабах світового господарства.
Експортна діяльність обумовлює місце країни в системі поділу праці, тому
формування і ефективна реалізація на світовому ринку конкурентоспроможного
експортної політики країни потребує глибокого вивчення об'єктивних основ
формування та обґрунтування практичних шляхів активізації використання
експортної політики на макро- та мікрорівні.
Сучасний розвиток суб‘єктів світової економічної системи відбувається в
умовах глобалізації ринків товарів і послуг. Тому участь країни в
міжнародному переміщенні факторів виробництва та продуктів споживання є
ознакою рівня розвитку її господарства. Потоки експорту, які генерує країна, в
сою чергу, залежать від експортної політики підприємств.
Науковий

інтерес

до

проблемних

питань

управління

експортною

політикою підприємств визначає необхідність дослідження накопиченого
теоретичного досвіду.
Експортні
найважливішим

операції,
джерелом

як

складова
одержання

частина

зовнішньої

прибутку

держави.

торгівлі

є

Досягнення

максимальної ефективності експортних операцій, а, отже, максимізація
прибутку можлива тільки з використанням знань і досвіду, накопичених
протягом тривалого часу.
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Розробка теоретичних аспектів і методів стратегії регулювання активізації
економічного розвитку

ринку через експортну політику набуває великого

значення. Саме від ефективної експортної політики, як важеля регулювання,
залежить перспективи міжнародної конкурентоспроможності виробництва
продукції, яка багато в чому визначає ефективність зовнішньоторговельних
операцій, формує умови співпраці вітчизняних та іноземних підприємств.
Аналіз останніх досліджень. Наукові та практичні проблеми, пов‘язані з
удосконаленням механізму експортної діяльності підприємств на різних рівнях
управління економікою, відображені в роботах багатьох вітчизняних і
зарубіжних учених: Л. Абалкіна, П. Буніча, В. Гриньової, Ф. Котлера,
М. Круглова, Б. Мільнера, С. Мочерного, О. Пушкаря та ін. Сутність та
проблеми

реалізації

зовнішньоекономічної

діяльності

суб‘єктів

господарювання досліджені в працях І. Герчикової, Г. Гордєєва, А. Градова,
О. Кірєєва, А. Кредисова, Ю. Макогона, В. Новицького, С. Попова, Б.
Синецького, Л. Стровського та ін.
Недостатньо дослідженими й обґрунтованими (особливо для умов
України)

залишаються

такі

важливі

аспекти

експортної

діяльності

підприємства, як обгрунтування цін, асортименту та обсягів експорту
продукції, вибір ринків збуту і безпосередньо механізм розширення експортної
діяльності підприємства. Вказані обставини визначили актуальність і практичне
значення обраної теми дослідження.
Формулювання цілей статті. Дослідження та розробка теоретикометодологічних основ щодо побудови механізму розширення експортної
діяльності промислових підприємств.
Виклад основного матеріалу. Для початку важливо з‘ясувати зміст терміну
„експортна політика‖.
Великий економічний словник під редакцією А.Н. Азрієляна визначає
експортна
виробництва

політика
даної

як

здатність

країни

в

промисловості,

цілому

виробляти

всього

суспільного

необхідну

конкурентоспроможних товарів для зовнішнього ринку. [1, с. 477]
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кількість

В.С.

Сухарський

розглядає

експортну

політику

як

потенційну

спроможність і можливість країни експортувати наявні та нарощувати експорт
нових виробів, ресурсів і послуг. [7, с. 431]
Т.В. Пепа дає таке визначення експортної політики – це та частина
виробничого потенціалу країни, результати розвитку якої реалізуються в сфері
зовнішньоекономічної діяльності. [6, с. 273]
В.М. Бегма трактує, що експортна політика – це частина загальної
економічної політики, що здатна відтворювати свої конкурентні переваги на
зовнішньому ринку або обсяг благ, які національна економіка може створити і
реалізувати за межі держави. [2, c. 45]
Основою планування розвитку експортної політики – вихід підприємства
на зовнішні ринки являється вибором оптимального способу проникнення його
на ці ринки. В сучасних умовах склались три основних способи виходу
підприємства на зовнішні ринки:
1. Створення власної ланки збуту на цільових іноземних ринках. Такий
спосіб поряд з функцією збуту дозволяє добре вивчити особливості конкретних
ринків, умови роботи на них.
2. Використання ланки збуту за кордоном. Цей спосіб дає можливість
використання незалежних торгових посередників.
3. Спосіб виходу на іноземні ринки шляхом створення власного
виробництва товарів за кордоном.
Організувавши вихід на іноземні ринки таким чином, підприємство може
значно підвищити ефективність ЗЕД.
Процес формування експортної політики підприємства є одним із напрямків
його економічної стратегії і передбачає створення й організацію системи ресурсів і
компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був чинником успіху в
досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства.
[3, с.20]
Причин, що спонукають підприємства звертатися до експорту безліч,
проте найбільш вагомішими є такі: складнощі збуту своєї продукції на
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внутрішньому ринку; експорт відповідного продукту потенційно забезпечує
вищу прибутковість порівняно з його реалізацією на внутрішньому ринку;
гарантія збуту продукції за кордоном партнеру, з яким встановились надійні
ділові зв‘язки [5, с.186].
Існує два методи здійснення експорту: прямий та непрямий.
Прямий метод – метод, що пов'язаний з укладанням угод безпосередньо зі
споживачем та виробником товару.
Вибір прямого продажу спричиняє для компанії потребу у створенні
експортної служби, що можна вважати виправданим,тоді, коли: здійснення
зовнішньоторговельних операцій відбувається регулярно; в загальному обігу є
досить велика частка експорту; продукція, що йде на експорт є досить
конкурентоспроможною; низький рівень конкуренції на світому ринку та інші.
Реалізація товару на зовнішні ринки самими підприємствами є прямим
методом міжнародної торгівлі. Використання цього методу дозволяє компанії
постійно слідкувати за змінами та умовами ринку та враховуючи це, відповідно
реагувати. 4, с.127
Вихід підприємства на зовнішній ринок за допомогою посередників є
непрямим методом організації торгівлі. Здійснення операцій купівлі-продажу
товарів, що виконуються за дорученням виробників і споживачів незалежним
торговим посередником і є торгово-посередницькими.
Отже, експортна товарна політика передбачає необхідність як усебічного
знання

підприємством

своїх

експортних

можливостей,

рівня

конкурентоспроможності, факторів їх обмеження, так і можливостей товарних
ринків в умовах конкурентного середовища в даний час і в перспективі.
Дослідження розвитку експортних операцій суб‘єктів господарювання
свідчить про наявність ряду питань організаційно-методичного забезпечення їх
здійснень.
Перш за все, звернемо увагу на те, що важливим для діяльності
підприємства є визначення фінансових результатів. Для здійснення аналізу
доцільності експортних операцій необхідно оцінити, яка частка продукції йде
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на експорт, яка рентабельність даних операцій. Необхідно зіставити результат
від продажу продукції за межі митної території України з урахуванням появи
додаткових витрат (митне оформлення, експортне мито та ін.) з результатом від
продажу вітчизняним покупцям та замовникам.
Для

визначення

фінансових

результатів

від

експортних

операцій

зіставляють доходи, отримані протягом звітного періоду, з витратами, які були
понесені для отримання цих доходів.
Успішне здійснення експортних операцій полягає у аналізі їхньої
ефективності, на основі чого і встановлюється найбільш оптимальна структура
експорту. [8, с.94]
Аналіз експортних можливостей підприємств здійснюється по таких
напрямках:
- аналіз та дослідження зовнішніх ринків збуту;
- проблеми забезпечення конкурентноздатності експортної продукції;
- розробка збутової політики підприємства.
Дослідження ринку експорту в основному є вторинним дослідженням,
тобто дослідженням за допомогою пошуку та аналізу внутрішньої та
зовнішньої інформації про ринок.
При експорті підприємство несе наступні витрати:
- витрати компанії на виробництво – собівартість товару;
- витрати на транспортування;
- організаційні витрати (витрати підприємства на укладання контракту,
мито і збори під час перевезення товару через митний кордон. [9, с. 37]
Таким чином, експортні витрати дорівнюють сумі собівартості товару,
транспортних витрат і організаційних витрат.
Аналізуючи експортні операції, насамперед, звертають увагу на:
- виконання експортних контрактів за вартістю, за фізичними обсягами
експортованої продукції, за термінами поставок;
- розрахунок впливу факторів, що позначаються на вартісних та кількісних
показниках виконання експортних контрактів;
- причини невиконання експортних контрактів за будь-якими параметрами.
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Висновки. Таким чином, експортна діяльність буде найбільш успішною
лише у тому випадку, якщо вихід підприємства на міжнародні ринки буде
добре продуманим, обгрунтованим. А це свідчить про тісний зв‘язок із
стратегічним управлінням, що сприяє стабілізації та укріпленню стратегічних
позицій підприємства, забезпеченню довготривалої життєздатності при зміні
зовнішніх умов функціонування.
Отже, в ході проведеного дослідження головними аспектами експортної
політики підприємства є: дотримання політики диверсифікації, забезпечення
зростання продажу, задоволення потреб носіїв платоспроможного попиту на
ринку, одержання планового прибутку за рахунок більш повного використання
експортної політики підприємством.
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УДК 65(045)
О.М. Лозовський, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
В статті акцентовано увагу на важливості і необхідності формування
корпоративної культури, як дієвого інструменту ефективного управління
персоналом підприємства. Аналізуються основні концептуальні підходи до
визначення

корпоративної

культури

її

складові.

Обґрунтовано

вплив

корпоративної культури на ефективність та конкурентоспроможність
підприємства на ринку. Надані пропозиції, щодо доцільності розвитку
корпоративної культури на вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: корпоративна культура, організаційна культура, бізнесклімат,

конкурентоспроможність,

продуктивність

праці,

людські

ефективність
ресурси,

людський

підприємства,
потенціал,

конкурентоздатний бізнес, управління трудовими ресурсами.
В умовах нестабільної економічної ситуації, наявності військового
конфлікту, відсутності сприятливого інвестиційного бізнес-клімату в країні
успішна економічна діяльність господарюючих суб‘єктів залежить, перш за все,
від власних безпосередніх зусиль здійснювати конкурентоздатний бізнес.
Україні необхідно провести якісні перетворення у всіх сферах життєдіяльності,
особливої уваги, перш за все, потребує підвищення ефективності менеджменту
підприємства.
На даному етапі господарювання запорукою ефективної роботи будь якої
організації виступає власно сформована корпоративна культура. Враховуючи
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прискорене старіння професійних знань і навичок за умов подальшого розвитку
науково-технічного прогресу, загальна стратегія розвитку організації та її
конкурентоспроможність безпосередньо залежить від стану корпоративної
культури підприємства, а саме, сукупності найважливіших положень діяльності
організації, обумовлених місією та стратегією розвитку, що знаходять своє
відображення в соціальних нормах і цінностях, які поділяють більшість
працівників.
Важливість та необхідність формування відповідної корпоративної
культури підприємства, зокрема пов‘язана з тим, що вона виступає ключовим
фактором довгострокової ефективності підприємства, за рахунок впливу на
мотивацію працівників, продуктивність й ефективність їхньої трудової
діяльності. Така культура дозволяє виокремити одну організацію від іншої,
створює атмосферу ідентифікованості для її членів, зміцнює соціальну
стабільність, стає контролюючим механізмом, який формує і спрямовує
відносини та поведінку працівників.
Корпоративна культура є специфічною формою існування взаємозалежної
системи, що включає в себе: по-перше, ієрархію цінностей, що домінують
серед співробітників організації; по-друге, сукупність способів їх реалізації, що
переважають в ній на певному етапі розвитку [1, с. 21].
Мета корпоративної культури – забезпечення високої прибутковості
фірми за допомогою вдосконалення управління людськими ресурсами,
формування лояльного ставлення співробітників до керівництва і до
підприємства загалом, як до власного будинку. Розвиток персоналу є
найважливішою умовою

успішного функціонування будь-якої організації її

основним ресурсом, котрий є визначальним наявності та ефективного
використання будь-яких інших ресурсів підприємства. Отже корпоративна
культура сьогодні стає потужним інструментом підвищення загального рівня
управління персоналом на підприємстві.
Аналіз попередніх досліджень. Корпоративна культура відіграє важливу
роль

у

визначенні

і

реалізації

управлінської
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діяльності,

здійснення

конкурентоздатного бізнесу. Корпоративну культуру як економічне поняття та
соціальне явище у своїх наукових працях досліджували такі відомі зарубіжні і
вітчизняні вчені, як: І. Ансофф, М. Портер, В. Співак, І. Мінакова, І. Бєлікова,
Р. Коджоян, М. Коул, Т. Алпєєва, Б. Гаєвський, Ю. Давидов, Ю. Красовський,
Ю. Палеха, С. Рей, О. Грішнова, І. Мажура, Т. Кицак та ін. Проте, сьогодні все
ще відсутнє однозначне тлумачення сутності корпоративної культури та
механізмів її впливу на систему управління підприємством. Крім того, окремі
аспекти взаємозв‘язку корпоративної культури з управлінням трудовими
ресурсами висвітлені недостатньо, потребують подальшого дослідження і
аналізу.

Враховуючи

мінливість

впливу

зовнішнього

середовища

на

господарську діяльність підприємства, можна стверджувати, що питання
вивчення корпоративної культури і надалі залишається актуальним.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є з‘ясування сутності
корпоративної культури як дієвого інструменту ефективного управління
персоналом підприємства. Головна проблема полягає у відсутності ефективної
системи впровадження корпоративної культури на підприємстві, як ключового
елементу управління організацією в сучасних умовах.
Досягнення мети

передбачає розв‘язання наступних завдань: аналізу

основних концептуальних підходів до визначення корпоративної культури та її
головних структурних компонентів; характеристику основних складових
корпоративної культури; аналізу сучасного стану корпоративної культури на
вітчизняних підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Культуру в організації почали
визначати одним з основних чинників, необхідних для правильного розуміння
поведінки людей та управління ними, лише в останні десятиліття минулого
століття. Спочатку вживалося та ще й нині поширене поняття «організаційна
культура». При цьому найчастіше мають на увазі культуру організації
виробництва, виробничу естетику, чистоту і порядок [3, с. 47].
Будь-яка організація — це люди, які в ній працюють. І саме вони є носіями
культури. Культура в організації формується поведінкою, взаємодією та
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спілкуванням, переконаннями та цінностями, яких дотримуються ті люди, що
працюють

у

ній.

Останнім

часом

почали

використовувати

поняття

«корпоративна культура». При цьому культура розглядається як середовище, в
якому люди перебувають на роботі, все те, що навколо них, людська поведінка
— як продукт взаємодії культури особистості і культурних факторів
середовища, а культурні фактори — як регулятори поведінки людини. Тому
культура стає потужним стратегічним інструментом, що дає змогу орієнтувати
всі підрозділи організації та осіб, що в ній працюють, на спільні цілі [7, с. 121].
Найбільш поширені тлумачення поняття «корпоративна культура»
наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Аналіз визначень терміну «корпоративна культура»
Визначення корпоративної культури

Джерело

Система цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань,
символів, а також ділових принципів, норм поведінки, традицій,

Лопухова К.О.
[6]

ритуалів, які склалися в організації або її підрозділах за час діяльності
та які приймаються більшістю співробітників
Набір

елементів,

співробітників

без

покликаних

будь-яких

забезпечити

додаткових

мотивацію

грошових

Курмакаев К.

виплат,

[8]

ділового

Жоган І.М. [4]

створюючи сприятливий мікроклімат для роботи
Сукупність

правил,

що

стосується

всіх

форм

спілкування, прийнятих у конкретній організації (ділова розмова,
ділові переговори, суперечка, дискусія, полеміка, ділова нарада,
публічний виступ, телефонні переговори, ділове листування, стиль
одягу, спосіб проводити разом неробочий час і т. д.)
Сукупність моделей поведінки, які набуті організацією в процесі

[9]

адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції, що
показали свою ефективність і приймаються більшістю членів
організації.

Проте вищенаведені тлумачення дещо складні для розуміння сутності
поняття «корпоративна культура» та повною мірою не відображають головної
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мети існування даного явища на будь якому підприємстві. Ми поділяємо
позицію тих науковців, котрі визначають корпоративну культуру, як систему
матеріальних і духовних цінностей, які взаємодіють між собою і відображають
індивідуальність організації, проявляються у поведінці, взаємодії і спілкуванні
працівників між собою і зовнішнім середовищем, як складне явище, що
включає в себе матеріальне і духовне, діяльність і поведінку працівників, а
також ставлення самої організації до зовнішнього оточення і до своїх
співробітників.
Сьогодні можна виділити наступні джерела формування корпоративної
культури на підприємстві. Це, перш за все, формування системи особистих
цінностей працівників, які б відповідали історично сформованим, встановленим
нормам і традиціям і разом з тим, мали б індивідуальні способи їхньої
реалізації.
Другим джерелом повинна стати ієрархія та структура управління
підприємством, системи контролю, стягнень та заохочень сформованих на
ментальній, духовній, ціннісній складовій керівників установи. І третім
головним джерелом формування сучасної корпоративної культури, на нашу
думку, повинні стати чітко визначені принципи моделі поведінки працівників в
організації.
Наявність даних принципів дозволить сформувати, як оптимальну, так і
припустиму модель групової поведінки, сприятиме формування

чітко

визначених норм міжособистісного спілкування і взаємодії. Таким чином,
корпоративна

культура

відображатиме

систему

внутрішньо

групових

цінностей, що історично вибудована на підприємстві.
Якщо організація розглядається як певна спільнота, то культура
формується із взаємодії членів цієї організації і визначається всіма її рівнями та
секторами. У такому разі носіями культури є всі члени організації, а лідери є її
фундаторами. В іншому випадку джерела культури можуть перебувати навіть
поза організацією і культура може нав'язуватися силою.
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В ході дослідження сутності корпоративної культури нами встановлено,
що культуру будь-якої організації, зазвичай, розглядають на трьох рівнях: рівні
артефактів, рівні цінностей і рівні базових уявлень (рис. 1).

Рис.1 Існуючі рівні корпоративної культури в організації
Рівні культури охоплюють різного роду колективні цінності, норми і
правила поведінки, що використовуються носіями цієї культури. Першим є
рівень артефактів, що включає всі ті феномени, які можна побачити, почути і
відчути, але досить важко пояснити при входженні в нову культуру. Це: мова,
технологія та продукти діяльності, стиль (в одязі), манери спілкування,
емоційна атмосфера, міфи та історія тощо.
Другим рівнем є проголошені цінності - збереження вірності колись
проголошеним цінностям приводить до їх трансформації в переконання, норми
і правила поведінки.
Третім рівнем є базові уявлення, якщо люди поділяють однакові базові
уявлення, вони відчувають комфорт, якщо різні - дискомфорт [4].
Корпоративна культура дає змогу одержувати так званий управлінський
прибуток шляхом самоорганізації та ефекту синергії, що є тим цінним ефектом,
який організація одержує не через відновлення устаткування, технологій,
асортименту, а через краще узгодження цілей фірми та її підрозділів,
оптимізацію організаційної структури, освоєння нових методів планування,
роботи з персоналом, впровадження інноваційних методів управління.
У зв‘язку з цим виникає питання, як можна визначити, сформована чи ні
корпоративна культура в організації, як визначити ступінь її впливу на
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розвиток (чи навпаки, гальмування розвитку) підприємства, наскільки
корпоративна культура є сильною? У науковій літературі [4, 7], як правило,
виділяють зовнішні та внутрішні атрибути, що визначають наявність
корпоративної культури (табл. 2).
Таблиця 2
Зовнішні та внутрішні атрибути корпоративної культури
Зовнішні атрибути
Фірмовий стиль

Внутрішні атрибути
Усвідомлення персоналом міцності фінансового
стану фірми і чітке бачення напрямів і шляхів її
розвитку

Символи

Наявність

механізму

стимулювання

і

професійного вдосконалення співробітників
Слогани

Впровадження винагород за високу якість
роботи

Ритуали

Розвинена

система

соціального

захисту

співробітників
Корпоративні вечірки

Гнучкі форми індивідуальної, командної і
колективної роботи

Досвід економічно розвинених країн світу свідчить про те, що за
статистикою корпоративна культура сформована і нормалізована у 10 %
компаній Великобританії, 20 % компаній США і 50 % японських компаній.
Так, основною перевагою корпоративної культури японських компаній є
розуміння філософії корпорації в які працює працівник. Японська система
менеджменту

через

довготермінове

планування,

довічного

найму,

налагодження схем внесення змін молодшим керівним складом. гарантує
збереження тісних відносин між різними категоріями працівників, що
забезпечує колективну гармонію.
У Японії людина влаштовується на роботу на все життя. Будучи одного
разу прийнятим в компанію, японець залишається там, як правило, аж до
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офіційного виходу на пенсію. Підприємство, на якому працює фахівець, стає
практично другою сім‘єю. Корпоративна культура, таким чином, формується за
психологічною схемою «батько-син», де батьком виступає компанія, а сином –
співробітник.
Цікаво, що в деяких японських корпораціях схвалюються шлюби між
співробітниками. Таким чином корпорація ще сильніше прив‘язує фахівця до
свого робочого місця – в цьому випадку робота стає практично будинком [2, с.
19-20]. Отже, мотиваційна складова стабільного робочого місця, роботи, як
рідного дому, як власної родини з широкими можливостями кар‘єрного і
професійного зростання є «візитною карткою»

корпоративної культури

японських компаній.
Характерними особливостями американського стилю управління є
діловитість, організаторські здібності, компетентність персоналу і розвиненість
«індустрії вдосконалення» менеджменту. Американські підприємці вважають,
що будь-яка справа має бути вигідною, тобто приносити виграш у грошах, у
часі і разом з тим у задоволенні.
У США були розроблені основні принципи роботи з людськими
ресурсами, які є визначальними у

формування відповідної корпоративної

культури, зокрема такі, як:
- переплетіння інтересів і сфер життєдіяльності фірми і працівників;
- висока залежність працівників від фірми, надання їм значних гарантій в
обмін на відданість фірмі і бажання захищати її інтереси;
- пріоритет колективним формам організації праці, заохочення трудової
кооперації всередині фірми в рамках невеликих груп;
- атмосфера рівності між працівниками незалежно від їхніх посад;
- підтримання балансу впливу та інтересів трьох основних учасників, що
забезпечують діяльність фірми: керівників, інвесторів і працівників.
На відміну від американців англійці є доволі стриманими у проявах своїх
емоцій. Для них найважливішою рисою у діловому спілкуванні є самоконтроль,
який вони вважають найціннішою рисою людського характеру. Вони
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консервативні щодо дотримання ритуалу переговорів, погано сприймають
незвичні для них форми спілкування.
В Україні відсоток підприємств, які мають власну сформовану
корпоративну культуру, значно менший, але, понад 65% українських опитаних
респондентів прагнуть, щоб їхня організація мала свою корпоративну культуру
і чимось відрізнялась від інших [4]. Дана ситуація пояснюється тим, що на
сьогоднішніи день корпоративна культура відіграє важливу роль в системі
управління

персоналом

підприємства

і

розглядається

як

стратегічнии

інструмент, що дозволяє досягати визначених загально організаційних цілей,
підвищує ініціативу і творчість персоналу, забезпечує відданість загальній
справі і загалом полегшує спілкування.
Більшість

спеціалістів

вважають

корпоративну

культуру

явищем

притаманним великим корпораціям з великою чисельністю працівників. На
нашу думку, це хибна точка зору, тому, що будь-яка спільнота повинна мати
власні цінності, принципи поведінки, норми, правила, порядки, якими
керуються її члени, які в подальшому повинні передаватися наступному
поколінню і на яких воно повинно виховуватись. Корпоративна культура це
шлях до формування відповідного образу фірми її іміджу в очах оточуючих,
стилю роботи з зовнішнім середовищем.
Сьогодні економічна ситуація в країні змушує вітчизняні компанії
прикладати максимум зусиль для власного виживання на ринку. Всі ресурси, як
правило, спрямовуються на утримання власних позицій, збереження власного
споживача. Обмеженість інвестицій, відсутність державної підтримки розвитку
бізнесу, недосконала податкова політика і загалом складна економічна і
політична ситуація в країні негативним чином впливають на подальший
розвиток корпоративної культури підприємств. Вона, як правило, зводиться
переважно до зовнішнього вигляду співробітників, спільних розважальних
вечірок, при цьому ігноруючи основні потреби працівників та недостатньо
усвідомлюючи важливість створення єдиного корпоративного духу, стилю
поведінки, самосвідомості професійної діяльності персоналу.
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В таких умовах, корпоративна культура успішних зарубіжних компаній,
повинна стати прикладом для вітчизняних підприємств, які можуть адаптувати
та використати деякі її складові в українських реаліях. Ядром корпоративної
культури повинні стати цінності: соціальні, моральні, культурні. Саме вони - є
базовою платформою формування корпоративної культури суспільства загалом
і окремих організацій зокрема. На їхній основі повинні визначатись
внутрішньо-організаційні норми поведінки працівників, форми та модель між
особових відносин, здійснювати розподіл соціальних ролей в колективі.
Разом з тим, формувати корпоративну культуру, як узагальнюючу
характеристику організації в цілому, необхідно на основі наступних складових:
- по-перше, віри в керівництво в їх професіоналізм, комунікабельність,
високі моральні і етичні норми, знання дорученої справи, вміння організувати,
скоординувати діяльність персоналу і повести за собою. Дана складова є
важливою, як для самого керівника, адже він повинен знати, що рішення які
ним приймаються будуть підтримані в колективі, так і для самих працівників,
адже для них насамперед важлива довіра і усвідомлення їхньої значущості з
боку керівництва;
- по-друге, першочерговості того, що люди цінують у своєму житті.
Мається на увазі ідентифікація внутрішніх спонукань персоналу з урахуванням
специфіки роботи певного господарюючого суб‘єкта та рівня розвитку
продуктивних сил суспільства. Вміння правильно розставити виробничі
акценти, спрямувати і стимулювати зусилля персоналу на їх виконання,
повинно стати базовою складовою нової філософії управління;
- по-третє, високого рівня розвитку комунікаційної системи спілкування,
адже вона виступає основою формування позитивної атмосфери в колективі і
впливає на продуктивність роботи персоналу і якість виконаних завдань;
- четверте, трудової етики, заснованої на принципі партнерських
відносин та методах стимулювання. Керівництву організацій вкрай необхідно
концентрувати

увагу

на

оптимальному

поєднанні

матеріальних

та

нематеріальних мотивуючих елементів, які б комплексно характеризували її
211

оптимальне співвідношення та взаємозв‘язок між вітчизняними традиціями
управління й корпоративною культурою;
- п‘яте, гармонійного поєднання колективної та індивідуальної
відповідальності

за

доручену

справу.

Основою,

слугуватиме

орієнтир

працювати краще, відповідальніше ставитися до виконання власних обов‘язків,
докладати до виконання роботи більше зусиль;
- шосте, поділу та кооперації праці, виконання посадових обов‘язків,
просування по службовій драбині найбільш відповідальних та досвідчених
фахівців;
- сьоме, ступеня точності використання робочого часу, дотримання
внутрішнього розпорядку та регламенту виконання робіт.
Висновки. Виходячи з вищенаведеного, можна констатувати той факт, що
корпоративна культура сьогодні, розглядається як головний механізм, що
забезпечує підвищення економічної ефективності системи господарювання
вітчизняних підприємств. Сила корпоративної культури полягає в стійкості
протистояння організації негативним тенденціям внутрішнього і зовнішнього
середовища функціонування. Отже, формування високого рівня корпоративної
культури, повинно стати пріоритетною стратегічною метою роботи сучасних
підприємств,

запорукою

їх

продуктивного

розвитку.

Знаходження

корпоративної культури в центрі постійної уваги менеджерів, надасть
можливість організації зміцнити власні рикові позиції та здійснювати більш
конкурентоздатний бізнес.
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О.О. Прутська, д.е.н.
Вінницький національний аграрний університет
ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЇ ДОСТУПУ УКРАЇНСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА РИНКИ ЄС
В статті узагальнено досвід перших років функціонування зони вільної торгівлі
між Україною і ЄС та визначено пріоритетні завдання щодо подолання
бар’єрів у доступі українських товарів на ринки ЄС. Зроблено висновок про
необхідність розробки власної стратегії удосконалення продукції українських
підприємств і забезпечення її відповідності європейським нормам, нарощування
свого потенціалу та створення "ланцюгів доданої вартості".
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Ключові слова: інтеграція, митні бар’єри, технічні бар’єри, преференційний
режим, зона вільної торгівлі, технічні регламенти, фітосанітрані норми.
Прагнення до інтеграції з Європейським союзом задекларовано в
різноманітних нормативно-правових документах України, починаючи з
2008 року. Підписання угоди про Асоціацію стало реальним втіленням
багаторічних мрій та прагнень українців. Водночас практичне втілення
задекларованих намірів вимагає сумлінного наукового аналізу тих проблем, з
якими зустрічаються українські товаровиробники при просуванні своїх товарів
на європейські ринки.
В Україні теорії європейської інтеграції досліджували Є. Горюнова,
Є. Кіш, О. Ковальова, В. Копійка, І. Піляєв, В. Посельський, Т. Шинкаренко та
інші. Проте залишаються недостатньо дослідженими і визначеними ті
пріоритетні завдання, які потребують першочергового розв‘язання в умовах
практичного функціонування зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Мета
статті полягає в узагальненні досвіду перших років функціонування зони
вільної торгівлі між Україною і ЄС та визначенні пріоритетних завдань щодо
подолання бар‘єрів у доступі українських товарів на ринки ЄС.
Дослідники проблем економічної інтеграції виділяють шість її етапів
(рівнів), для кожного з яких характерні свої особливості. На першому рівні,
коли країни ще тільки роблять перші кроки до взаємного зближення, між ними
полягають преференційні торговельні угоди. На другому рівні інтеграції країни
переходять до створення зони вільної торгівлі, що передбачає вже повне
скасування митних тарифів у взаємній торгівлі товарами і послугами при
збереженні національних митних тарифів у відносинах із третіми країнами.
Третій рівень інтеграції пов'язаний зі створенням митного союзу – погодженим
скасуванням національних митних тарифів і введенням загального митного
тарифу та єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі відносно третіх
держав. Митний союз передбачає безмитну внутрішньоінтеграційну торгівлю
товарами та послугами і повну свободу їхнього переміщення усередині регіону.
Звичайно митний союз вимагає створення вже більш розвинутої системи
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міждержавних

органів,

зовнішньоторговельної

що

політики.

координують
Коли

проведення

інтеграційний

погодженої

процес

досягає

четвертого рівня – спільного ринку, – країни, що інтегруються, домовляються
про свободу руху не тільки товарів і послуг, але і факторів виробництва –
капіталів, робочої сили і технологій. Нарешті, на п'ятому, найвищому, рівні
відбувається повна інтеграція, що припускає проведення єдиної економічної,
валютної,

бюджетної,

грошової

політики,

уведення

єдиної

валюти,

встановлення органів наднаціонального регулювання усередині інтеграційного
угруповання.
Отже, першим етапом економічної інтеграції, відповідно до будь-яких
теоретичних підходів, є створення зони вільної торгівлі. Глибока та всеосяжна
зона вільної торгівлі між Україною та ЄС відкриває для нашої країни один із
найбільших ринків у світі, що майже у сто разів перевищує український, до
якого входить двадцять вісім країн та близько півмільярда споживачів.
Як було зазначено, створення зони вільної торгівлі – це перший крок в
довгому шляху до повноцінної інтеграції. Її зміст і значення виходить далеко за
межі простої лібералізації тарифів. Угода про асоціацію – це насамперед
"дорожня карта" для переходу функціонування української економіки на нові
стандарти в усіх сферах суспільного і економічного життя, гармонізації
законодавства, технічних регламентів, санітарних та фітосанітарних норм.
Угода передбачає чіткі строки, в рамках яких Україна повинна запроваджувати
необхідні законодавчі та інституційні зміни, хід та ефективність яких
прискіпливо моніторитимуть ЄС та міжнародні донори.
Накопичений досвід функціонування зони вільної торгівлі між Україною і
ЄС (поки що в обмеженому вигляді) дозволяє зробити перші висновки.
Спочатку (з 2014 р.) позитивна динаміка торгівлі з ЄС значною мірою
компенсувала загальне падіння експорту – на 11,3%, викликане фактичним
закриттям російського ринку. За підсумками десяти місяців 2014 року
український експорт до ЄС зріс в середньому на 10–12% [1]. В основному таке
зростання було забезпечено аграрною продукцією. Втім вже з кінця 2014 року
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темпи зростання українського експорту до ЄС почали демонструвати поступове
гальмування. За підсумками року з‘ясувалося, що більшість квот виявилася не
вичерпаною. Більш того, за більшістю товарних позицій поставки до ЄС так і
не розпочалися. Навіть такі ―незначні‖ квоти виявилися непосильними для
українських аграріїв. Хоча в процесі підготовки Угоди про асоціацію замалий
обсяг пропонованих квот викликав найбільше занепокоєння вітчизняних
суб‘єктів господарювання.
Ретельний аналіз ситуації, що склалася, визначення найбільш проблемних
питань є необхідною передумовою формування вірної стратегії подолання цих
неприємних тенденцій.
З теоретичної точки зору, зона вільної торгівлі передбачає поетапне
скасування митних бар‘єрів і значне послаблення немитного регулювання. До
31 грудня 2015 року до товарів походженням з України застосовувався
Автономний преференційний торговий режим. На даному етапі Євросоюз
скасував

ввізні

мита

сільськогосподарських

на

94,7%

товарів.

українських

Ще

36

промислових

позицій

та

83,4%

агропродукції

може

експортуватися до ЄС без сплати ввізних мит у рамках тарифної квоти. Імпорт
товарів понад встановлену тарифну квоту обкладається митом у звичайному
порядку (за базовою ставкою) [2].
Важливо, що Угода про асоціацію передбачає "асиметричне" скасування
ввізних мит на користь України. На відміну від ЄС, український ринок не так
швидко відкриває свої двері, оскільки тільки невелика частина тарифних ліній
була лібералізована Україною протягом першого року. В основному перехідний
період, протягом якого ще зберігаються митні бар‘єри, для України сягає від
трьох до десяти років, а для автомобільного сектора – п'ятнадцять років.
Водночас ЄС повинен досягти повної лібералізації тарифів протягом семи
років.
Така "асиметрія" вигідна Україні і дозволить українським підприємствам
помірно адаптуватись до нових конкурентних умов. У тарифному графіку
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України, що міститься у додатках до Розділу IV Угоди про асоціацію, зазначені
базові ставки мит та перехідний період для повної лібералізації.
Особливої уваги потребує проблема квотування українського експорту на
європейські ринки. На сьогодні повністю вибрані квоти щодо такої продукції,
як м'ясо птиці, виноградний і яблучний сік, оброблені томати, мед, а також
кукурудза і кукурудзяне борошно, пшениця і пшеничне борошно, ячмінна
крупа та борошно. Також практично вибрані квоти на експорт цукру, ячменю та
ячмінного борошна, вівса, солоду та пшеничної клейковини. Але по більшості
квот об‘єми не тільки не вибрані повністю, а навіть не розпочалися поставки до
ЄС.
Аналіз ситуації, що склалася, дозволив визначити основні причини
невиконання квот, серед яких відсутність сертифікованих виробництв, надання
переваги іншим ринкам, складність логістичних шляхів, недостатні обсяги
внутрішнього виробництва, необізнаність національних виробників про існуючі
можливості. Це дозволяє зробити висновок, що для подальшого зростання
поставок до ЄС необхідно прискорити роботу з адаптації українських технічних
регламентів до європейських, а також з отримання необхідних дозволів на
експорт української продукції до ЄС.
Іншими словами, проблемами доступу на ринки ЄС є не стільки митні
бар‘єри,

скільки

невідповідність

вітчизняних

технічних

стандартів

чи

санітарних і фітосанітарних норм стандартам ЄС. Так, якщо говорити про
промислову продукцію, то, незважаючи на позитивні кроки на шляху до
підписання Угоди АСАА (Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислових товарів), українські товари поки не можуть бути сертифіковані в
Україні для імпорту в ЄС.
Із продуктами харчування ситуація ще складніша. Тут виробник не
просто повинен забезпечити відповідність товару певним вимогам щодо якості
та безпечності (як у випадку з промисловою продукцією), а відповідні
стандарти мають бути запроваджені на рівні держави. Так, для імпорту до ЄС
товарів

тваринного

походження

держава,

а

паралельно

і

відповідне

підприємство-експортер, повинні отримати дозвіл на експорт такої продукції.
На даному етапі Україна отримала дозвіл на експорт більшості з основних
217

позицій продукції тваринного походження, серед яких: м‘ясо птиці, риба,
м‘ясопродукти, яйця та мед. На завершальному етапі

перебуває тривала

процедура отримання дозволу на експорт молока та молочних продуктів.
Ще одним нетарифним бар‘єром, з яким часто стикаються українські
виробники на шляху експорту продукції до ЄС, є адміністрування тарифних
квот. Особливо актуально це для тих товарів, щодо яких необхідно отримувати
імпортну ліцензію, яку повинен отримувати не український експортер, а
європейський імпортер. Європейською комісією для надання безкоштовного
доступу до інформації стосовно умов експорту до ЄС створений онлайн-сервіс
Export Helpdesk, за допомогою якого можна виявити вимоги до товару у сфері
технічного, санітарного та фітосанітарного регулювання.
Окремо варто наголосити, що до заходів нетарифного регулювання також
можна віднести приватні стандарти, що діють незалежно від законодавчого
регулювання в ЄС та виступають своєрідною "скринькою Пандори" для
експортерів і про які не так часто згадують в Україні. Наприклад, йдеться про
необхідність дотримуватися певних соціально-економічних, екологічних та
моральних принципів при виробництві товару, для того щоб мати доступ до
полиць окремих супермаркетів. Супермаркети, усвідомлюючи обсяги реалізації
товарів та їхній вплив на споживчі преференції, формують політику сталого
розвитку, що спрямована на заохочення справедливих умов торгівлі на всіх її
ланцюжках ("chains of trade"). Сьогодні європейський споживач прагне
купувати продукцію, що була виготовлена із дотриманням трудових стандартів,
із нанесенням мінімальної шкоди довкіллю і навіть за умови дотримання прав
тварин. Тому ризик існування таких приватних перепон у доступі на ринок ЄС
також має бути врахований українськими експортерами. В цьому плані великий
потенціал криється в можливостях України розвивати виробництво органічної
сільськогосподарської продукції, а також готової продукції із органічної
сировини. Необхідно завойовувати ніші на вкрай висококонкурентному
європейському ринку шляхом створення та популяризації власних брендів,
реклами продукції з особливими неповторними властивостями.
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Висновки. Дослідження показали, що створення зони вільної торгівлі з
ЄС має безліч переваг, відкриває нові можливості для українського бізнесу,
проте є тільки початком процесу євроінтеграції.

Для ефективного

функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС український бізнес
має усвідомити необхідність розробки власної стратегії удосконалення власної
продукції і забезпечення її відповідності європейським нормам. Орієнтація
стратегії повинна бути націлена на нарощування свого потенціалу та
створення "ланцюгів доданої вартості". Необхідно змінювати ментальність та
звикати до вміння брати на себе відповідальність без контролю "згори",
оскільки основний принцип, на якому базується ринок ЄС, – це "менше
контролю з боку держави – більше відповідальності з боку гравців на ринку".
Українському бізнесу необхідно усвідомити, що саме він повинен вимагати
виконання умов угоди про асоціацію між Україною та ЄС від уряду і
верховної ради України.
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HR-ринку як підґрунтя
підприємств.

Надано

визначення HR-ринку та його структуру. Визначено напрями взаємодії
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підприємства із суб'єктами HR-ринку, перспективи розвитку HR-ринку та
бар’єри на шляху його розвитку.
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Нові форми та методи управління персоналом зумовлені виникненням
спеціалізованої діяльності з управління персоналом – управління людськими
ресурсами (НR - менеджмент). НR - менеджмент дозволяє вирішити багато
завдань управління персоналом, у тому числі й шляхом передачі деяких
функцій управління персоналом спеціалізованим організаціям, таким, як
кадрові і консалтингові агентства, рекрутингові компанії. Таким чином,
функція управління персоналом відокремилася від діяльності конкретних
підприємств і стала самостійним видом кадрової діяльності на ринку праці, а
розвиток НR - ринку надає можливість визначити нові форми та напрями
управління

персоналом,

створити

систему

управління

персоналом

на

підприємстві відповідно до сучасних вимог, здійснити аутсорсинг персоналу
шляхом співпраці із спеціалізованими суб‘єктами НR - ринку[1].
Проблемам конкурентоспроможності робочої сили присвячено наукові
праці Бандури С. І., Богині Д. П., Бондаря І. К., Бугуцького О. А., Васильченка
В. С., Грішнової О. А., Данюка В. М., Дмитренка Г. А., Долішнього М. І.,
Дуброва, О. С., Колота А. М., Охотського Е. В., Семеркової Л. М., Сотникової
С. І., Пасєка А.С., Томілова В. В. та інших вчених. Проте,сучасні тенденції
формування і розвитку HR-ринку все ще залишаються не до кінця визначеними.
У загальному розумінні, HR-ринок становить систему взаємовідносин
між працедавцями та здобувачами вакансій, а також іншими суб‘єктами ринку,
які впливають на попит та пропозицію робочої сили і визначають напрями його
розвитку. До основних суб‘єктів ринку праці належать працедавці, зокрема HRспеціалісти, здобувачі вакансій, кадрові, консалтингові, рекрутингові та інші
компанії, що надають послуги з пошуку, підбору, оцінки, адаптації, атестації,
навчання персоналу, вищі та інші навчальні заклади, що здійснюють навчання
персоналу та постачають на ринок молодих спеціалістів, контактні аудиторії,
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підприємства-конкуренти,

Інтернет

-

представництва,

постачальники

інформаційних технологій і комунікаційних послуг тощо. Структуру НR ринку можна зобразити таким чином (рис. 1.):
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Рис. 1 Структура HR-ринку
Дані рис. 1. дозволяють визначити основні напрями управління
персоналом, які здійснюються вітчизняними підприємства, а також те, що
питанням підвищення конкурентоспроможності персоналу все ще не
приділяється достатньої

уваги. Так, більшість підприємств здійснюють

внутрішній рекрутинг, проте не приділяють уваги зовнішньому, жодні з
досліджуваних

спеціалістів

не

здійснюють

системного

дослідження

ринку праці, серед посадових обов‘язків HR-спеціалістів немає таких
форм

кадрової

роботи,

як

підвищення

лояльності

персоналу,

стабілізація колективу, покращення іміджу підприємства на ринку праці,
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що

дозволить

забезпечити

підприємств на ринку праці.
конкурентоспроможності
засадах

взаємодії

конкурентоспроможність

персоналу

Різні форми та напрями забезпечення

персоналу

підприємства

підприємства

із

суб'єктами

здійснюються

HR-ринку.

на

Діяльність

суб'єктів HR-ринку створює пропозицію робочої сили й впливає на попит
щодо неї, визначає рівень конкуренції й ціну робочої сили, формуючи,
таким чином, кон‘юнктуру ринку й тенденції її подальших змін. Крім того,
суб‘єкти HR-ринку створюють та просувають на ринок нові продукти та
методи

роботи

роботу

підприємств

вимоги

до

з

персоналом,

що

відповідно

до

дозволяє
вимог

конкурентоспроможного

оптимізувати

цього

персоналу,

ринку,
що

кадрову
формують

надає

змогу

стабілізувати HR-ринок у довгостроковій перспективі [5].
Здійснення різних напрямів забезпечення конкурентоспроможності
персоналу підприємства можливо за умови співпраці із суб‘єктами
HR-ринку. Взаємодія підприємства із суб'єктами HR-ринку полягає в
дослідженні можливостей забезпечення конкурентоспроможності персоналу
підприємства,

в

інформаційному

забезпеченні

процесу

формування

персоналу, що надає можливість створити сучасний комунікаційний
інструмент
Напрями

діяльності
взаємодії

підприємства

підприємства

із

як

суб'єктами

суб‘єкта
HR-ринку

HR-ринку.
з

метою

забезпечення конкурентоспроможності персоналу підприємства зображені на
рис. 2.
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Рис. 2 Напрями взаємодії підприємства із суб'єктами HR-ринку праці з
метою забезпечення конкурентоспроможності персоналу
У 2009 р. ситуація на ринку рекрутингових послуг характеризувалася
такими тенденціями:
-

різке зменшення кількості відкритих вакансій;

-

банкротство малих та середніх рекрутингових компаній;

-

великі компанії вимушені вводити нові, більш дешеві,

послуги

(спрощений

рекрутинг,

HR-служба

та

аутсорсинг,

аутсорсинг та аутстаффінг, оцінка і тестування спеціалістів,
аутплейсмент, послуги здобувачам).
2010 рік можна назвати роком 3 «аутів»: аутсорсингу, аутстаффінгу,
аутплейсменту. Головне завдання бізнесу сьогодні – оптимізація витрат на
персонал. Тому головною стратегію HR-агентств є вивід на ринок інноваційних
продуктів, враховуючи вже існуючі на ринку тенденції. Прикладами таких
інноваційних продуктів є:
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- послуга 3 «аути» – «All inclusive»;
- послуги для здобувачів та спрощений рекрутинг;
- тестування з використанням поліграфа.
2008 року в ході дослідницького он-лайн-проекту

HR-View©,

проведеного дослідницьким агентством InMind спільно з редакцією журналу
«Менеджер по персоналу» було здійснено дослідження «HR-галузь очима
HR-фахівців: бар'єри і перспективи розвитку».

Рис. 3 Перспективи і тенденції розвитку HR-галузі
У ході дослідження було опитано понад 330 фахівців, що посідають різні
посади у сфері управління персоналом. Результати дослідження HR-View
показали, що фахівці HR достатньо позитивно оцінюють перспективи розвитку
галузі, хоча і визнають тривалість цього процесу. Разом з тим, більшість
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очікувань носить достатньо суперечливий характер, причому очікується, що
розвиток галузі відбуватиметься за рахунок зміни позиції керівництва
підприємств, тоді як порівняно менш очікуваними є зміни у сфері підготовки
HR-професіоналів. Перспективи і тенденції розвитку HR-галузі подані
на рис. 3.
На думку більшості учасників дослідження, на сьогоднішній день
завдання менеджерів з управління персоналом на підприємствах фактично
зводиться, за рідким виключенням, до виконання облікової, рекрутингової та
організаційної діяльності. Для того щоб HR-департамент органічно вписався в
структуру підприємства, необхідні не тільки організаційні і структурні зміни,
але й активна, грамотна позиція самих HR-менеджерів [3].
Ще однією особливістю сучасного розвитку HR-галузі є достатньо висока
затребуваність спеціалістів у цій галузі при нестачі кваліфікованих кадрів.
Лише 10 % учасників дослідження вважають, що в Україні існують хороші
можливості для підвищення кваліфікації або короткострокового бізнеснавчання

HR-менеджерів.

Незважаючи

на

потребу

підприємств

у

кваліфікованих HR-спеціалістах, розвиток HR-менеджменту здійснюється
повільно. Основні бар‘єри на шляху розвитку HR-галузі наведені на
рис. 4.
Аналізуючи дані рис. 4, можна зробити висновок, що основні
бар‘єри, які перешкоджають розвитку HR-галузі, полягають у такому:
-

відсутність

розуміння

важливості

та

змісту

функцій

HR-

менеджменту з боку керівництва українських підприємств;
-

недовірливе, засноване на стереотипах, ставлення до спеціалістів з

управління персоналом;
-

інертність і застарілі погляди на ведення бізнесу;

-

відсутність адекватного фінансового забезпечення діяльності HR-

менеджерів;
-

відсутність базової системи підготовки HR-менеджерів та дійових

програм підвищення їх кваліфікації;
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-

низький рівень можливостей для комунікації й обміну досвідом між

HR-спеціалістами у наслідок недостатньо високого рівня структурованості HRспівтовариств.

Рис.4 Основні бар’єри на шляху розвитку HR-галузі в Україні [2]
Проблема небажання керівників інвестувати у навчання і розвиток
персоналу, підвищення його конкурентоспроможності є більш істотною для
HR-менеджерів і керівників відділів, ніж для HR-директорів. Для чверті
начальників відділів управління персоналом інертність і застарілі погляди на
ведення бізнесу є більш вагомим бар‘єром розвитку галузі, ніж для HR226

менеджерів. У цілому спеціалісти з управління персоналом усвідомлюють, що
проблеми подальшого розвитку HR-галузі повинні вирішуватися за рахунок
внутрішніх ресурсів галузі, що потребує від HR-спеціалістів самоорганізації й
усвідомлення перспектив розвитку галузі [4].
У цілому можна стверджувати, що функції HR-менеджменту вітчизняних
підприємств дуже обмежені, а інноваційні методи HR-менеджменту взагалі не
реалізуються.
Отже,

подальший

розвиток

HR-ринку

неминуче

призведе

до

впровадження сучасних форм і методів кадрової роботи підприємств. У цьому
полягає

роль

та

значення

HR-ринку

як

підґрунтя

забезпечення

конкурентоспроможності персоналу підприємств, підняття іміджу підприємств
як

роботодавців.

Реалізація

сучасних

напрямів

забезпечення

конкурентоспроможності персоналу підприємств можлива за умови співпраці з
суб‘єктами HR-ринку праці, а також на основі дослідження цього ринку з
метою впровадження нових форм і методів кадрової роботи підприємств.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА: МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
УДК 338.46:37
О. А. Карпюк, к.е.н.
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
РОЛЬ ЛІДЕРІВ В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ
Лідери не формують плани, вони не вирішують проблеми і навіть не
управляють людьми. Справжні лідери готують організації до змін та
допомагають їм боротися із впровадженням змін
(John P. Kotter)
В статті розглянуто відведену роль лідера в трансформаційний період
управління

територіальними

громадами.

Обґрунтовано

необхідність

застосування сучасної технології управління громадами – форсайту, яка
заснована на використанні потенціалу інтелекту людей громади, а також
моделі залучення учасників до активних дій в громаді «CLEAR». Автором
сформульовані

конкретні

заходи

щодо

вдосконалення

принципів

та

інструментів управління місцевими громадами.
Ключові слова: територіальна громада, місцеве самоврядування, лідер змін,
принципи впровадження змін, форсайт, модель залучення, кристал методів
форсайту, модель «CLEAR».
Українське суспільство усвідомило, що успішне майбутнє країни залежить
від можливості та активності громад приймати участь в місцевому розвитку.
Важливу роль щодо успішного розвитку територіальних громад відводиться
лідерам громад, які несуть відповідальність за стратегічний їх розвиток,
економічну, екологічну та соціальну складову успіху розвитку громади [4, с.2].
Проте більшість місцевих громад нині знаходяться на етапі зародження,
об‘єднання навколо єдиної мети. Нажаль, основними проблемами їх
функціонування на даному етапі є не планування стратегії подальшого
розвитку, а пошук інструментів подолання загроз, що вже несуть небезпеку їх
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функціонуванню. Таким чином, управління місцевими громадами зводиться до
управління наслідками змін, а не до розробки заходів попередження змін.
Особливу роль в місцевому самоврядуванні в період впровадження змін
відводиться лідерам змін (рис.1).

Вести за собою громаду
під час змін

Особиста підготовка
до змін

Пояснення необхідності та
сутності змін

Розуміння змін, що
відбува-ються і особистої
ролі в них

Управління громадою
під час впровадження змін

Особиста адаптація до
змін, що відбуваються

Закріплення успіху та його
підсилення, відзначення
досягнень

Формування
компетенцій для
управління змінами

Рис. 1 Роль лідера громади під час впровадження змін
Для того щоб стати лідером громади, необхідно сформулювати основні
принципи впровадження змін, які будуть працювати на майбутнє.
На нашу думку, найбільш ефективні принципи впровадження змін в
організації, сформульовані Пітером Друкером, необхідно адаптувати для
впровадження в управлінні на місцевому рівні та громадами зокрема [2]:
1. Треба перестати жити вчорашнім днем. Завдання номер один вивільнення ресурсів, що витрачаються на підтримку тих напрямків
діяльності, які вже не сприяють підвищенню продуктивності та
ефективності місцевого розвитку та громади зокрема.
2. Планове вдосконалення. Наступний принцип політики змін:
планове, організоване поліпшення (яке японці називають "кайзен").
Удосконалення повинно проводитися відповідно із запланованим річним
процентним показником: у більшості напрямків діяльності, як показує
досвід японців, реальним і оптимальним є щорічне поліпшення на 3%.
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3. Використання успіху. Щоб виступати в ролі лідера в умовах змін,
місцевій громаді необхідно зосередити увагу на можливостях, а не тільки
на наявних проблемах (за результати проведеного SWOT - аналізу).
Територіальна громада просто зобов'язана «посадити проблеми на строгу
дієту» і почати «відгодовувати можливості».
Важливими функціями лідера та інструментами в управлінні громадою є
формування стратегічного бачення розвитку громади та його тактичне
планування.
Для визначення пріоритетів та стратегій розвитку місцевої громади, лідер
громади винен застосувати технології, які засновані на використанні потенціалу
інтелекту

людей

громади.

Серед

таких

технологій

найпоширенішим

інструментом є форсайт. У перекладі з англійської слово «foresight» означає
«передбачення» і застосовується в прогнозуванні у значенні «погляд у
майбутнє», «бачення майбутнього». Форсайт – це процес систематичного
визначення нових стратегічних напрямів, які в довгостроковій перспективі
зможуть серйозно вплинути на економічний і соціальний розвиток [2, с.36].
Як

зазначає

колектив

авторів

підручника

«Планування

розвитку

територіальних громад» Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко, даний метод
включає [2, с.41]:
 обговорення можливих шляхів розвитку і формування на
основі цього довгострокових пріоритетів в різних галузях і сферах;
 сукупність інструментів, що дозволяють активно передбачати
проблеми майбутнього та активний прогноз, який включає елементи
дії на майбутнє.
Форсайт не є традиційним прогнозуванням, яке виконують фахівціекономісти із застосуванням економетричних

методів і моделей, що

ґрунтуються переважно на екстраполюванні чи інтерполяції. Розробка стратегії
за методами форсайту спирається на інтелектуальний потенціал громади, що
планує й формує свій розвиток. Тобто для місцевої громади – це
інтелектуальний потенціал людей відповідної території, який є сукупністю його
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освітнього,

наукового,

інноваційного,

інформаційно-комунікаційного

та

культурного потенціалів.
Методологія форсайту поєднує наукове прогнозування з урахуванням
інтересів відомого трикутника «влада – бізнес – громада» шляхом дієвого
залучення

до

процесу

«створення

моделі

майбутнього»

так

званих

«стейкхолдерів», або «зацікавлених сторін» – тобто саме тих, хто буде брати
участь у плануванні та реалізації і, головне, тих, на кого найбільше вплинуть
наслідки цієї реалізації . Методичний інструментарій форсайту включає велике
різноманіття методів вироблення перспектив, що існують у різних науках і
прикладних сферах, використовуючи як традиційні методи, так і нові,
креативні. Основні методи, які відображають різні функції форсайту, з‘єднані в
чотири групи і отримали назву «кристал методів форсайту» (рис.2). Він
включає: «аналіз» (аналіз поточної ситуації); «експертизу» (прогнозування
тенденцій);

«креативні

методи»

(вироблення

нових

ідей

щодо

майбутнього);«взаємодію» (узгодження поглядів і забезпечення взаємодії ).
«аналіз»
(аналіз поточної ситуації)
«взаємодія»
(узгодження поглядів і
забезпечення співпраці)

«експертиза»
(прогнозування
тенденцій)

«креатив» (вироблення нових
ідей щодо майбутнього)

Рис. 2 Кристал методів форсайту
Суть методології форсайту не обмежується тільки прогнозуванням
майбутнього, але й полягає в узгодженому виробленні рішень з приводу
майбутнього в обраній сфері. Фактично, він допомагає вирішити проблему
досягнення консенсусу у баченні майбутнього через узгодження інтересів
різних соціальних груп і тим самим стимулює громадську активність. Його
навіть називають методом соціально-економічної координації [2, с.42].
231

Форсайт передбачає можливість вибору варіанту дій залежно від
«бачення» майбутнього, тобто він направлений на проектування майбутнього і
пошук шляхів його досягнення, а також показує можливі засоби їх корегування.
Його функція полягає в узгодженні та консолідації думок різних учасників
громади, щоб виробити спільне уявлення про майбутнє, допомогти налагодити
партнерство між бізнесом, владою та громадою. У більшості країн
Європи форсайт серйозно укорінився саме через потребу об‘єднання інтелекту
та пошуку консенсусу співпраці між бізнесом, владою та громадою в
процесі розроблення стратегій та пошуку найкращих шляхів перспективи
розвитку.
Форсайт включає ряд підходів, що об‘єднують три складові:


бачення майбутнього (прогнозування, перспективи,

передбачення);


планування

(стратегічний

аналіз,

визначення

пріоритетів);


мережі (спілкування, експертна оцінка).

У якості інструмента форсайт використовує метод «мозкового штурму»,
метод Дельфі та інші.
Для того, щоб чітко визначити коло зацікавлених осіб та умови, за яких
вони погодяться взяти участь у процесі планування місцевого розвитку, лідери
громад можуть застосувати модель «CLEAR», яка є акронімом англійських
слів:
С-Сan do – спроможність брати участь;
L-Like to – бажання до участі;
E-Enabled to – створення можливостей для участі;
A-Asked to - запрошення до участі;
R-Responded to – врахування точки зору, зворотній зв‘язок [2, с.36].
232

Таблиця 1
Адаптація моделі «CLEAR» для управління місцевими громадами
№ з/п

1

2

3

4

5

Фактори участі
сan do
спроможність
брати участь
like to
бажання участі
enabled to
Створення
можливостей для
участі
asked to
запрошення до
участі
responded to
врахування точки
зору, зворотній
зв‘язок

Як це працює?
Особисті ресурси, які представники громади мають і можуть
запропонувати (знання, інформація, вміння публічно виступати,
писати, організовувати заходи, заохочувати підтримку тощо, а
також впевненість щодо їх використання), є суттєвими для
забезпечення спроможності брати участь
Відданість участі потребує відчуття приналежності до
громади(громад), відчуття довіри та приналежності до зв‘язків
та спільнот, створює можливості для людей співпрацювати
разом та працювати ефективніше
Громадська інфраструктура – організація волонтерських,
громадських дорадчих груп, організацій та мереж – створює
(або блокує) можливості для участі
Мобілізація людей для участі (у прийнятті рішень) та
очікування щодо їхнього внеску
Люди готові брати участь, якщо відчувають, що до них
прислухаються (не обов‘язково погоджуються, але видно, що
їхні точки зору враховуються / розглядаються)

Джерело: [2, с.37].
Підсумовуючи вищезазначене, варто наголосити на тому, що запорукою
успіху в управлінні місцевими громадами є постійне інформування учасників
місцевої громади та тримання їх в курсі справ, що є ключовим завданням для
забезпечення активної участі всіх громадян в реалізації поставлених перед
ними нових завдань.
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О. І. Ледвій, асистент
Львівський інститут економіки і туризму
ВЗАЄМОДІЯ ТА ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Визначено поняття та види взаємодії між органами місцевого самоврядування
та місцевими державними адміністраціями, принципи реалізації взаємодії між
органами. Порядок впровадження та застосування взаємодії у процесі
діяльності органів.
Ключові слова : взаємодія, принципи, органи місцевого самоврядування, місцеві
державні адміністрації, закон, нормативно – правовий акт, суб’єкт.
Сучасний

етап

розвитку

Української

держави

характеризується

поглибленням адміністративної реформи, наповненням її новим якісним
змістом відповідно до принципів європейського державного управління та
урядування. 1 квітня 2014 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України
схвалено

Концепцію

реформування

місцевого

самоврядування

та

територіальної організації влади в Україні , якою визначено основні орієнтири у
співвідношенні державного управління й місцевого самоврядування в Україні.
Концепція

приділяє

значну

увагу питанням
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оптимального

розподілу

повноважень між органами виконавчої влади, зокрема місцевими державними
адміністраціями,

та

органами

місцевого

самоврядування

на

засадах

децентралізації влади.
Необхідність взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування має конституційну основу, зокрема на місцеві
державні адміністрації покладено обов‘язок забезпечувати таку взаємодію.
Дослідженням взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування займались провідні українські і зарубіжні науковців,
представників галузевих юридичних наук, зокрема конституційного та
адміністративного права: В. Б. Авер‘янова, О. Ф. Андрійка, Н. О. Армаш,
М. О. Баймуратова, М. І. Байтіна, Г. В. Барабашева, А. А. Безуглова,
Ю. П. Битяка, П. П. Білик, О. М. Бориславської, І. П. Бутка, В. О. Величко,
М. П. Воронова, Р. К. Давидова, В. М. Кампо, М. І. Козюбри, В. В. Копєйчикова
та інші. Питання

взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів

місцевого самоврядування присвячені також дисертації А. Р. Крусян,
Ю. З. Торохтія, І. І. Литвина, М.Я. Сидора.
Поняття «взаємодія» можна розглядати у багатьох контекстах. Виходячи із
філософського значення взаємодію можна розглядати як загальну форму
зв‘язку між явищами, тобто процес впливу об‘єктів один на одного,
універсальна форма зміни їхнього стану.
У Новому словнику української мови взаємодію розглядають як співдію,
співдіяння, взаємозв‘язок між предметами у дії, погодженна дія між ким – і
чим- небудь.
У соціології розглядають таке поняття як «соціальна взаємодія», що
означає спілкування осіб, соціальних спільнот, угруповань між якими
систематично здійснюється вплив один на одного, здійснюється соціальна дія
кожного з партнерів, пристосовуються дії одного до дій іншого, досягається
спільність розумінні ситуації.
Поняття управління, процесу управління та системи управління науковці
часто розкривають за допомогою критеріїв взаємодії. О.М.Бандурка зазначає,
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що « управління є таким процесом взаємодії сторін, за якого одна з них чинить
вплив на другу, друга ж виявляється здатною прийняти такий вплив і будувати
свою поведінку відповідним чином»[2]
Найчастіше

взаємодія

визначається

як

погоджена

діяльність

або

кооперація праці. У науці виділяють такі аспекти взаємодії :
взаємодія як важлива умова діяльності органів чи служб,
необхідний засіб досягнення завдань;
засіб досягнення згоди;
ділова співпраця;
складова комплексності заходів;
узгодження зусиль усіх ланок апарату.
Для розкриття змісту поняття « взаємодії» як юридичної категорії доцільно
виділити такі ознаки:
 це діяльність;
 присутність декілька(не менше двох) суб‘єктів взаємодії;
 заходи узгодженні за метою, методами, місцем і часом;
 спрямованість функціонування суб‘єктів які взаємодіють;
 наявність правової бази взаємодії;
 стан суб‘єктів в ієрархії системи;
 зміст завдань які вирішують суб‘єкти;
 спільна діяльність суб‘єктів.[4]
Із наведеного переліку ознак можна зробити висновок, що взаємодія
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування – це
цілеспрямована, структурована, узгоджена діяльність ( процес) двох і більше
суб‘єктів, які здійснюють взаємний вплив властивими їм методами та засобами
для досягнення спільної мети і отримання очікуваного результату.
Основним конституційним завданням – є забезпечення взаємодії місцевих
державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування з метою
поєднання державних і місцевих інтересів. Це дві різні ланки публічної влади,
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які мають мають свої завданням – забезпечити збалансований розвиток
відповідних територій. Складність даної взаємодії полягає у тому, що з боку
місцевих органів виконавчої влади суб‘єктами взаємодії є лише місцеві
державні адміністрації, а з боку місцевого самоврядування – є кілька таких
суб‘єктів. У науковій літературі елементи системи місцевого самоврядування
розглядають як самостійні та самодостатні. Головну роль у взаємодії
виконують органи місцевого самоврядування ( представницькі та виконавчі),
також не можна залишити поза увагою територіальну громаду, яка виступає
самостійним суб‘єктом місцевого самоврядування та самостійним суб‘єктом
взаємодії.
Система місцевого самоврядування характеризується наданням владних
повноважень місцевому населенню,

А.А. Уваров

виділяє такі ознаки цих

повноважень: 1) територіальна відокремленість населення в межах певної
адміністративно-територіальної одиниці; 2) наявність місцевих правових
настанов, які регламентують питання життєдіяльності населення та території
його проживання; 3) спільна інфраструктура, яка забезпечує повсякденні
соціальні та економічні потреби жителів; 4) наявність єдиного природнього
середовища перебування, раціональне і бережне використання ресурсів;
5) періодично населення виступає як політична спільнота – електорат, що
виражає волю, щодо вирішення питань місцевого значення, так і беручи участь
у здійсненні державної влади.[5]
Взаємодія державної влади і місцевого самоврядування, має конткретний
характер, це виражається у взаємодії конкретних державних і муніципальних
органів та їх посадових осіб. Для більшого досягнення результату, захисту прав
та інтересів територіальних громад органи місцевого самоврядування можуть
утворювати асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні
об‘єднання, що передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
У юридичній науці виділяють такі види взаємодії – координаційну,
субординаційну, реординаційну. Координаційна взаємодія

здійснюється у

сферах громадського життя, які однаково важливі для держави загалом, так і
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для конкретної територіальної громади, ця взаємодія регулює загальні інтереси
( державні та місцеві). Ця взаємодія проявляється у таких сферах: соціальний
захист

населення,

охорона

навколишнього

середовища,

раціональне

використання природних ресурсів на відповідних територіях, забезпечення
законності та правопорядку, захист прав та свобод громадян. Завдання
координаційної взаємодії – це узгодження дій для вирішення суміжних завдань.
Субординаційна взаємодія здійснюється між органами які перебувають у
субординаційних

структурних

зв‘язках,

між

такими

органами

наявні

управлінські відносини. Розрізняють два види такої взаємодії – субординаційна
взаємодія місцевих державних адміністрацій з сільськими, селищними, міським
радами та субординаційна взаємодія місцевих державних адміністрацій з
районними, обласними радами. Мета такої взаємодії полягає у делегуванні
повноважень.
Реординаційна

взаємодія

полягає

у

взаємному

інформуванні.

Взаємозв‘язки такої взаємодії виявляються у конкретних діях суб‘єктів, які
відображаються у управлінських актах.[8]
Виходячи із видів взаємодії можна виділити такі форми взаємодії:
 інституційна

–

передбачає

створення

спільного

органу

(координаційного, консультативного, дорадчого).
 правова – полягає у прийнятті спільних актів, участь у розробці
правових актів.
 організаційна – закріплює проведення спільного заходу ( семінари,
конференції,

звіти

перед

громадянами,перевірки),

участь

посадовців місцевої держадміністрації у засіданні органа місцевого
самоврядування чи депутатів і муніципальних службовців у роботі
держадміністрації.
 інформативна – передбачає обмін інформацією місцевого значення.
 матеріально – фінансова форма взаємодії – полягає у спільному
фінансуванні проектів регіонального значення.[8]
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Протягом

останнього

часу

органи

державної

влади

активно

використовують різні форми співпраці з метою напрацювання найбільш
ефективного механізму реалізації державної політики у сфері місцевого та
регіонального розвитку.
Взаємодію місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування слід розглядати як – законодавчо визначену, цілеспрямовану,
структуровану, узгоджену діяльність самостійних органів місцевої публічної
влади шляхом здійснення дієвого, найбільш ефективного управління з метою
досягнення очікуваного результату розвитку та місцевому та регіональному
рівнях.
Для досягнення високого результату взаємодії місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування є принципи за допомогою
яких ця взаємодія реалізується.
Принципи взаємодії у загальнонауковому розумінні це основоположні
засади реалізації певного виду діяльності. У юридичній науці виділяють
поняття «правових принципів». В розумінні В.В. Копєйчикова правові
принципи це основні засади, вихідні ідеї, яким властива універсальність,
загальна значущість, вища імперативність. А.М.Колодій виділяє, що принципи
права характеризуються « вищою імперативністю», властивістю самостійно
впливати на суспільні відносини.
К. Живодьор поділяє принципи взаємодії на дві групи : загальні та
спеціальні. До першої групи входять основоположні конституційні засади :
принцип суверенітету народу і держави, демократії, унітарності, законність,
гласність. До другої групи належать принципи, що стосуються роботи органів
публічної влади : компетентність, ефективність, самостійність, економічність,
рівність доступу громадян до державної та муніципальної служби, виборність,
колегіальність.
Більшість принципів взаємодії виходять із принципів діяльності суб‘єктів
місцевої публічної влади це ст. 3 Закону України « Про місцеві державні
адміністрації» та ст.4 Закону України «Про місцеве самоврядування», про те їх
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не варто ототожнювати. Проаналізувавши дані групи принципів, можна
виділити такі :
1. відповідальність перед людиною і державою за свою діяльність;
2. верховенство права;
3. законність;
4. пріоритетність прав людини;
5. гласність;
6. поєднання державних інтересів із місцевими;
7. правова, організаційна та матеріально – фінансова самостійність у
межах повноважень
8. державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування.
Кожен із зазначених принципів безумовно має важливе значення, але
ефективність діяльності може бути лише за умови комплексного застосування.
Варто окремо підкреслити декілька із них.
Принцип

верховенства

права

у

діяльності

місцевих

державних

адміністрацій та органів місцевого самоврядування полягає у тому, що посадові
особи даних органів повинні діяти лише на підставі, та в межах компетенції
визначеної Конституцією України та Законами України. С.Головатий називає
принцип верховенства права мега принципом, що охоплює низку інших
принципів: законності, демократії, гуманізму, поваги до прав людини,
невідчужуваності

цих

прав,

принцип

поділу

влади,

незалежності

та

справедливості суду, первинності людини стосовно держаної влади.
Принцип законності заснований на конституційних засадах і полягає у
суворому та неухильному дотриманні закону державними органами та
посадовими особами закону у процесі реалізації права. П.М. Рабінович
визначає законність як режим відповідності суспільних відносин закону,
підзаконними нормативно – правовим актам держави, який утворений в
результаті неухильного їх здійснення всіма суб‘єктами права.
Принцип пріоритетності прав людини передбачає непорушність і
недопустимість

порушення

прав

людини.
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Цей

принцип

виходить

із

конституційних основ, а саме ст.3 Конституції України згідно з якою за змістом
і спрямованістю діяльність держави визнаються права і свободи людини та їх
гарантії. Держава відповідальна перед людиною за свою діяльність, а
утвердження й забезпечення прав і свобод людини входить до головних
обов‘язків держави.
Принцип гласності при взаємодії місцевих державних адміністрацій та
органів

місцевого

самоврядування

полягає

у

взаємній

гласності

та

інформованості. На думку Г.Ф. Скрипника цей принцип покликаний
гарантувати захищеність прав муніципального утворення, особливу увагу
цьому принципу слід приділяти при укладення договорів, оскільки повноцінна
інформованість забезпечує неможливість односторонньо змінювати взаємні
права, обов‘язки та відповідальність встановлені у договірному порядку.[7]
Законом України « Про місцеві державні адміністрації» передбачений
такий спосіб реалізації цього принципу – у випадку розгляду місцевою
державною адміністрацією питання, яке стосується інтересів місцевого
самоврядування, про це заздалегідь повідомляють відповідні органи місцевого
самоврядування.
Принцип поєднання державних та місцевих інтересів – розглядають як
установленні межі повноважень відповідних органів. На практиці цей принцип
реалізовують шляхом інформування один одного про плани роботи, проведення
відповідних заходів, підготовки документів.
Система принципів взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування – виконують роль регулятора суспільних відносин,
слугують засобом подолання прогалин у праві, а також критерієм оцінки
відносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого
самоврядування.
Взаємодія місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування повинна враховувати історичні моделі взаємодії місцевих
органів публічної влади. Сучасний етап взаємодії місцевих державних та
органів місцевого самоврядування характеризується наявністю конституційно241

правових норм, що закріплюють обов‘язок місцевих державних адміністрацій
забезпечувати взаємодію з органами місцевого самоврядування (ст. 119
Конституції України). Зміст взаємодії місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування повною мірою розкривається через
юридичні ознаки, які притаманні цьому поняттю. Серед них: діяльність кількох
взаємодіючих суб‘єктів; структурованість; узгодженість; організованість тощо.
Визначальною та не від‘ємною ознакою взаємодії є наявність спільної мети у
взаємодіючих суб‘єктів. Крім того, будь-яка взаємодія, зокрема місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, як суб‘єктів
владних повноважень, не може бути самоціллю, а повинна орієнтуватися на
певний очікуваний результат. Цей результат є показником ефективності
взаємовідносин місцевих органів публічної влади.
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Н. М. Махначова, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Стаття присвячена проблемам підготовки сучасного висококваліфікованого
фахівця, здатного конкурувати на європейському ринку праці; визначенню
основних завдань тренінгу в системі підготовки майбутніх спеціалістів;
вдосконаленню набутих навичок в процесі навчання. Проаналізовано досвід
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проведення тренінгового курсу зі сталого розвитку у ВТЕІ КНТЕУ, за
підтримки Спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду».
Ключові слова: тренінг, тренінгові вправи та технології, сталий розвиток,
ЄС, ПРООН, місцевий розвиток.
Визначною особливістю сучасного розвитку України як незалежної
держави є незворотність змін, що відбуваються в усіх сферах суспільного
життя, зокрема і в системі вищої освіти. Однією з головних особливостей
реформ, що здійснюються у вищих навчальних закладах є стратегічний курс на
інтеграцію в європейський науково-освітній простір. Тренінгова система вчить
молодь бути більш демократичними, відкрито спілкуватись з іншими, критично
мислити, приймати продумані рішення. Тренінг дозволяє реалізувати необхідні
психологічні умови розвитку професійної і особистісної самосвідомості
здобувачів, актуалізації їх ресурсів.
У теорії і практиці особистісної та професійної підготовки майбутніх
фахівців об'єктивно існує проблема наявності раціональних методичних
прийомів і технологій навчання, які б відповідали вимогам часу. Введення в
структуру підготовки фахівців тренінгових курсів є альтернативою вирішення
зазначеної проблеми.
Основні напрямки дослідження питань, пов‘язаних з тренінговою роботою,
поглиблено вивчали такі науковці та практики, як В. Бевз, О. Главник,
М. Паскаль, О. Оніщенко, І. Кузнецова, М. Маслюкова. Проте, зважаючи на
невелике поширення тренінгових технологій в традиційному навчальному
процесі вітчизняних ВНЗ, а також потребою становлення особистості сучасного
фахівця в контексті входження до Європейської спільноти, вважаємо тему
статті актуальною.
Метою даної статті є аналіз досвіду використання тренінгових технологій в
навчальному процесі, як елементу інтеграції в європейський освітній простір,
та формування конкурентоспроможного сучасного фахівця.
У сучасній науці існують багато визначень поняття «тренінг». Наведемо
деякі з них: тренінг – як багатофункціональний метод навмисних змін
244

психологічних феноменів людини, групи й організації з метою гармонізації
професійного й особистісного буття людини; тренінг – не лише метод
навчання, а й метод розвитку здатностей до навчання, оволодіння будь-яким
складним видом діяльності, зокрема, спілкуванням [1, с. 23].
На сьогодні тренінги стали широко використовуватися не тільки в
психології, а й в інших науках (педагогіці, соціології, економіці, управлінні,
медицині, конфліктології), тому зустрічаються різні трактування змісту поняття
«тренінг». Розглянемо, що ж таке тренінг (рисунок 1). Слово "тренінг"
походить від англійського "to train", що означає "навчати, тренувати" [2, с. 106].

спілкування
цікавий
процес
пізнання себе
та інших

ТРЕНІНГ - ЦЕ

ефективна
форма
опанування
знань

інструмент для
формування умінь і
навичок

форма розширення
досвіду

Рис. 1 Тренінг як форма навчання
Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке
відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та розв'язання проблеми,
заради якої вона зібралася. Як правило, учасники в захваті від тренінгових
методів, тому що ці методи роблять процес навчання цікавим, не обтяжливим.
Тренінг і традиційні форми навчання мають суттєві відмінності.
Традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю
суттю є формою передачі інформації та засвоєння знань. Натомість тренінг,
перш за все, орієнтований на запитання та пошук [5].
На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повністю
охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності
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(соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до
прийняття рішень, до взаємодії тощо. Звичайно, традиційна форма передачі
знань не є сама по собі чимось негативним, проте у світі швидких змін і
безперервного старіння знань традиційна форма навчання має звужені рамки
застосування.
Так само, як і будь-яке навчальне заняття, тренінг має певну мету. Нею
можуть бути:
 інформування та набуття учасниками тренінгу нових професійних
навичок та умінь;
 опанування нових технологій у професійній сфері;
 зменшення

чогось

небажаного

(проявів

поведінки,

стилю

неефективного спілкування, особливостей реагування тощо);
 зміна погляду на проблему;
 зміна погляду на процес навчання, аби зрозуміти, що він може
давати наснагу та задоволення;
 підвищення здатності учасників до позитивного ставлення до себе
та життя;
 пошук ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем
завдяки об'єднанню в тренінговій роботі різних спеціалістів, представників
різних відомств, які впливають на розв'язання цих проблем;
 активізація громадськості з розв'язання актуальних проблем [2, с. 107].
Тренінг має свої «атрибути». До них належать:
1) тренінгова група;
2) тренінгове коло;
3) спеціально обладнане приміщення та приладдя для тренінгу
(фліпчарт, маркери тощо);
4) тренер;
5) правила групи;
6) атмосфера взаємодії та спілкування;
7) інтерактивні методи навчання;
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8) структура тренінгового заняття;
9) оцінювання ефективності тренінгу [2, c. 107].
Тренінгова група - це спеціально створена група, учасники якої за
сприяння

ведучого

(тренера)

включаються

в

інтенсивне

спілкування,

спрямоване на досягнення визначеної мети та вирішення поставлених завдань.
Тренінгова група зазвичай включає 15-20 осіб. Така кількість людей дозволяє
оптимально використати час та ефективно навчати людей.
Тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5-3-х годин (2-4
академічні години тривалістю 45 хвилин кожна) до декількох днів поспіль. Під
час коротких перерв учасникам доцільно запропонувати напої (чай, каву, воду,
соки тощо), можна й легку їжу (бутерброди, цукерки, печиво тощо).
Вважається, що такої тривалості перерви достатньо для відновлення сил
учасників [3, с. 23].
Робочі місця для учасників у приміщенні можуть бути розташовані порізному, але доцільно уникати «аудиторного» та «шкільного» стилів. Добре,
коли стільці для учасників розташовуються півколом - це сприяє створенню
неформальної атмосфери, забезпечує можливість кожному бачити всіх
учасників тренінгу, підкреслює рівнозначність позицій усіх учасників. Це
сприяє створенню атмосфери відкритості, розвитку довіри, уваги та інтересу
учасників одного до одного.
Головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчання у тренінговій
групі, - це правила, яких має дотримуватися кожний учасник. Основні з них:
цінування часу; увічливість; позитивність; розмова від свого імені; добровільна
активність; конфіденційність; «стоп»; «піднята рука»; зворотний зв'язок тощо.
Правила приймаються на початку тренінгу всіма учасниками групи і потрібні
для того, щоб кожний міг:
 працювати в комфортних умовах;
 отримувати інформацію самому й не заважати отримувати
інформацію іншим у зручний для кожного спосіб;
 відверто, без побоювань висловлювати свої думки;
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 дозволити собі спонтанні, попередньо не зважені вислови, що
наближатиме тренінг до реального життя;
 бути впевненим, що надану ним інформацію використають тільки в
інтересах учасників.
Тренінг проводить тренер, котрий спілкується з учасниками «на рівних», є
таким самим учасником тренінгової групи, як і всі інші учасники. Але
одночасно він є й каталізатором усіх процесів, що відбуваються в групі на
шляху до досягнення визначеної мети тренінгу (для цього він повинен розуміти
настрій кожного учасника). Тренер відрізняється від інших учасників тим, що:
 володіє інформацією щодо означеної теми;
 знає методику проведення тренінгових занять;
 уміє працювати з аудиторією й володіє методикою навчання
дорослих і дітей;
 володіє навичками ведення тренінгової групи (регулює групові
процеси, знає, як зацікавити учасників, зняти напруження, спрямувати
групу на конструктивне розв'язання проблеми тощо);
 постійно підвищує свій тренерський потенціал;
 знає

методи

оцінювання

результатів

тренінгу

та

вміє

їх

застосовувати;
 знає про відстрочені результати впливу тренінгу, як очікувані, так і
неочікувані.
У тренінгу широко використовуються методи, спрямовані на стимуляцію
взаємодії учасників. Усі вони об'єднуються під назвою «інтерактивні техніки» і
забезпечують взаємодію та власну активність учасників під час динамічного
навчального процесу.
Проведення тренінгу відбувається за певною структурою. Типова
структура, мета та завдання тренінгу разом слугують основою для складання
плану його проведення. Такий план може мати різні форми (таблиця, перелік
послідовних дій, схема тощо), але принципово те (і це слід добре засвоїти
майбутньому тренеру), що план тренінгу слід скласти обов'язково.
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Таким чином, тренінг - це:
 група,

яка

допомагає

стати

кожному

її

учаснику

більш

компетентним;
 процес, під час якого учасники вступають у взаємодію;
 навчання, під час якого активність учасників вища, ніж активність
тренера;
 навчання, яке дає учасникам задоволення, активізує їх, стимулює
інтерес до пізнання;
 навчання, результат якого досягається у взаємодії всіх учасників
тренінгу;
 відкриття учасниками в собі нових можливостей, відчуття того, що
вони знають і вміють більше, ніж до цього часу думали про себе;
 можливість відкриття інших людей, навчання через взаємодію з
ними, розуміння того, на що здатні люди, від яких раніше не очікувалося
нічого цікавого;
 можливість у безпечних, наближених до реальності умовах
взаємодії з іншими людьми досягти бажаних змін.
На початку тренінгу доцільно провести міні-лекцію. Зазвичай міні-лекції
не перебільшують 10-15 хвилин і використовуються для того, щоб стисло
донести нову інформацію до багатьох людей одночасно; розповісти, як
виконувати певні дії, що їх згодом опановуватимуть самі учасники в ході
практичних вправ; підсумувати результати роботи малих груп для всієї
аудиторії [1, с. 34].
Дуже дієвим в тренінгах є також «Мозковий штурм». Цей метод
тренінгового навчання застосовується як для обговорення всією групою
учасників, так і в малих групах. Його мета - сформулювати якомога більше ідей
на задану тему. «Мозковий штурм» проводиться у два етапи: на першому етапі
формулюють ідеї, на другому їх оцінюють. Зазвичай використовується дошка
або аркуші фліп-чартного паперу, де один з учасників записує ідеї так, щоб усі
могли їх бачити. Це стимулює мислення і зручно для відбору кращих ідей у
ході оцінювання на другому етапі.
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Часто буває корисно для формулювання ідей розподілити учасників по
малих групах, а згодом об'єднати їх для подальшого обговорення й оцінювання.
Ще однією з поширених тренінгових технологій є наліз ситуаційних
вправ. Ситуаційна вправа - це реальна ситуація, представлена групі для аналізу.
Вона може бути запозичена з досвіду тренера, колег, з літературних описів,
свідчень очевидців. Тренер також може сам описати реальну історію, яка мала
місце в житті. За допомогою цього методу можна проводити аналіз реальних
ситуацій, визначати в них ключові проблемні питання, формулювати ідеї щодо
можливого розв'язання таких ситуацій.
Дуже

добре

сприймається

тренінговою

групою,

а

тому

часто

використовується тренером, такий елемент як рольова гра. Це ефективна
навчальна методика, яка має бути добре продумана й організована, щоб
забезпечити позитивний вплив.
За допомогою рольової гри можна:
 набути досвіду використання певних навичок в ігровій ситуації;
 проаналізувати альтернативні способи дій, ідеї, запропоновані для
виконання завдання гри, зміни ситуації на краще;
 відпрацювати на практиці певні види поведінки в безпечному
середовищі перед тим, як розпочати їх застосування в реальному житті;
 набути впевненості у своїх силах під час практичних дій;
 закріпити засвоєний матеріал шляхом забезпечення зворотного
зв'язку;
 додати до навчального процесу елемент розваги.
Рольові ігри, як і багато інших ігор та тренінгових вправ, належать до
інтерактивних

методів

навчання.

Інтерактивне

навчання

передбачає

використання різних видів активності учасників тренінгу: фізичної (рухова
активність); соціальної (активність у соціальному оточенні - комунікація,
взаємодія, взаємосприйняття); змістовної стосовно тематики тренінгу [3].
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Отже,

розглянувши

теоретичні

основи

проведення

тренінгів,

проаналізуємо досвід проведення тренінгового курсу, що пройшов у
Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.
Так, за підтримки Спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» Ресурсним центром зі сталого розвитку при ВТЕІ
КНТЕУ було проведено тренінговий курс «Сталий розвиток за участі громад».
Тематика тренінгів передбачала розгляд таких модулів:
1. Я особистість активної дії. Робота в команді.
2. Соціальна мобілізація в громаді (колективі).
3. Ефективні комунікації.
4. Виявлення потреб громади. Проектний менеджмент.
5. Конфлікти та шляхи їх вирішення. Фасилітація та медіація в громаді.
6. Від ідеї до втілення. Як залучати ресурси?
Для участі

в тренінгах

було

відібрано

18

активних

здобувачів

за попередньо надісланою заявкою 1-4 курсів освітнього ступеня «бакалавр» та
1-2 курсів освітнього ступеня «магістр» усіх спеціальностей та форм
навчання.
Мета першого тренінгу полягала у визначенні сутності активності,
лідерства, специфіки командної роботи. Серед вправ, які використовувалися
на тренінгу найбільше студентам запам‘яталися: мозковий штурм «Хто така
Я - особистість активної дії?», «Хто такий лідер?», «Що таке лідерство?»;
вправа «Асоціативний ланцюжок»; експрес-діагностика лідерських рис;
вправа «Займи позицію». Зокрема, вправа «Асоціативний ланцюжок» має на
меті розширити асоціативне підґрунтя творчої уяви учасників. На листі
ватману пишеться вертикально слово «лідер». Учасники називають
характеристики, що асоціюються з поняттям «лідер» і починаються з літери
вертикального рядка та записують свої відповіді навпроти кожної літери
(Рисунок 2).
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Рис. 2 Тренінгова вправа «Асоціативний ланцюжок»
Емоційне піднесення та високу активність здобувачів викликала вправа
«Будинок, дерево, собака» (Рисунок 3).

Рис.3 Тренінгова вправа «Будинок, дерево, собака»
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Метою гри є з‘ясувати особливості кооперації, самосприйняття та
сприйняття іншого. Це дуже розважальна вправа на зняття напруження в
процесі роботи, але вона також чітко вказує на проблеми, які мають місце у
ході співпраці. Тому важливо проаналізувати результати та відчуття під час
виконання даної вправи [4].
Друга частина тренінгу була присвячена командній роботі [6]. Після мінілекції, а також мозкового штурму «Сутнісні ознаки команди, командна
робота», активні студенти змагалися у вправі «Гаряче повітря», «Бджіл краще
ловити на мед». Здобувачі могли проаналізувати використані власні методи
досягнення цілей, обговорити ефективність різних управлінських навичок,
методів запровадження змін, фокусуючи увагу на корисності дій без примусу,
за умов поваги до інших, творчого сприяння змінам, відкритості до
нестандартних ідей!
Варто зазначити, що наступні тренінги відбувалися в злагодженій
співпраці, піднесеній творчій атмосфері та високому ступені самовіддачі.
Кожен тренінг відрізняється тематикою, складністю завдань (від простого до
складнішого), але демонструє нам набуті раніше навички, більшу активність
здобувачів. Мабуть, головне в тренінгах – це навіть не здобуття нових знань, це
звернення уваги на важливе! На важливі особисті цінності та цінності
суспільства, в якому ми живемо; на глобальні проблеми людства і те, що ми
можемо робити кожного дня, щоб зменшити їх вплив. На тренінгах ми
відходимо від позицій необґрунтованої критики економічних, політичних,
суспільних реалій і намагаємося шукати шляхи вирішення проблем, що
турбують колектив, громаду, село, місто, країну, світову спільноту. Тому,
аналізуючи під час тренінгів проблеми сьогодення, ми можемо дійти висновку,
що головний принцип допомоги – повага і уважність до дрібниць!
Проаналізувавши низку тренінгових вправ ми дійшли висновку, що
під час тренінгу організовується активний обмін досвідом між учасниками,
створюються умови випробування в штучно заданих ситуаціях нових способів
діяльності, відбору вдалих прийомів і відмови від неефективних методів
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навчання. Здобувач може відчути себе з позиції викладача, посадової особи,
громадського діяча, критика, глядача і т. д. та пережити нові для нього стани.
Інші члени групи оцінюють його дії, в чому він був ефективний, а в чому неуспішний. І відповідно до цих оцінок він може перебудовувати подальшу
діяльність.
Отже, метою тренінгу, поряд з отриманням знань, є засвоєння уявлень як
інформації про світ, що сприяє пристосуванню до нього. Здобувачам буває
необхідно докорінним чином переглянути свої уявлення про суть і сенс власної
навчальної, професійної чи повсякденної діяльності.
Предметом наших подальших наукових пошуків є розробка нових
тематичних

тренінгових курсів, спрямованих на формування активних,

обізнаних та цілеспрямованих здобувачів вищої освіти та високоякісних
фахівців.
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Проект ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»
активно співпрацює є університетами України задля поширення принципів
сталого розвитку, сприяння місцевому розвитку та заохочення громадських
ініціатив. Налагоджена на належному рівні співпраця проявляється у
впровадженні навчальних курсів, проведенні студентських активностей та
активізації наукових пошуків викладачів з даної проблематики.
Ключові слова: сталий розвиток, місцева громада, університетська мережа,
співпраця.
Європейський Союз та Програма розвитку ООН в Україні сприяють
розбудові громадянського суспільства, поширенню принципів демократичного
врядування, вчать мобілізації, комунікації та самоорганізації населення в
Україні впродовж багатьох років. В 2008 році по всій території України почав
діяти Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» (далі - МРГ). Зараз
діє третя фаза його впровадження. Головною метою Проекту є - сприяння
сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом
зміцнення спільного управління та заохочення громадських ініціатив по всій
Україні. В 2010 році вони стали ініціаторами створення Національної мережі
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ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на
громаду», яка у 2016 році була перейменована у Освітню мережу сприяння
сталому місцевому розвитку в рамках реалізації компоненту

управління

знаннями Проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на
громаду». Даний компонент передбачає розбудову партнерських відносин з
університетами для впровадження принципів, спрямованих на розвиток
громади, у систему вищої освіти [3].
Дана пропозиція стала дуже цікава представникам освітнього середовища,
оскільки це нові можливості, знання, контакти для студентів та науковців
вищих навчальних закладів України. Першими вузами, які відгукнулися на
пропозицію Проекту МРГ і прийняли участь у робочій зустрічі в Чернігові,
стали: Львівська Політехніка, Сумський Державний Університет, Технічний
університету Івана Пулюя м. Тернопіль, Луцький національний технічний
університет, Чернігівський державного інституту права, соціальних технологій
та праці, Муніципальна академія управління та Ужгородський національний
університет.

Після

консультацій

кожного

університету

з

Проектом

обов‘язковою умовою стало підписання Меморандуму про порозуміння між
Програмою Розвитку ООН та університетами.
Станом на 2016 рік кількість партнерських ВНЗ України складає 39 вузів з
усіх регіонів України. Вузи, які охоплені Мережею є різноплановими за
підготовкою фахівців у різних галузях науки, оскільки проблематика сталого
розвитку є міждисциплінарною і багатоаспектною. Основною метою Мережі є
співпраця задля сприяння поширення знанням та практикам сталого місцевого
розвитку та сталого розвитку суспільства.
Основними заходами, які направлені на реалізацію цієї мети у
партнерських ВНЗ є наступні:
- Включення курсу «Сталий розвиток громад» чи «Сталий розвиток
суспільства» до навчального плану ВНЗ, а також тематики сталого розвитку до
курсу «Практика розробки, управління, й оцінки соціальних проектів» для
навчання студентів підходу до місцевого розвитку за участі громад. Водночас
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назва курсу може варіюватися в залежності від напряму підготовки слухачів та
їх освітньо-кваліфікаційного рівня. Курс було створено з урахуванням вектору
ПРООН, де основну увагу було звернено на принцип соціальної мобілізації.
- Підвищення потенціалу студентів, представників органів місцевого
самоврядування та місцевих громад для реалізації спільного планування за
принципом «знизу-вгору» та участі в заходах з місцевого сталого розвитку. Це
досягається шляхом проведення тренінгів, робочих зустрічей та нарад, участь у
стратегічному плануванні своєї громади. Для даного завдання ефективним є
використання ділових ігор. Оскільки серед існуючих технологій навчання
особливе місце займають ті, які дозволяють формувати компетенції рівня
застосування, аналізу, синтезу та оцінювання, адже саме вони дозволяють
застосовувати принципи сталого розвитку в практичні повсякденній діяльності
[2, 373].
- Поширення концепції та досвіду участі громад у місцевому сталому
розвитку через різні наукові заходи та кампанії з поінформованості на
регіональному рівні. Обмін досвідом та поширення концепції відбувається на
наукових форумах, конференція, семінарах із залученням широкого кола
учасників.
- Просвітницька та освітня діяльність зі місцевого сталого розвитку в
Україні, особливо серед молоді, активістів громадських організацій, організацій
громад, представників органів місцевого самоврядування та у вищих
навчальних закладах.
- Залучення науково-педагогічних працівників та студентів Університетів
до ознайомлення, аналізу та узагальнення набутого досвіду участі громад у
розв‘язанні місцевих економічних, соціальних та екологічних проблем, що
сприяє сталому розвитку в Україні, при цьому висвітлювати досвід та
практичні результати діяльності ПРООН в Україні, та Проект «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду», зокрема. Дана діяльність відображається у
наукових роботах науково-педагогічних працівників та студентів. З кожним
роком кількість таких людей стає більшою, що говорить про ефективність
роботи Освітньої мережі сприяння сталому місцевому розвитку.
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- Участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій,
круглих столів, семінарів, інших заходів з метою обговорення освітніх програм,
навчальних планів, змісту та методик викладання у вищих навчальних закладах
питань місцевого розвитку за участі громад.
- Написання студентами дослідницьких, бакалаврських та дипломних робіт
з проблематики сталого розвитку, що існують на рівні місцевих громад та
органів місцевого самоврядування. Вже декілька років поспіль найкращі роботи
відбираються Проектом і публікуються у збірнику [1].
- Стажування студентів в органах місцевого самоврядування, що
практикують норми демократичного врядування, спільного планування та
місцевого розвитку з залученням громад та Ресурсних центрах з впровадження
Проекту МРГ.
- Сприяння підвищенню поінформованості населення, проведенню заходів
з висвітлення питань законодавства/політики, тренінгів, підготовці публікацій
та виконанню інших заходів.
Важливим етапом

у налагодженні співпраці між вузами та задля

впровадження вищезгаданих заходів є відкриття Ресурсних центрів зі сталого
місцевого розвитку та призначення офіційних відповідальних осіб

–

координаторів роботи центру. Наразі вже більше половини партнерських вузів
відкрили у себе такі центри. Відкриття центрів покращує продуктивність
роботи представників Освітньої мережі, дає можливість охопити ширшу
аудиторію та налагодити кращу комунікацію в межах структурних підрозділів
конкретно взятих вузів та між ними загалом.
Основними заходами, які щорічно здійснюються партнерським ВНЗ – це:
проведення Тижнів сталого розвитку, проведення студентських (часом і
шкільких) дебатів з проблематики, проведення конкурсів наукових робіт та
проектів, проходження практик, проведення конференцій та написання
монографій, проведення тренінгів, літніх шкіл. Цього року для привернення
уваги громадськості до 17

Цілей сталого розвитку проголошених ООН у

вересні 2015 року 17 вузів з Освітньої мережі здійснили акцію, яка полягала у
одночасній висадці дерев, які символізували дані Цілі [3].
258

Активізація співпраці Проекту ЄС ПРООН МРГ з більшою кількістю
ВНЗ України дасть змогу забезпечити програму та Україну молодими кадрами,
насамперед за рахунок

залучення студентів та випускників до наукових

досліджень та стажувань, а професорсько-викладацький склад до навчальнометодичної роботи в Проекті та консультаційної роботи у громаді.

Таким

чином, особливості впровадження питань сталого розвитку до освітнього
процесу у вищій школі можна представити у вигляді наступної послідовності
дій: включення питань сталого розвитку до навчальних програм вже існуючих
дисциплін та викладанням окремого курсу зі сталого розвитку; залучення
суб‘єктів

освітнього процесу

на всіх рівнях до питань сталого розвитку;

встановлення зв‘язків з органами влади, громадськими організаціями, та
іншими освітніми ланками.
Діяльність Освітньої мережі сприяння сталому місцевому розвитку дає
змогу поширювати кращі практики українських вишів, які мають вже певні
напрацювання у даній сфері і готові ними ділитися з іншими.
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За умов інтенсивних демократичних, соціальних, державно-правових
перетворень, що відбуваються сьогодні в Україні, суттєво змінюється роль
місцевого самоврядування, його повноваження, функції, і, відповідно,
державно-управлінські відносини, що зумовлює необхідність одночасного
вирішення двох взаємопов‘язаних завдань: розбудови основ демократичної
держави й кардинального реформування системи місцевого самоврядування.
Це, у свою чергу, можливо реалізувати за умови визнання особливої ролі
людини, лідерства та знань, які можуть відігравати домінуючу роль у розвитку
місцевого самоврядування та забезпеченні життєдіяльності людини. Лише
забезпечення пріоритетного розвитку людини в інтересах людини і власними
силами людини в гармонії з навколишнім середовищем може забезпечити
якісно новий розвиток відносин у системі місцевого самоврядування і загалом в
країні. Саме цим обумовлюється актуальність розгляду проблематики
впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування України.
Дослідження проблем низького рівня участі членів територіальної громади
у вирішенні питань місцевого значення та розробка пропозицій щодо
активізації їх самоуправлінської діяльності й реалізації власного лідерського
потенціалу на місцевому рівні.
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Проблемам залучення громадян до участі у вирішенні питань місцевого
значення, а також питанням реалізації форм безпосередньої участі громадян у
місцевому самоврядуванні присвячено роботи таких вчених, як О. Батанов,
В. Бондаренко, В. Борденюк, П. Ворона, В. Григор‘єв, І. Доля, Д. Заяць,
В. Кампо, О. Лиска, Н. Мішина, О. Прієшкіна, М. Пухтинський, С. Саханенко,
В. Сидоренко, Т. Семигіна та ін.
Непереборне бажання народу України стати частиною Європейського
Союзу обумовлено високими стандартами управління та об‘єктивною
необхідністю в організації спільної діяльності людей на благо кожного
мешканця України. Саме цю спільну діяльність кожного, хто бажає долучитися
до побудови якісно нової української держави, може забезпечити місцеве
самоврядування.
Як констатує міжнародний експерт Ради Європи, учасник Програми
«Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в
Україні» Дж. Джексон «громади, які прагнуть реалізувати високі стандарти
якості

діяльності,

досягти

найвищого,

так

званого

«п‘ятого

рівня»

продуктивності, повинні організовувати свою роботу на засадах лідерства» [2],
оскільки тенденції розвитку суспільства демонструють важливість і нагальну
потребу у впровадженні лідерства, бо громадяни мають схильність передавати
свої повноваження у керівництві місцевими справами, і зрозуміло, перекладати
відповідальність за результати роботи на обраних ними осіб [4].
Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» держава
гарантує право обирати власні шляхи розвитку через місцеве самоврядування
жителями територіальних громад, тобто мешканцям сіл, селищ, міст –
самостійно, або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування вирішувати питання місцевого значення [1].
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко
визначено, що територіальна громада села, селища, міста є первинним
суб‘єктом місцевого самоврядування, носієм його функцій і повноважень.
Територіальна громада наділена конкретною правосуб‘єктністю, а саме:
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– правом формування відповідних органів;
– правом проведення місцевих референдумів;
– правом управління місцевими бюджетами тощо.
Проводячи дослідження у вказаному напрямі, доцільно зупинитися на
самому визначенні поняття «лідерство». Дозволимо собі перефразувати
Вольтера і сказати, що лідерство, як любов: усі про нього говорять, але ніхто до
кінця не знає, що це таке. Так, про лідерство написано багато книг, ще більше
статей, тема лідерства розробляється психологами, соціологами, фахівцями в
області менеджменту і якості, але невирішеною раніше частиною загальної
проблеми є відсутність єдиної визнаної і прийнятої концепції лідерства.
Для найбільш вірного визначення поняття «лідерство» нами досліджено
трактування різних авторів щодо вказаного явища, відповідно до чого зроблено
наступні висновки:
– більшість авторів сходиться на тому, що лідерство – це теорія або
концепція, у якій

насамперед описуються

відносини

між лідером і

послідовниками або членами групи (команди), відповідно до якої стає
зрозумілим: якщо є лідер, повинні бути і послідовники;
– вказується, що лідер займає своє положення або в результаті більш
ефективної діяльності, або він має здатність певним чином впливати на членів
групи завдяки властивим йому особистісним якостям або в результаті
сформованої ситуації;
– відзначається, що взаємодія між лідером і іншими членами групи
виникає заради вирішення загальних проблем або досягнення загальних цілей.
Причому групова діяльність здійснюється членами групи добровільно, оскільки
для лідера немає потреби застосовувати владу;
– деякі дослідники вказують, що лідерство веде до соціальних змін й, у
кінцевому результаті, до розвитку суспільства [3].
За результатами факторного аналізу було визначено фактори, які
обумовлюють лідерство на місцевому рівні (Рис. 1).
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Рис. 1 Фактори лідерства на місцевому рівні
Ефективність лідерства на місцевому рівні залежить від врівноваженого
поєднання показників факторів в особистості лідера.
Відповідно до визначених факторів можна виокремити чотири типи
спрямованості особистості лідера на місцевому рівні, кожний з яких має свої
переваги та недоліки.
«Орієнтований на результат», що виявляється у прагненні досягнення
поставлених цілей за будь-яку ціну та у жорсткому авторитарному стилі
взаємодії з командою та спільнотою, що призводить до виникнення
міжособових конфліктів та відторгнення самого лідера; «Орієнтований на
розвиток», що виявляється у прагненні досягнення загального позитивного
соціального ефекту за рахунок урахування всіх інтересів спільноти та
просування напрямку зростання її загального благополуччя, що часто
унеможливлює завершення конкретного проекту та отримання практичного
кінцевого результату; «Орієнтований на взаємодію», що виявляється у
прагненні розвитку громади та у настанові лідера на формування власної
команди при нехтуванні інтересів іншої частини спільноти, що призводить до
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виникнення ситуації протистояння групових інтересів та протидії з боку
спільноти; «Орієнтований на себе», що виявляється у прагненні досягнення
власних цілей за рахунок реалізації поставлених завдань, що виявляється у
загальному маніпулюванні як членами команди так і спільнотою, що
призводить до недовіри в особі лідера та її відчуженню від громади.

Рис. 2 Типи спрямованості особистості лідера на місцевому рівні
Варто зазначити, що існує тісний взаємозв‘язок між мотивацією лідера
та членами громади. Зацікавлення громади в якісь певній ідеї має
більший ефект, ніж примус. Якщо в громади немає мотивації йти до
визначеної лідером мети, це свідчить про недосконалість його управлінських
якостей.
Нами було проведено анкетування серед членів громади смт. Кирнасівка,
Тульчинського району Вінницької області. Було розглянуто питання, що
стосуються характерних рис лідера, оскільки виявлення та вивчення
керівниками громад факторів, які визначають вимоги до них від громади
сприяють активізації їх самоуправлінської діяльності. Було опитано 29
респондентів, яким було запропоновано обрати найбільш важливу на їхню
думку рису лідера. Результат анкетування наведено на рис. 3.
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Рис. 3 Структура рис лідера
Таким чином, найбільш важливою рисою лідера опитані вважають
урівноваженість і впевненість, що означає неприпустимість заклопотаного
вигляду, здатність передавати працюючим мажорність настрою, заряд
бадьорості і впевненості. Керівник має вірити у свою правоту, бути сміливим,
цілеспрямованим, рішучим і вміти ці якості демонструвати підлеглим. На
другому плані високий рівень особистої культури, що означає знання
керівником норм міжособистісного спілкування і дотримання правил службової
етики. Лідер повинен шанобливо відноситися до людей та їх потреб, прагнень і
запитів, вміти радитися з підлеглими і довіряти їм, критично оцінювати власні
досягнення. Дослідження показало, що уміння управляти своєю психікою та
емоціями входить в трійку найважливіших рис лідера. Це проявляється у
застосуванні таких психологічних методів, як ауторінг, медитація, рефлексія,
уроки релаксації, вміння знімати емоційне, психічне, інтелектуальне, біологічне
та інші види навантажень. Діловитість зайняла передостанню позицію. Вона
проявляється

у

плановості,

чіткий

регламентації

діяльності,

високій

організованості та практичності, конкретності та оперативності в роботі, умінні
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правильно маневрувати і швидко перебудовуватися, здатності оцінювати
ситуацію. Найменш важливою лідерською якістю опитувані визначили «Уміння
користуватися різноманітними методами і прийомами», що передбачає
стимулювання за високопродуктивну і якісну роботу, накладання стягнень на
підлеглих не принижуючи їх.
Отже, сьогодні лідерство в державному управлінні є не тільки
особистісною характеристикою особи, характерною ознакою її елітності, але
також має яскраво виражений інституційний аспект. З такої позиції слід
виходити при модернізації системи публічного управління, реформування
публічної адміністрації, формуванні державної кадрової політики України на
сучасному етапі її розвитку. Проведені дослідження мають стати поштовхом до
активізації самоуправлінської діяльності та вирішити проблеми низького рівня
участі членів територіальної громади.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ГРОМАД ЯК
УСПІШНИЙ ПРИКЛАД СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ
У статті визначено значення районного ресурсного центру розвитку громад у
реалізації

соціальних

ініціатив

населення

сільських

територій.

Продемонстровано успішний досвід ресурсного центу у реалізації проектів
щодо ремонту двох шкіл та двох дитячих садків у селах Барського району.
Наведено приклад створення двох сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів за підтримки Барського районного ресурсного центру розвитку
громад в рамках Проекту ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду».
Ключові слова: соціальна мобілізація, сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив, проект, місцевий розвиток, громада.
Останніми роками в умовах погіршення соціально-економічних показників
розвитку населення сільських територій, особливої актуальності набуває
консолідація та об‘єднання зусиль органів місцевої влади та сільських жителів
щодо запровадження сталих місцевих ініціатив. Участь сільських громад у
Проекті ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за
активного сприяння голови державної районної адміністрації, голів сільських та
селищних рад дає можливість вирішити проблему низького рівня доходів
сільського населення.
Дослідження питання соціальної мобілізації та сталого розвитку громад, як
з теоретичної

точки зору, так і в контексті залучення фінансових коштів

міжнародних організацій, є досить новим для вітчизняних науковців, тим не
менш, свій значний внесок у вивченні даної проблематики зробили
М.А. Лепський [1], Т.І. Сила [7], Н.В. Завгородня [3], Н.В. Бібік [2], Н.М.
Махначова [4] та ін. Однак, особливої актуальності в сучасних умовах
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економічного розвитку держави набуває аналіз практичного досвіду реалізації
сталих ініціатив громадам за сприяння Проекту ПРООН/ЄС «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду».
Завданням статті є продемонструвати позитивний досвід участі сільських
громад у Проекті ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за
умов активного сприяння державної районної адміністрації.
Головним завданням районної державної адміністрації, як місцевого
органу державної влади, є зростання показників, спрямованих на збільшення
обсягів виготовленої продукції в регіоні, що, в свою чергу, створює умови для
зайнятості сільського населення та поліпшення його добробуту в цілому.
У даному ракурсі, за сприяння Барської РДА у 2015 році, з метою
підтримки процесів врядування місцевими органами державної влади та
самоврядування,

створення

ефективної

децентралізованої

інституційної

системи, котра надасть можливість жителям району у вирішенні соціальноекономічних проблем в громадах, де вони проживають, та надання необхідної
консультативно-інформаційної

та

технічної

допомоги

організаціям

територіальних громад Барського району для розробки і впровадження
спільних проектів, було створено районний ресурсний центр розвитку громад
(далі – БРРЦРГ) [5].
Основними завданнями БРРЦРГ, який представляє інтереси жителів
району з питань місцевого розвитку та реалізації проектів ПРООН є:
- планування, координування, впровадження та моніторинг діяльності
організацій громад на районному рівні;
-

забезпечення

підтримки

місцевим

(технічної,

фінансової

та

адміністративної) громадам для реалізації їхніх ініціатив;
- консультування місцевих громад з питань створення та функціонування
організацій громад та впровадження громадських ініціатив;
- організація проведення тренінгів, семінарів, навчань для організацій
громад і представників органів влади;
- забезпечення місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, на
районному рівні;
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- зв‘язок з іншими донорськими організаціями та організаціями громад;
- слугування в якості бази для обміну досвідом в реалізації проектів
ПРООН та інших проектів міжнародної технічної допомоги;
- визначення проблем та можливостей, пов‘язаних із впровадженням
стратегії місцевого розвитку;
- дослідження варіантів політики щодо просування спільного врядування
та громадсько-приватного партнерства для покращення якості життя людей в
районі;
- визначення спільних варіантів стратегії, з метою вирішення актуальних
питань, з керівниками структур різних форм власності;
- вдосконалення планів залучення технічних та фінансових ресурсів для
реалізації ініціатив громади;
- надання підтримки у проведення засідань Форумів місцевого розвитку;
- лобіювання серед різних дійових осіб на місцевому /обласному/
національному рівнях наболілих питань для визначення спільних варіантів
стратегії;
- вдосконалення шляхів організації та реєстрації об‘єднань громадян [5].
За свою досить коротку діяльність БРРЦРГ продемонстрував успішні
результати. За сприяння Проекту ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду – ІІІ» на районному рівні було втілено 4 проекти, а саме:
- заміна вікон в Митківській ЗОШ І-ІІІ ст. (обсяг фінансування від
Проекту – 10 тис. дол. США, кошторисна вартість об‘єкта

–

364,628 тис. грн.);
- заміна вікон в Маньковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. (обсяг фінансування від
Проекту

–

5

тис.

дол.

США,

кошторисна

вартість

об‘єкта

–

166,316 тис. грн.);
- перекриття даху в Балківському НВК ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст. (обсяг
фінансування від Проекту 10 тис. дол. США, кошторисна вартість об‘єкта
– 511,580 тис. грн.);
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- перекриття даху із встановленням інноваційного складової в ДНЗ с.
Ялтушків (обсяг фінансування від Проекту – 15 тис. дол. США,
кошторисна вартість об‘єкта – 610,494 тис. грн.).
Реалізація даних проектів стала також можливою завдяки спільним та
скоординованим діям сільських жителів, голів сільських рад, директорів шкіл,
які розуміють усю важливість сталого розвитку власної громади, демонструють
соціальну відповідальність та готовність до співфінансування подібних
ініціатив.
Як

показує

досвід

Проекту

ПРООН/ЄС

«Місцевий

розвиток,

орієнтований на громаду» (далі – МРГ), сільські домогосподарства України
стикаються з нестачею можливостей по працевлаштуванню та низьким рівнем
доходу, в основному, через менше реальне виробництво порівняно з
потенційними можливостями, вищими виробничими витратами і нижчими
доходами від реалізації продукції.
Вирішення

проблеми

можливе

шляхом

покращення

технології

виробництва та обробки продуктів, посилення позицій на ринку за допомогою
збільшення масштабів закупівель сировини та продажу готової продукції. На
жаль, сільські домогосподарства поодинці не можуть впливати на ринок через
свій маленький розмір, в порівнянні з місцевою аграрною економікою, але
можуть покращити своє положення за допомогою колективних дій, ставши
важливим гравцем у місцевій економіці.
Метою Проекту МРГ є сприяння розвитку малого бізнесу у сільських
територіях задля підвищення рівня зайнятості та можливостей отримання
доходу.

У

зв‘язку

з

цим,

він

має

на

меті

посилення

потужності

малоприбуткових сільських господарств, надаючи їм можливість об‘єднатися у
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, згенерувати капітал, отримати
необхідні навички та виконувати такі види діяльності як виробництво, обробка,
маркетинг та надання супутніх послуг. Для досягнення цієї мети, Проект МРГ
ініціював пілотування власної моделі співробітництва в рамках компоненту з
економічного розвитку сільських територій МРГ-ІІІ [6].
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Громади сіл Барського району за підтримки БРРЦРГ, скористалися
можливостями, які надає Проект МРГ, продемонструвавши на власному
прикладі

ефективність ідеї

соціальної

мобільності. Так,

на території

Івановецької сільської ради та Копайгородської селищної ради було створено
два сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи (далі – СОКи) –
«Івановецькі куркулі» та «Сад Семіраміди». До кооперативів ввійшли власники
паїв колишніх радгоспів, що стало основним мотивом до об‘єднання, оскільки
самостійний обробіток земель є досить важким фінансовим тягарем для
сільських жителів. Члени кооперативу «Івановецькі куркулі» займаються
вирощуванням ягід та овочів, а члени кооперативу «Сад Семіраміди» у якості
паїв отримали ділянки з багаторічними насадженнями плодових дерев.
За умовами Проекту МРГ, на один кооператив виділяється 40 тис. дол.
США, при цьому, обов'язковою умовою є співфінансування членами
кооперативів — 20 % вартості проекту. Перший транш становить 25 тис. дол.
США від проекту, і разі його нормального функціонування, кооператив
отримує ще 15 тис. дол. США.
Отримані кооперативами у рамках проекту кошти були спрямовані на
купівлю тракторів та відповідної причіпної техніки для обробітку землі. Також
було створено ресурсні центри для координування роботи кооперативів, які
були забезпечені офісною технікою на суму 1 тис. дол. США.
Участь вищезгаданих кооперативів у Проекті МРГ стало для них
своєрідним викликом, адже вони пройшли тривалий та непростий шлях. Згідно
нормативів, господарська діяльність в рамках компоненту економічного
розвитку сільських територій Проекту МРГ реалізується функціональною
групою кооперативу, що складається з її членів, які мають відповідні навички і
компетенцію. Проект проводить навчання для таких функціональних груп, у
результаті чого вони розробляють необхідні бізнес-плани та технічну
документацію. СОКи подають на розгляд Проекту свої мікропроектні
пропозиції та підтвердження наявності у них необхідних ресурсів. МРГ надає
гранти шляхом переказу коштів безпосередньо на рахунки кооперативів. Крім
271

того, СОКи реалізують свої мікропроекти із дотриманням фінансових процедур
ПРООН, відбираючи постачальників/підрядників шляхом відкритого конкурсу
та забезпечуючи виконання робіт за контрактними зобов‘язаннями, а також
представлення належним чином інформації про донорів (наочності). На початку
реалізації

мікропроектів

СОКи

мають

вжити

тимчасових

заходів

із

забезпечення наочності, а за результатами їх впровадження має бути
забезпечено постійну наочність [6].
Усі процедури та етапи подання та реалізації мікропроектів громади
Івановецької сільської ради та Копайгородської селищної ради успішно
пройшли завдяки співпраці із Барським районним ресурсним центром розвитку
громад. В кінцевому результаті було досягнуто спільних цілей: для районної
державної адміністрації

– це підвищення добробуту сільського населення,

мотивація людей залишатись у сільській місцевості та збільшувати рівень
доходів; для жителів сіл Іванівці та Шипинки – подолання проблем та
труднощів, пов‘язаних з обробітком власних земельних наділів шляхом
придбання сільськогосподарської техніки, що дає змогу значно економити
кошти, вкладені у вирощування урожаю.
Таким чином, завдяки координуванню діяльності організацій в межах
сільських територій та технічній, фінансовій, адміністративній підтримці
громад для реалізації їхніх ініціатив з боку Барського районного ресурсного
центру при Барській районній державній адміністрації, вдалося втілити в життя
такі проекти як ремонт двох шкіл та двох дитячих садків, а також створення
двох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у селах Барського
району. Однак, головною заслугою діяльності ресурсного центру є те, що
успішна участь сільських громад у міжнародних проектах дає можливість
мешканцям сіл побачити перспективність зайняття сільським господарством та
отримувати гідний заробіток.
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Вінницький коледж будівництва і архітектури КНУБА
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В

статті

висвітлено

особливості

формування

фінансових

ресурсів

територіальних громад в умовах децентралізації влади. Досліджена та
проаналізована сучасна практика місцевого фінансового самоврядування.
Ключові слова: територіальна громада, місцевий бюджет, фінансові ресурси,
децентралізація, місцеве самоврядування.
В

умовах

демократизації

суспільства

обов‘язковим

в

організації

державного управління є забезпечення органів місцевого самоврядування
необхідними фінансовими ресурсами для виконання їх повноважень, що
неможливо здійснити без децентралізації бюджетних коштів. Саме тому на
сьогоднішній день постає питання побудови ефективної системи формування
фінансових ресурсів територіальних громад.
Стан фінансового забезпечення територіальних громад та реформування
бюджетної системи досліджували вітчизняні науковці А. Є. Буряченко,
С. А. Буковинський, О. І. Демків, І. В. Запатріна, Т. Г. Затонацька,
О. П. Кириленко, В. І. Кравченко, М. І. Карлін, І. О. Луніна, Ц. Г. Огонь,
К. В. Павлюк, В. М. Федосов, І. Я. Чугунов, С. І. Юрій та інші.
З часу становлення в Україні науки про місцеві фінанси, з врахуванням
досвіду організації місцевого самоврядування економічно розвинутих країн та
норм

міжнародного

законодавства

вносяться

пропозиції

необхідності

переформатування бюджетної системи, основою якої є надання органам
місцевого самоврядування фінансової самостійності з питань виконання їх
повноважень. Науковці доводять, що реально фінансову самостійність місцевих
органів влади можна забезпечити шляхом децентралізації частини коштів
Державного бюджету України.
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Метою статті є дослідження сучасного стану місцевого фінансового
самоврядування.
Основні положення функціонування місцевого самоврядування в Україні
законодавчо

врегульовані

Конституцією

України

[4],

в

якій

місцеве

самоврядування визначено як право територіальної громади на самостійне
вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України,
яке має забезпечуватися необхідними фінансовими і матеріальними ресурсами.
Закон України ―Про місцеве самоврядування в Україні‖[9] дає визначення
місцевого самоврядування дещо відмінне від конституційного в частині того,
що місцеве самоврядування є не тільки гарантоване державою право, але і
реальна здатність територіальної громади самостійно вирішувати питання
місцевого значення, що повною мірою відповідає положенням Європейської
хартії місцевого самоврядування.
Саме наявність фінансових ресурсів місцевого самоврядування дають
відповідь на питання гарантованого державою права забезпечення наданих
Конституцією і законами України повноважень щодо вирішення питань,
віднесених до компетенції територіальних органів місцевого управління.
Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування [10] ―…органи
місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної
політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони вільно можуть
розпоряджатися в межах своїх повноважень‖.
Реально виконувати повноваження місцевого самоврядування можливо
тільки при наявності в розпорядженні територіальних громад матеріальних і
фінансових ресурсів, які в сукупності становлять матеріальну і фінансову
основу місцевого самоврядування.
Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у
містах, а також об‘єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні
районних та обласних рад (Конституцією України (стаття 142)).
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Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об‘єднувати на договірних
засадах об‘єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання
спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних
підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і
служби. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.
Чинне законодавство не виділяє окремо матеріальну і фінансову частини
основи місцевого самоврядування. Аналізуючи конституційне визначення
матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, її матеріальну
складову становить майно комунальної власності, природні ресурси місцевого
значення, об‘єкти спільної власності, що перебувають в управлінні районних і
обласних рад. Зважаючи на те, що до власних повноважень виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад належить право об‘єднання на договірних
засадах коштів відповідних місцевих бюджетів та інших місцевих бюджетів для
виконання спільних проектів, а відповідно мати у власності акції, частки (паї) у
господарських товариствах та підприємствах і організаціях спільної власності
місцевих рад, які і є окремим сегментом матеріальних ресурсів місцевого
самоврядування. Фінансову основу місцевого самоврядування становить
доходи місцевих бюджетів (податки, збори, цільові фонди органів місцевого
самоврядування) та залучені кошти (комунальний кредит), включаючи
запозичення (рис. 1).
Фінансові ресурси
місцевого самоврядування
Податки і збори,
що зараховуються
до місцевих
бюджетів

Запозичені
фінансові ресурси

Цільові фонди
АРК та місцевого
самоврядування в
складі місцевих
бюджетів

Рис. 1 Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Ключове

місце

в

системі

фінансового

забезпечення

місцевого

самоврядування займають доходи бюджетів територіальних громад, які за
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джерелами їх формування можна згрупувати на територіальні і централізовані
(рис. 2).
Доходи бюджетів
територіальних громад
Надходження територіальні

Закріплені
доходи

Власні
доходи

Надходження із централізованих
джерел і запозичення
Дотації

Субвенції

Позички

Рис. 2 Доходи бюджетів територіальних громад
Територіальні надходження включають закріплені і власні доходи.
Закріплені загальнодержавні податки і збори призначені для фінансування
делегованих

державних

повноважень

і

підлягають

централізованому

регулюванню. Водночас власні доходи, до яких належать окремі податки і
збори, цільові фонди місцевого самоврядування та фінансові ресурси
комунальної власності, не підлягають державному регулюванню на стадіях їх
формування і використання. Вони забезпечують фінансування місцевих
програм. До надходжень із централізованих джерел належать дотації, субвенції
та позички, які з допомогою методів бюджетного вирівнювання в основному
застосовуються для збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів.
Проте до 2015 року фінансові ресурси, необхідні для гарантування
виконання власних повноважень місцевого самоврядування, були недостатніми.
По-перше, в переважній більшості вони займають незначну питому вагу у
загальній структурі місцевих бюджетів. По-друге, значна частина фінансових
ресурсів, що забезпечують фінансування делегованих державних повноважень,
піддається постійному регулюванню органами державної виконавчої влади. Потретє, органи місцевого самоврядування не мали достатніх прав на самостійне
регулювання частини податкових надходжень до місцевих бюджетів.
Сучасна практика місцевого фінансового господарювання показує, що
починаючи 2015 року територіальні громади (об‘єднані) в Україні мають
достатній обсяг власних фінансових ресурсів для забезпечення їх діяльності та
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можуть самостійно здійснювати конституційні повноваження щодо вирішення
питань соціально-економічного розвитку місцевого значення.
Введений в дію в 2015 році механізм міжбюджетного регулювання
зменшує вплив централізації бюджетних коштів в державному бюджеті, у
зв‘язку з чим органи місцевого самоврядування з кожним роком набувають все
більшої фінансової самостійності. Підтвердженням цього є те, що частка
дотаційних місцевих бюджетів, які мають безпосередні міжбюджетні відносини
з державним бюджетом і питома вага міжбюджетних трансфертів у доходах
місцевих бюджетів в порівняні з попередніми роками зменшилася.
І. Луніна і Н. Фролова зазначають, що, згідно з висновками фінансової
теорії,

необхідність

децентралізації

бюджетних

систем

зумовлюється,

насамперед, тим, що місцеві органи влади можуть краще забезпечити надання
суспільних благ відповідно до місцевих потреб та уподобань населення [6]. Але
це можливо лише при виконанні певних умов:
– місцеві органи влади знають, які доходи необхідні для надання
суспільних благ з урахуванням інтересів місцевих жителів;
– місцеві органи влади можуть впливати на рівень доходів відповідного
місцевого бюджету [6].
Відповідно до конституційного закріплення територіальних громад як
первинних суб‘єктів місцевого самоврядування та встановлення їх прав і
повноважень, реальне утвердження місцевих громад в якості суспільних
самоврядних інститутів почало відбуватися з 2015 року.

До 4 вересня

2015 року згідно з законодавством рішення про об'єднання громад
ухвалювалися обласними радами. За цей час утворено 85 об'єднаних громад,
проте 4 з них розміщені в межах різних районів або міст обласного значення,
тому не є офіційно утвореними до зміни меж районів.
5 вересня 2015 року набув чинності Закон України № 676-VIII «Про
внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», згідно з
яким «об'єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з
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дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про
добровільне об'єднання територіальних громад, або з моменту набрання
чинності рішенням про підтримку добровільного об'єднання територіальних
громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень
висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону».
Загалом станом на 15 лютого 2016 року таких громад налічувалося 172 по
всій території України.
Як свідчить досвід розвинутих країн, бюджетні реформи стосовно
децентралізації слідують за інституційними змінами, хоча ―фактична процедура
при впровадженні може включати значні політичні дискусії‖. Бюджетна
децентралізація — це перенесення надходження доходів та/або здійснення
витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду при збереженні
фінансової відповідальності. Тому механізм формування доходів місцевих
бюджетів при здійсненні реформ і є запорукою її успішності [7].
В Законі України ―Про місцеве самоврядування в Україні‖ від 26 травня
1997 року визначається, що самостійність місцевих бюджетів гарантується
власними

та

закріпленими

за

ними

на

стабільній

основі

законом

загальнодержавні доходи, а також правом самостійно визначати напрямок
використання коштів місцевих бюджетів відповідно до Закону [9].
Прийняті Верховною Радою України в грудні 2014 року зміни до
Податкового і Бюджетного кодексів України, стали найбільшим кроком у
напрямку бюджетної децентралізації за роки незалежності України. Цими
змінами було запропоновано нові підходи до визначення взаємовідносин
державного бюджету з місцевими бюджетами, які покликані розширити права
місцевих органів влади і надати їм значну бюджетну самостійність [11].
Прогнозуючи показники Державного бюджету на 2016 рік, Міністерство
фінансів України, шляхом аналізу і проведених розрахунків, спрогнозувало
обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Їх розмір має становити 325
652,3 млн. грн, що на 42 923,2 млн. грн. більше 2015 року або на 17,7%. В тому
числі: - за загальним фондом — 311 323,6 млн. грн (+48 064,3 млн.грн./18,3%); 279

за спеціальним фондом — 14 328,7 млн.грн (+858,9 млн.грн./6,4%). При цьому,
прогнозований обсяг доходів місцевих бюджетів ( з врахуванням реверсної
дотації) має становити 118 258,6 млн.грн, що на 17,3% або на 17 411,1 млн.грн.
більше прогнозних показників 2015 року.
При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:
1)

статистичні

показники,

які

використовуються

при

розрахунку

прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема на 2014 рік, очікувані
макропоказники Міністерства економічного розвитку на 2015 рік та прогнозні
на 2016 рік;
2) фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 20122014 років та 7 місяців 2015 року [11].
В результаті змін до Бюджетного кодексу України змінився порядок
перерахування міжбюджетних трансфертів. Тепер міжбюджетні трансферти
поділяються на:
- базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету
місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності
території);
- субвенції;
- реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з
місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності
території);
- додаткові дотації .
Фінансування частини соціальних видатків, що держава делегує місцевому
самоврядуванню, зокрема медицини, освіти, держава забезпечуватиме через
запровадження нових видів трансфертів у вигляді субвенції — освітньої,
медичної і інших субвенцій [12].
Крім цього Міністерство фінансів спрогнозувало загальний обсяг
трансфертів з державного бюджету для місцевих бюджетів у 2016 році в розмірі
207 393,7 млн.грн., що на 31 512,1 млн.грн., або 17,9%, більше порівняно із
2015 роком. При цьому: - за загальним фондом — 206 667 млн.грн (+34 487,7
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млн.грн/20,0%); - за спеціальним фондом — 726,1 млн.грн (- 2 975,6 млн.грн./80,4%). Також у 2016 році прогнозується збільшення обсягів субвенцій
місцевим бюджетам. Зокрема : а) субвенції на здійснення державних програм
соціального захисту населення на 23 107, 2 млн.грн.і становитиме 92 563,4
млн.грн, з них 43 000,0 млн.грн житлові субсидії; б) медичної субвенції — на 5
903,7 млн.грн. (13,2%) і становитиме 50 673,0 млн.грн; в) освітньої субвенції —
на 6 461,7 млн.грн.(15,4%) і становитиме 48 301,6 млн.грн.[11].
Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України здійснено
горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. За його
результатами на 2016 рік було визначено обсяг базової дотації — 4 753,5
млн.грн. (-604,5 млн.грн./11,3%), яку будуть отримувати 18 обласних бюджетів,
53 бюджети міст обласного значення і 385 районних бюджетів та реверсної
дотації — 3 074,3 млн.грн (+569,9 млн.грн./15,6%), яка буде перераховуватись
до державного бюджету з 6 обласних міст, 64 бюджетів міст обласного
значення і 36 районних бюджетів [11].
Зміни, які були запропоновані Законом України ―Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин‖ є
визначені як основні в частині децентралізації фінансових ресурсів — це:
система оподаткування, при якій відбуваються зміни в обсязі питомих
надходжень до місцевих бюджетів; трансфертна політика, зміни якої пов'язані
із відношенням для отримання трансфертів від різних суб'єктів; бюджетна
система, зміни до якої виражені через підвищення рівня відповідальності
місцевими бюджетами: надання більших повноважень органам місцевого
самоврядування в напрямку розробки та реалізації різноманітних програм
соціально-економічного розвитку [12].
Проведення бюджетної децентралізації в Україні у формі збільшення
повноважень місцевих органів влади на ресурсів місцевих бюджетів триває вже
кілька років і кожний раз декларується в Основних напрямках бюджетної
політики, проте реально відбувається протилежний процес — бюджетна
централізація. Протягом 2011-2013 років рівень бюджетної централізації
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поступово зменшувався із 78,3% до 76,2% і, відповідно, рівень децентралізації
бюджетних ресурсів збільшувався з 21,7% до 22,2%. У 2014 році відбулося
незначне збільшення частки у доходах зведеного бюджету — 77,8%, при цьому
відбулося зменшення частки місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету
— 22,2% [11].
В реформуючій системі децентралізації бюджетних ресурсів розширено
джерела наповнення місцевих бюджетів за рахунок:
1) передачі доходів з державного бюджету (100% плати за надання
адміністративних послуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток
підприємств приватного сектору економіки);
2)

запровадження

акцизного

податку

з

реалізації

суб'єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні
напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою 5 відсотків вартості
реалізованого товару;
3) розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом
включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна
та автомобілів з великим об'ємом двигуна;
4) збільшення нормативу зарахування до місцевих бюджетів екологічного
податку з 35% до 80%. Зокрема були запроваджені освітня, медична субвенції
та субвенція на підготовку робочих кадрів, з яких зараз фінансується основна
маса видатків в цих сферах.
Крім цього, місцеві бюджети отримуватимуть базову дотацію для
підвищення їх фіскальної спроможності, а також планується надати право
регіонам самостійно встановлювати місцеві податки і збори.
У статті 9 частині 3 Європейської хартії місцевого самоврядування
зазначається, що ―…принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого
самоврядування має формуватися за рахунок місцевих податків та зборів,
розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону‖.
Фіскальну децентралізацію підтримують вчені І. Луніна і Н. Фролова, які
вважають, що ―…місцева влада має найвищий рівень податкової автономії у
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тих випадках, коли вона може довільно (без будь-яких обмежень) змінювати
розмір ставки певних податків (необмежено або у законодавчо встановлених
межах) і надавати пільги [6].
Рівень автономії місцевих органів влади залежить також від того, чи
можуть

вони

впливати

на

нормативи

міжбюджетного

розподілу

загальнодержавних податків.
Якщо реформи в податковій системі можна віднести до позитивних
моментів, то зміна трансфертної політики передбачає ―світле майбутнє‖ тільки
для економічно сильних територій. Обидва процеси будуть відбуватись
паралельно і не можуть бути здійснені в різний час. Ні для кого не секрет, що
переважна більшість регіонів України є дотаційними і це може означати, що
місцеве самоврядування ще не готове переходити на самозабезпечення. Зміна
податкової системи відіграє важливу роль у формуванні місцевих бюджетів,
проте регіони повинні запрацювати не лише формально, але й створити чи
відновити існуючі джерела існування — надходження та доходи місцевих
бюджетів, які спроможна забезпечити лише реальна економіки [3].
Однією з важливих змін до Бюджетного кодексу України стала зміна, що
передбачає можливість зберігати зекономлені кошти на кінець звітного періоду
на рахунках органів місцевого самоврядування і використовувати їх наступного
року. Таким чином місцеві чиновники отримали мотивацію заощаджувати.
Раніше будь-що необхідно було використати і списати кошти з рахунків до
кінця року, то тепер така практика повинна відійти в минуле.
Ще однією важливою новацією є можливість розміщувати тимчасово
вільні кошти спеціального фонду місцевих бюджетів в комерційних банках. З
однієї сторони це вирішує проблему затримки виплат з казначейства, з іншої —
позбавляє можливості місцеву владу отримувати безвідсоткові кредити на
покриття тимчасових касових розривів в місцевих бюджетах [7].
Головне завдання, яке має вирішити бюджетна децентралізація - це пошук
достатніх обсягів фінансових ресурсів, які б в повній мірі забезпечили
фінансову незалежність місцевих бюджетів бюджетної системи України.
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Фінансова

база

місцевих

бюджетів

повинна

задовольняти

виконання

повноважень органів місцевої влади щодо виконання ними всіх завдань і
програм розвитку регіону.
На основі проведених змін і розрахунків, очікується вагоме наповнення
місцевих

бюджетів

фінансовими

ресурсами

і

має стати

індикатором

правильності здійснення даної реформи.
Процес реформування місцевих бюджетів України, адміністративнотериторіального

устрою

повинен

забезпечити

поступове

досягнення

територіальної відповідальності між повноваженнями органів місцевого
самоврядування, доходами, що передаються їм в розпорядження та видатками
відповідних бюджетів. Зміцнення бюджетної децентралізації не можна
розглядати як послаблення функцій держави, а навпаки, вони мають
посилюватись не через використання адміністративних механізмів, а ринкових,
які мають різні форми і методи їх забезпечення.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО, КОНТРОЛЬНОГО ТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
УДК 657.05:640.432(045)
І.О. Гладій, к.е.н., Т.Ю. Фурман, к.пед.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуті

особливості

організації

обліково-аналітичного

забезпечення

системи стратегічного управління підприємства. Запропонована методика
комплексного підходу до стратегічного управління діяльністю підприємств,
яка дає змогу впровадити систему регулярного фінансового планування та
контролю в системі прийняття рішень.
Ключові слова: облікове забезпечення, система стратегічного управління,
бюджетування, фінансове планування, поточні плани.
Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання висувають на
перший план проблему удосконалення управління діяльністю підприємствами з
одночасним формуванням їх стратегії, яка направлена на досягнення та
збереження конкурентних переваг, стабільне отримання прибутку. У цьому
зв‘язку актуальним стає оптимізації

облікового

забезпечення

системи

стратегічного управління в процесі прийняття ефективних рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дані положення у своїх наукових
працях висвітлюють як зарубіжні так і вітчизняні вчені-економісти такі як:
Белебеха І.О.,

Білуха М.Т.,

Бутинець Ф.Ф.,

Голов С.Ф.,

Гуцайлюк З.В.,

Нападовська Л.В., Лінник В.Г., Сопко В.В., Столяров Я.С., Пушкар М.С., які
визначили основні методичні основи до інформаційного забезпечення системи
управління підприємством. Однак, у напрямку дослідження особливостей
перебудови облікового забезпечення прийняття ефективних управлінських
рішень в процесі стратегічної діяльності підприємств усе ще залишається
багато дискусійних питань.
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Метою проведеного дослідження є розкриття та висвітлення суті основних
положень, що стосуються процесу облікового забезпечення реалізації стратегії
в системі менеджменту підприємства.
Виклад

основного

матеріалу.

Трансформаційні

процеси

економіки

призвели до зміни облікової функції, а отже, і ролі бухгалтера в управлінському
циклі господарюючого суб‘єкту. Набуваючи нової якості, облік не тільки
реєструє, узагальнює та контролює факти поточної діяльності підприємства.
Його першочерговим завданням стає своєчасне попередження небажаних
результатів і наслідків, що виникають у разі відхилень від встановлених
нормативів діяльності. Інформація, яка створюється за допомогою функції
обліку, дозволяє, по-перше, підвищити оперативність рішень та перспективно
оцінити стан об'єкту, передбачивши можливу його поведінку та тенденції
розвитку. Практична діяльність свідчить, що для реалізації стратегії
підприємства та забезпечення високих і збалансованих показників діяльності
необхідні адекватні системи й методи аналітичного обліку.
С.Ф. Голов виокремлює, що у традиційній системі бухгалтерського обліку
є певні «вузькі місця», що унеможливлює отримання інформації, необхідної для
стратегічного управління [1]. Так, без сумніву, для системи бухгалтерського
обліку характерні певні обмеження, серед яких можна виділити методологічні
та

регуляторні.

До

перших

належать

загальноприйняті

принципи

бухгалтерського обліку, які визначають пріоритети в процесі формування
інформації у фінансовій звітності. Ці обмеження можна подолати шляхом
додаткового групування витрат, доходів, активів, зобов'язань власного капіталу
і грошових потоків.
Регуляторними

є

обмеження,

які

ускладнюють

застосування

альтернативних підходів до формування необхідної інформації. В Україні це
уніфікований план рахунків і уніфіковані форми фінансової звітності, які не
дають змоги здійснювати поточний облік на основі міжфункціонального зв'язку
зі стратегією підприємства.
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Різні підходи до побудови системи стратегічного управління потребують
чіткого уявлення про загальну концепцію та способи управління нею. Так,
американський фахівець І. Ансофф розглядає варіанти побудови стратегічного
управління, як: «управління за допомогою вибору стратегічних позицій»,
«управління ранжирування стратегічних задач», «управління на основі
врахування

«слабких

сигналів»,

«управління

в

умовах

стратегічних

несподіванок» [2].
Реалізація концепції стратегічного управління, на нашу думку, можлива
лише тоді, коли підприємство є стратегічно орієнтованим тобто визначений
конкретний спосіб реалізації кожного етапу, щодо передбачення загального
плану стратегії. Зокрема, вчений В.Д. Нємцов визначає, що реалізація концепції
стратегічного управління для прийняття рішень можлива тільки при
застосуванні системи стратегічного планування, що дає змогу розробляти і
використовувати

інтегровану

систему

довгострокових

планів,

поточна

діяльність має бути підпорядкована їх досягненню [3]. У зв‘язку з цим, нами
представлено модель стратегічного управління господарюючим суб‘єктом, в
якій поєднується цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємств
(рис. 1).
Вибір місії є першим і самим відповідальним рішенням при стратегічному
плануванні, оскільки місія служить орієнтиром для всіх наступних етапів
планування й одночасно накладає визначені обмеження на напрямки діяльності
підприємства при аналізі альтернатив розвитку. З цього приводу, відомий
фахівець з напряму менеджменту Х.Віссемо в своїх наукових працях простежив
взаємозалежність між стратегією, структурою та корпоративною культурою, які
визначаються місією самого підприємства [4]. Отже, визначення місії
підприємств, на наш погляд, є комплексною метою, яка включає внутрішні
(наприклад, підвищення продуктивності) і зовнішні (наприклад, зв‘язані з
конкурентами) орієнтири діяльності.
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Головна стратегічна ціль підприємства (місія)
Цілі підприємства в процесі діяльності
Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища
Стратегічне (довгострокове) планування
Оперативне планування
Бюджетування
Моніторинг (контроль виконання), регулювання,
стимулювання
Реалізація проектів

Рис. 1 Модель стратегічного управління підприємством
Після визначення місії стратегічного управління кожне підприємство
зобов'язане поставити перед собою конкретні цілі, які є основним напрямом для
наступного процесу прийняття управлінських рішень. А.А. Томпсон та А.Дж.
Стрикленд вважають, що визначення цілей необхідно для встановлення певного
результату, котрий менеджери вважають найбільш важливим для досягнення
успіху підприємства [5]. Цілі представляють собою скорочений описання стану
об'єкта управління у майбутньому і виступають як спосіб впорядкування дій та
зусиль, значно зменшуючи при цьому невизначеність у роботі. Однак процес
визначення цілей необхідно ґрунтувати на системному підході, оскільки без
нього не може обійтися жодне підприємство незалежно від його розмірів,
спеціалізації, виду і форми власності. За допомогою дерева цілей описується
визначена упорядкована ієрархія, після чого здійснюється послідовна розбивка
головної мети на підцілі.
Наступним етапом процесу стратегічного управління підприємства є
діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища. Аналіз зовнішнього
середовища представляє собою процес, за допомогою якого підприємство
оцінює зовнішні фактори, для подальшого визначення можливостей та загроз
при здійсненні господарчої діяльності. Так, В.М. Распопов виокремлює сім
зовнішніх факторів з якими зіштовхується підприємство в процесі діяльності, а
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саме: економіка, політика, ринок, конкуренція, технологія, соціальна поведінка
і міжнародне місце на ринку [6]. Однак, В.Д. Нємцов розглядає стратегічну
оцінку зовнішнього середовища підприємства шляхом оцінювання таких
факторів, як: політика, право, економіка, соціокультура та технологія [7]. На
наш погляд, до факторів зовнішнього середовища безпосереднього впливу
відносяться фактори, що у своєму підсумку мають найбільший вплив на
результати діяльності суб‘єктів господарювання. Серед них можливо виділення
наступних: галузь, споживачі, постачальники, партнери підприємства, місцеві
органи влади.
Аналіз внутрішнього середовища діяльності підприємств представляє
собою аналіз використання існуючих ресурсів і визначення можливості
забезпечити виконання обраних цілей. Внутрішні фактори, що вивчаються за
умов проведення даного аналізу, достатньо якісно розглядалися у вітчизняній
та зарубіжні економічній літературі, зокрема, відомий вчений-економіст
А.Д. Шеремет констатує: «Внутрішніми основними факторами називають
фактори, котрі визначають результати роботи підприємства. Внутрішні побічні
фактори, хоча і визначають роботу підприємства в цілому, однак не пов‘язані з
узагальнюючими синтетичними показниками» [8].
Розробка системи планів (планування) як специфічний вид діяльності – це
послідовний ітераційний процес, що складається з кількох взаємопов‘язаних
етапів: встановлення цілей; визначення стратегій та заходів щодо їх реалізації;
передбачення послідовності дій в межах досить тривалого часу та закріплення
її у планах. Представлені етапи — інструмент досягнення цілей та реалізації
концепції для прийняття рішень; організації виконання планових завдань;
обліку, контролю та аналізу їх виконання. У свою чергу, стратегічне
планування в процесі діяльності організаційних структур є плановою роботою з
розробки довгострокових рішень, котрі висувають на перший план такі цілі та
стратегії поведінки суб‘єктів управління, реалізація яких забезпечує ефективне
функціонування у майбутній перспективі. Серед таких цілей для підприємств
можна виділити наступні: максимізацію отримання прибутку; оптимізацію
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структури капіталу та забезпечення його фінансової стійкості; забезпечення
інвестиційної привабливості; досягнення прозорості фінансово–економічного
стану для засновників і кредиторів тощо.
В сучасних соціально-економічних умовах з метою отримання вагомих
конкурентних переваг в організаційно-управлінських структурах доцільно
використовувати нові технології планування, обліку та контролю. Вважаємо,
що для рішення цих задач
поступового
В.М.

складання

Рахоменко,

на підприємствах слід застосовувати методику

планів,

який

оскільки

говорить

повністю

«використання

згодні

з

думкою

поетапного

методу

стратегічного планування на підприємстві дасть змогу досягти здійснення
стратегічних задач шляхом розробки конкретних планів» [9].
Поряд зі стратегічним плануванням важливою умовою ефективної
діяльності будь–якого підприємства є налагодження адекватної системи
оперативного (поточного) планування. Огляд сучасної економічної літератури
дозволяє виявити, що оперативне планування – різновид системи управління на
звітний період (поточний календарний чи фінансовий рік, квартали, місяці,
декади). Воно спрямовано на розроблення параметрів, заходів, бюджетів та
адміністративних

важелів

для

формування

поточних

планів

щодо

функціонування конкретних сфер діяльності підприємств.
Як показує практичний досвід, управлінські рішення, що приймаються в
процесі оперативного планування прямо або побічно впливають на формування
грошових потоків і результати фінансової діяльності.
Наступним етапом фінансового планування в сучасних підприємствах
виступає

бюджетування

як

процес

планування

майбутніх

операцій

підприємства та відображення його результатів у вигляді системи операційних
і фінансових бюджетів. Найбільш поширеною формою бюджетування є
організація бюджетного планування за центрами відповідальності, коли в
межах

підприємства

здійснюється

формування

бюджетної

(фінансової)

структури управління на основі чіткого визначення функціональної значимості
кожного бюджетного центру (центру відповідальності), формування системи
291

внутрішніх нормативів та критеріїв для бюджетних систем, розроблення
бюджетних регламентів. Система бюджетів у взаємозв‘язку з управлінським
обліком в інформаційній структурі підприємства надає можливість керівництву
в максимально короткий строк приймати управлінські рішення [10].
Тому для підвищення ефективності діяльності суб‘єктів в умовах
нестабільного розвитку економіки доцільно впровадити в їх інформаційну
структуру взаємопов‘язані між собою послідовні етапи (стадії) процесу
бюджетування, які наведено на рис.2.
План –факт
аналіз
виконання
бюджету
попереднього
періоду

Складання
зведеного
бюджету
звітного
періоду

Контроль
(моніторинг)
виконання
бюджету
звітного
періоду

План –факт
аналіз
виконання
бюджету
звітного
періоду

Складання
бюджету
наступного
періоду

Бюджетний процес

Рис. 2 Стадії процесу бюджетування в інформаційній структурі
підприємства
Моніторинг (контроль виконання і регулювання виконання затверджених у
бюджетах показників) — завершальний етап фінансового планування на
підприємствах. На даному етапі доцільно проводити постійне спостереження за
діяльністю

підприємств,

визначати

відхилення

фактичних

даних

від

запланованих, тобто проводити «план-факт» аналіз, та оперативно приймати
різноманітні заходи по усуненню виявлених відхилень.
Висновки.

Таким

чином,

запропонована

методика

стратегічного

управління діяльністю підприємств дає змогу впровадити систему регулярного
фінансового планування і контролю, яка дозволяє своєчасно приймати рішення
тактичного та стратегічного характеру на різних рівнях управління.
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УДК 336.225.673 (045)
Г.В. Даценко, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ПОВНОТИ ТА СВОЄЧАСНОСТІ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
В статті розглянуто сутність податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, особливості його сплати, визначено перелік об’єктів
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контролю за даним видом оподаткування, ставки податку та звільнення від
оподаткування
Ключові слова: податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки,
об’єкт оподаткування, ставка податку.
Вступ. З початком нового 2016 року в Україні набули чинності
щонайменше десять важливих законодавчих ініціатив. Однією з них є Закон
№909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році».
Згідно з пояснювальною запискою, закон №909-VIII направлений на
зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати, що дасть змогу
вивести її з тіні та створювати (що дуже важливо) нові робочі місця, зменшення
податкового навантаження на газову галузь та збалансування фіскальної
формули, що враховує специфіку всіх напрямків сільського господарства.
Зокрема, законом №909-VIII скореговане справляння податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, що зумовило актуальність теми
написання статті.
Постановка завдання. Аналіз різних досліджень та публікацій з даної
проблеми показав, що суттєві пропозиції методичного та практичного
характеру з проблеми контролю повноти та своєчасності сплати податків
внесли такі відомі вчені, дослідники, як Гуцаленко Л.В., Найденко О.Є. Однак в
умовах економічної нестабільності безліч аспектів даної проблеми вимагають
подальших поглиблених досліджень з метою пошуку шляхів щодо повноти та
своєчасності сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, а отже і контролю за ним.
Метою дослідження є економічна постановка окремих теоретичних
аспектів контролю повноти та своєчасності сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки як складної системи.
Об‘єктом дослідження в статті є контроль повноти та своєчасності сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
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Для досягнення поставленої мети, спираючись на проведені раніше
дослідження у сфері контролю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, необхідно обґрунтувати його значущість та проблеми
розвитку в Україні.
Результати дослідження. Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки сплачують фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти,

які

є

власниками

об‘єктів житлової

та/або

нежитлової

нерухомості.
Платниками податку, згідно п 266.1 ПKУ, - є фізичні тa юридичні особи,
в тoму числі нерезиденти, якi є власниками об‘єктів житлової тa/або нежитлової
нерухомості.
У pазі перебування об'єктів нерухомого майна y спільній власності кількох осіб:
1) ... у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є
кoжна з цих осіб зa належну їй частку;
2) ... у спільній сумісній власності кількох осіб, aле не поділений в натурі,
платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена зa їх згодою, якщо
iнше нe встановлено судом;
3) ... у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений мiж ними в
натурі, платником податку є кожна з циx осіб зa належну їй частку. [1;3].
Згідно з п. 266.3 ПК базою оподаткування є загальна площа об'єкта
житлового тa нежитлового нерухомого майна.
Для фізичних осiб - база обчислюється контролюючим органом на підставі
даних Державного реєстру речових прав нa нерухоме майно.
Юридичні особи обчислюють базу самостійно виходячи з загальної площі
кожного окремого об‘єкта оподаткування на підставі документів, що
підтверджують право власності нa цей об'єкт.
При здійснені перевірки за даним податком необхідно звернути увагу, що
не є об‘єктом оподаткування, зокрема:
 об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою
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діяльність в малих архітектурних формах та на ринках (пп. е) п. 266.2.2.
статті 266 Податкового кодексу України);
 будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські
приміщення промислових підприємств (пп. є) п. 266.2.2. статті 266
Податкового кодексу України);
 будівлі,

споруди

сільськогосподарських

товаровиробників,

призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській
діяльності (пп. ж) п. 266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України).
Крім того з 1 січня 2016 року не є об‘єктом оподаткування:
 об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних
організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому
законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої
статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність
засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки,
інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється
виробнича та/або господарська діяльність (пп. и) п. 266.2.2. статті 266
Податкового кодексу України);
 будівлі

дошкільних

та

загальноосвітніх

навчальних

закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що
використовуються для надання освітніх послуг (пп. ї) п. 266.2.2. статті 266
Податкового кодексу України).
База оподаткування податком, в порівнянні 2016 р. з 2015р. не змінилась загальна площа об‘єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його
часток.
Ставки встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або
ради об'єднаних територіальних громад. Згідно внесених змін ставка
оподаткування встановлюється у розмірі, що не перевищує 3% розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня (41,34 грн.) за 1
кв. метр бази оподаткування (у 2015 році – не більше 2%).
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Окрім того, відтепер з 2016р. юридичні та фізичні особи – власники
житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів
(для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сплачуватимуть
додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об'єктів житлової
нерухомості (його частку).
Окремо, Податковим кодексом України встановлено пільги зі сплати
податку на нерухомість, а саме - база оподаткування зменшується:
 для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
 для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120
кв. метрів;
 для різних типів об‘єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),
- на 180 кв. метрів. [1].
Податок нараховується лише на ту площу, яка перевищує встановлений
ліміт. Якщо площа квартири становить, до прикладу, 63,7 кв. м, то її власник
заплатить за 3,7 кв. м. У випадку, якщо особа володіє кількома квартирами, їх
площу додаватимуть, а податок нараховуватимуть на перевищення пільги у
сумі. Так само буде і у випадку з будинками, коли загальна сума площі
перевищуватиме 120 кв. м. Якщо у власності є і квартира, і будинок, то їх
площа додається, а податок нараховують на площу понад 180 кв. м. Однак,
якщо квартира чи будинок перевищують свій встановлений ліміт (60 кв. м і 120
кв. м), проте загальна площа об‘єктів нерухомості не перевищує 180 кв. м, то
податок не сплачується. [1;3].
Окремою новацією змін до податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки з 1 січня 2016 року є те що, сільські, селищні та міські ради
більше

не

матимуть

права

збільшувати

граничний

розмір

житлової

нерухомості, на який зменшується база оподаткування цим податком. [3].
Платники – юридичні особи у 2016 році сплатили даний податок за
житлову та нежитлову нерухомість за 2016 рік. Вони самостійно обчислили
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суму податку станом на 1 січня і до 20 лютого 2016 року та мали подати до
місцевих

фіскальних

інспекцій

за

місцезнаходженням

об‘єкта/об‘єктів

оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками
поквартально. Дані декларації юридичних осіб перевіряються фіскальною
службою на місці.
Пільги зі сплати податку на нерухомість для юридичних осіб не
передбачені.
У рaзi переходу права власності нa об'єкт оподаткування від одного
власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для
попереднього власника за період починаючи з 01 січня цього pоку до початку
того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт
оподаткування, а для нового власника - пoчинaючи з місяця, в якому виникло
право власності.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення новому
власнику.
Податок сплачується до відповідного бюджету за місцем розташування
об‘єкта оподаткування.
Фізичні особи можуть сплачувати податок y сільській тa селищній
місцевості через каси сільських (селищних) pад за квитанцією прo прийняття
податків.
Окремим аспектом контролю сплати податку є встановлені строки сплати
податку на нерухомість:
 для фізичних осіб - протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
 для юридичних осіб - авансовими внесками щокварталу до 30 числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації (п. 266.10 ПКУ). [1;3].
Податковим кодексом України передбачено штрафні санкції, щодо
податку. При невчасній сплаті узгодженої суму грошового зобов'язання з
податку на нерухомість, платники притягуються до відповідальності у вигляді
штрафу у таких розмірах:
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 10% при простроченні платежу до 30 календарних днів;
 20% при простроченні платежу більше 30 календарних днів (п.
126.1 ПКУ).[1;3].
Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до
відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової
нерухомості відомості щодо пільг. Також новації під час сплати податку на
нерухомість стосуються фізичних осіб, які можуть сплачувати податок у
сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад
об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про
прийняття податків.
Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, від сплати податку на
нерухомість звільнені, зокрема, гуртожитки, дитячі будинки, житло, яке
належить дітям-сиротам та сім‘ям учасників АТО.
Щодо грошового виразу податкових зобов‘язань, то для прикладу, у
Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську та Харкові, згідно рішень органів
місцевого самоврядування, ставка податку на нерухомість становить 2%, у
Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Дніпропетровську та Києві – 1%, у
Житомирі – 0,5%, в Ужгороді – 0,4%, у Кіровограді – 0,1%. Сесія Львівської
міської ради 14 січня 2016 року прийняла ухвалу, згідно з якою ставка за кожен
метр квадратний, який перевищує встановлену державою пільгу, становить
0,5% мінімальної заробітної плати (МЗП) на 1 січня базового (звітного) року (в
2015 році – 1218 грн., у 2016 році – 1378 грн.) для квартир та 1% МЗП для
будинків.
Отже стає зрозуміло, що податок на нерухомість – неабияке джерело
поповнення

місцевих

бюджетів,

адже

згідно

з

даними

Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, незважаючи на те, що багато
місцевих рад досить лояльно поставилися до власників нерухомості, фактичні
надходження від податку за перші 6 місяців 2015 року вдвічі перевершили
очікування, поповнивши скарбницю місцевих бюджетів на 455,5 млн. грн.., а в
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2016 році один Львів планує зібрати більше 27 млн. грн. цього податку. Тож,
такі показники зборів лише спокушають уряд зробити податок практично
обов‘язковим для всіх верств населення.
Висновок. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки один з основних бюджетоутворюючих для місцевих рад. На шляху здійснення
та реалізації програми децентралізації особливо гостро постають питання
повноти та своєчасності сплати податків та зборів – наповнення дохідної
частини місцевих бюджетів, а також збільшення обсягів надходжень до
бюджетів, саме тому контроль повноти та своєчасності сплати даного податку є
одним із пріоритетних для місцевих громад. Контроль має здійснюватися за
наступними напрямками: перевірка об‘єкта нерухомого майна, як об‘єкта
оподаткування: правомірність взяття на облік або правомірність звільнення від
оподаткування,
застосування

перевірка бази оподаткування, перевірка правомірності
ставки

податку,

перевірка

своєчасності

сплати

податку,

застосування штрафних санкцій, щодо сплати податку.
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ПРИЧИНИ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
Стаття присвячена аналізу корінних проблем розвитку економіки України та
становлення

громадянського

суспільства.

Описано

ймовірні
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Усіх нас цікавить питання «Чому вже протягом скількох років (25р.) не
йдуть реформи або чому досі немає позитивних результатів?». «Чому Україна,
маючи

такий

стартовий

потенціал

в

1991році,

сьогодні

одна

з

найнеуспішніших на пострадянському просторі держав, не кажучи вже про
країни Східної Європи.
Середня заробітна плата на рівні країн середньої Азії (Таджикистану і
Киргизстану), а пенсія нижча ніж у Молдові, і у 2,5 рази нижча ніж у
найбіднішій країні Європи – Албанії, а саме 48€ проти 120€.
Рівень фактичного безробіття сягає 15% і це без урахування заробітчан,
тобто людей,які вимушено виїхали за кордон на заробітки, а це близько 3
мільйонів осіб.
Не будемо витрачати час і перераховувати усі можливі причини цього
стану економіки і соціальної сфери та обґрунтовувати чому ця чи інша причина
є визначальною у цій ситуації.
Не будемо довго інтригувати і просто назвемо цю причину.
Це не корупція, не відсутність традицій державотворення, не недостатність
коштів та інших ресурсів, не відсутність кваліфікованих спеціалістів, не висока
кооперація національної економіки з іншими країнами СНД і не «проіски»
Росії, сьогодні очевидно заклятого друга України, керівництво якої відкрито не
хоче визнавати право України на самостійність і незалежність. Говорячи про
нібито штучність існування такої країни і при цьому не заперечувати
самостійність і незалежність Білорусії і Казахстану, які ніколи, на відміну від
України, не мали власної історії.
Це олігархат, що сформувався в Україні в середині 90-х років минулого
століття.
У його становленні треба сказати велике «спасибі» Л.Д. Кучмі, який
розпочав так звану велику приватизацію.
Мало того, що реформи почалися не з того, він ще й допускав до об‘єктів
великої приватизації лише обмежене коло наближених людей через механізм
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так званих конкурентних умов, а потім ввівши поняття так званих стратегічних
інвесторів, коли підприємства галузей продавалися лише тим юридичним
особам, які вже мали контроль над іншими підприємствами тієї ж галузі.
Так формувалися приватні монополії, які сьогодні домінують в усіх
ключових галузях і сферах національної економіки.
Хто такі олігархи?
Це не просто найбагатші люди, не просто крупні бізнесмени, у яких активи
на десятки мільярдів доларів і десятки, а то й сотні тисяч найманих працівників
і які контролюють цілі галузі.
Це люди, які не лише активно втручаються у роботу органів державної
влади, не кажучи вже про місцеве самоврядування, де у них є свої мери і так
звані «смотрящі» в містах і регіонах, а й формують державну політику через
свої політичні проекти (партії), фракції у ВР, вибраних ними чи назначених
ними міністрів, суддів, прокурорів, губернаторів і чиновників рангом нижче
(начальників митниць, фіскальних органів тощо), а не просто займаються
бізнесом!
Часто запитують: «Чому у нас з кожними виборами до ВР її склад стає все
гіршим, з кожними виборами Президента він стає все гіршим, навіть не
дивлячись на революції гідності, народний протест, що нібито переміг і мав би
принести докорінні зміни, прихід нових людей у політику?» Чому?
Це відбувається тому, що вищезазначену роботу олігархи проводять
системно, на постійній основі, все більш професійно. Вони цьому навчалися
вже з середини 90-х., вже два десятки років.
Вони мають для цього все: фінансові ресурси, команди перевірених і
високооплачуваних, навіть по західних стандартах, дуже високооплачуваних
фахівців, контроль над мас-медіа та свої фракції і депутатські групи у ВР та
місцевих радах, через які контролюють законодавство, виконавчу, судову гілки
влади, не допускають нікого і нічого загрозливого для них.
Олігархи -

це

тіньовий й реальний, справжній уряд України. Інакше

кажучи, у нас уряд не міняється ще з середини 90-х, саме тому у нас нічого не
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міняється в країні, а усі «реформи» носять фактично декоративний,
поверхневий, фейковий характер.
Велику роль відіграють моральні якості олігархів, їх класова ідеологія,
світосприйняття. Хто ними став? Це люди, які мали з самого початку
несправедливі преференції перед іншими громадянами (родинні, дружні зв‘язки
з вищими посадовими особами) і не гребували нічим для досягнення своїх
корисливих цілей.
Виходячи з цього, не важко відповісти на будь-які важливі для України
питання.
Наприклад, чи змінить щось принципово уряд Гройсмана? Чи будуть в
Україні побудовані сильні, чесні, професійні державні органи влади, зокрема
суди, прокурори, виконавча влада тощо?
Відповідь: ні. Тому що сильна держава не дасть можливість олігархам
грабувати державний бюджет і багатства України. Зокрема, через створення
штучних додаткових дірок, у т. ч. офшори, необґрунтованих пільг, процедури
державних закупівель, державних гарантій і т.д. і т.п. Найкраща держава для
них – це держава у коматозному стані. Тоді вони самі – Закон, самі – уряд, самі
– влада фактична, не фейкова.
Посада прем‘єр-міністра дає обмежений вплив на депутатів, місцеві
адміністрації тощо і, крім того, є уразливою до дій Парламенту і Президента –
кажуть відправити у відставку, не підтримати програму Уряду, загалом тощо.
При яких умовах він може щось реально змінити?
Посада Президента дає такі можливості. Голова держави має свого і через
механізми адміністративного тиску може її кількісно збільшувати, крім того,
крім того, він може при необхідності її розпустити.
Під його контролем знаходиться Армія, СБУ, Нацгвардія, Прокуратура,
Нацбанк, місцеві держадмістрації, частина суддівського тощо.
Саме тому олігархи намагаються не допускати людей до Президенства, які
можуть правити у своїх діях.
Далі чи хочуть олігархи ліквідації держави України як такої.? Відповідь:
ні, бо та держава, яка поглине тоді Україну у першу чергу, забере у них активи,
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як плату за політичні, воєнні та інші втрати. І це буде зроблено, бо наші
олігархи є олігархами лише у нас і не мають суттєвого впливу на державну
владу в інших країнах, щоб зберегти свої багатства.
Точно так же вони не хочуть появи в Україні нових олігархів, тому що це
неминуче призведе до перерозподілу їх активів та зменшенню їх впливу на
економіку і суспільству загалом. Немає сумнівів, зокрема, що вони приклали
руку (фінансово і організаційно) до повалення режиму Януковича, який хотів
стати також олігархом, активно збільшуючи свої економічні, медійні і
фінансові активи, і скористалися масовим невдоволенням людей, щоб усунути
загрозу для себе з його боку.
Чи є світло у кінці тунелю? Які є сценарії розвитку подій для України?
Є два основні сценарії або шляхи подальшого розвитку України,
враховуючи активізацію громадянського суспільства і тиск з боку Заходу.
Перший – еволюційний, у процесі якого влада під тиском суспільства,
громадських організацій, Заходу буде поступово через «не хочу» ставати більш
справедливою і цивілізованою.
Цей шлях легітимний, передбачуваний, але довгий.
За нашими оцінками займе не менше двох президентських каденцій, а це
більше 10 років.
Другий – революційний, коли у результаті підйому, протестних настроїв
до влади прийде особа не зовсім, скажімо так, легітимним шляхом. Тут є
багато політичних ризиків, але по наших оцінках це буде людина авторитетна,
рішуча, смілива. Це буде людина військовим досвідом та авторитетом у
Збройних силах і Національної гвардії та добровольчому русі.
УДК 657.372.3 (045)
О.М. Дзюба, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО
МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ
В статті розглянуто сутність амортизації основних засобів підприємства з
огляду облікового та податкового законодавства, досліджено методи
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нарахування амортизації та проаналізовано особливості їх використання,
визначено вплив змін методу нарахування на облікову політику підприємства.
Ключові слова: основні засоби , амортизація, знос, метод нарахування,
витрати, облікова політика, фінансова звітність.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Протягом усього терміну корисного використання
вартість

необоротних

активів

підприємства

коригується

та

поступово

списується на витрати підприємства шляхом періодичного нарахування зносу.
Нарахування амортизаційних відрахувань відбувається за допомогою
певних методів, використання, яких значно впливає на фінансові результати
діяльності підприємства. Вибір оптимального методу нарахування амортизації
залежить від вимог відповідного законодавства та потреб керівництва
підприємства, та обирається останнім самостійно, про що зазначається в наказі
про облікову політику. Від правильності вибору методу нарахування
амортизації залежить не тільки сума витрат підприємства, а й можливість
оновлення основних засобів.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення економічної
сутності амортизації основних засобів та дослідження проблем вибору
оптимального методу її нарахування.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Оскільки амортизація як
економічна категорія, одночасно виступає як витрати підприємства та як
джерело відтворення основних засобів, проблеми обліку і нарахування
амортизації виступають предметом особливої уваги економічної теорії та
практики.
Необхідно зазначити, що зазначені проблеми ніколи не втрачали своєї
актуальності і досить глибоко досліджуються вітчизняними науковцями.
Значний внесок у розробку теоретичних основ і методологічних підходів до
вирішення зазначених питань зробили провідні відомі вчені-економісти, такі
як: Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, Н.Г. Виговська, О.П. С.Ф. Голов,
М.Я. Дем'яненко, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, С.М., В.В. Сопко, Л.К Сук,
М.Г.Чумаченко, С.В. Хома та інші.
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На даний час проблема трактування сутності та розкриття економічного
змісту амортизації основних засобів та вибору методу її нарахування є
достатньо актуальною, адже й досі немає єдиного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Амортизація – це процес
нарахування зносу, тобто поступове перенесення вартості майна на створення
нового продукту. Амортизація є інструментом бухгалтерського обліку, що
забезпечує дотримання принципу нарахування та відповідності доходів і
витрат. Амортизація є суб'єктивним явищем, адже суб'єкт господарювання
вирішує, яким чином буде здійснюватися даний процес, які методи
використовувати, яким чином формувати амортизаційний фонд тощо [1].
Відповідно до вимог чинного облікового законодавства амортизації, окрім
інших активів, підлягають також основні засоби підприємства.
Відповідно до податкового законодавства основні засоби – це матеріальні
активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок
надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних
доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних
активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних
засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких
перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або
операційний цикл, якщо він довший за рік); (п. 14.1.138 ПКУ) [2].
Отже, з визначення ми можемо побачити, що основні засоби підлягають
обов‘язковій амортизації шляхом нарахування зносу.
В ПКУ та П(С)БО 7 «Основні засоби» наведено дещо різні визначення
амортизації. Так, відповідно до П(С)БО 7 Амортизація - систематичний
розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх
корисного використання (експлуатації) [3].
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В Податковому кодексі України зазначено, що амортизація – це
систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного
використання (експлуатації)) (п. 14.1.3 ПКУ) [2].
Не дивлячись на те, що є певні відмінності по суті визначення є подібними.
Для нарахування амортизації перш за все необхідно визначитись з
основними її елементами, а саме: первісна вартість, ліквідаційна вартість, строк
служби (експлуатації) об‘єкту та метод нарахування амортизації.
Для

нарахування

амортизації

та

вибору

оптимального

методу

використовується не бухгалтерська, а податкова класифікація основних засобів,
так нормами Податкового кодексу України передбачено пооб‘єктний облік
основних засобів у межах 16 груп та визначено мінімально припустимі терміни
корисного використання основних засобів [2]. Зазначений підхід дає
можливість здійснювати державне регулювання амортизаційної та податкової
політики підприємств.
Останнім часом в нашій країні відбувається поступове узгодження
бухгалтерського обліку та обліку для потреб оподаткування. Відповідно до
останніх змін, що введені в дію з 01.01.2015 року вибір методу нарахування
амортизації визначено в П(С)БО 7 «Основні засоби», згідно якого амортизація
основних засобів може нараховуватися із застосуванням таких методів:
прямолінійного; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення
залишкової вартості; кумулятивного; виробничого [3].
Сутність зазначених методів наведено в табл 1.
Крім того, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і
бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання
об‘єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50% вартості,
яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів, тобто списання з балансу
внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці
використання об‘єкта в розмірі 100% його вартості [3].
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Таблиця 1
Методи для нарахування амортизації основних засобів
Метод нарахування
амортизації
Прямолінійний

Кумулятивний

Зменшення залишкової
вартості

Прискорене зменшення
залишкової вартості

Виробничий

Сутність методу
Річна сума амортизації основних засобів визначається шляхом
ділення вартості, що амортизується, на строк корисного
використання об‘єкта основних засобів
Річна сума амортизації визначається шляхом добутку вартості,
що амортизується та кумулятивного коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості
років, що залишаються до закінчення строку корисного
використання на суму чисел років корисного використання
Річна сума амортизації визначається шляхом добутку
залишкової вартості на початок звітного року або первісної
вартості на дату початку нарахування амортизації та річної
норми амортизації. Річна норма амортизації обчислюється як
різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості
років корисного використання з результату від ділення
ліквідаційної вартості об‘єкта на його первісну вартість
Річна сума амортизації визначається шляхом добутку
залишкової вартості на початок звітного року або первісної
вартості на дату початку нарахування амортизації та річної
норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку
корисного використання і подвоюється
Місячна сума амортизації визначається шляхом добутку
фактичного місячного обсягу продукції, послуг та виробничої
ставки амортизації. Виробнича ставка обчислюється шляхом
ділення вартості, що амортизується, на загальний очікуваний
обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує
виробити (виконати) з використанням об‘єкта основних засобів

Амортизація об‘єкта основних засобів нараховується, виходячи з строку
корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни
строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування
амортизації). При визначенні строку корисного використання засобу слід
враховувати наступні моменти: очікуване використання об‘єкта підприємством
з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний
знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків
використання об‘єкта та інші фактори [3].
Амортизація основних засобів проводиться до досягнення залишкової
вартості об‘єктом його ліквідаційної вартості. Нарахування амортизації для
оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом
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про облікову політику для нарахування амортизації з метою складання
фінансової звітності та починається з місяця, наступного за місяцем прийняття
рішення про зміну методу амортизації [3].
Якщо, детальніше розглянути методи нарахування амортизації, то можна
відмітити, що прямолінійний метод полягає в тому, що амортизована сума
рівномірно розподіляється на весь термін експлуатації об‘єкта основних
засобів. Такий метод є найлегший у використанні та простий у розрахунках,
однак з використання автоматизованих бухгалтерський програм, зазначений
аргумент втрачає своєї актуальності, він скоріше відповідає економічному
змісту визначення поняття «амортизація», оскільки має рівномірний характер
розподілу на витрати підприємства. Однак в наш час важко знайти на
підприємстві актив, який протягом строку служби використовується з
однаковою інтенсивністю.
У результаті вибору методів прискореної амортизації, до яких належать:
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості,
кумулятивний, сума нарахованої амортизації знижується в міру закінчення
терміну експлуатації. Їх вибір базується на таких твердженнях: основні засоби
ефективніші, коли вони нові; розвиток технологій призводить до стрімкого
зменшення цінностей основних засобів; витрати на ремонт більші в більш пізні
періоди використання. Крім того, зазначені методи впливають на прибуток до
оподаткування, оскільки збільшують витрати підприємства на початкових
етапах експлуатації основних засобів.
Виробничий метод, як правило, використовують як такий, що найбільш
наближений до реальної інтенсивності використання об‘єкту основних засобів,
оскільки він на пряму ґрунтується на використанні обсягів виробництва, або
інтенсивності використання у звітному періоді.
Відповідно до П(С)БО 7 метод нарахування амортизації можна змінювати
у випадку зміни очікуваного способу одержання економічних вигід від
використання об‘єкта основних засобів.
309

Висновки. Отже, амортизація – це спосіб поступового перенесення
вартості основних засобів, протягом терміну їх корисного використання на
витрати підприємства і накопичення коштів для відшкодування витрат на їх
відтворення. Відповідно, саме методи нарахування амортизації забезпечують
систематичний розподіл вартості об‘єктів основних засобів протягом строку їх
корисного використання, і саме від обраного методу нарахування амортизації
основних засобів і буде залежати порядок розподілу сум амортизації по роках
використання, вплив на результати діяльності і відтворення основних засобів.
Однак, оскільки вибір методу нарахування амортизації належить до сфери
облікової політики підприємства, зміна його методу відповідно має бути
відображена в наказі про облікову політику. Також необхідно проаналізувати
вплив зміни облікової політики на облікові оцінки та показники фінансової
звітності.
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С.П. Ковальчук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У
ВІННИЦЬКУ ОБЛАСТЬ
У статті досліджено значимість залучення інвестицій для забезпечення
економічного розвитку регіонів. Здійснено прогнозування залучення інвестицій
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у Вінницьку область до 2020 р. На основі результатів прогнозу визначено
основні заходи, необхідні для активізації залучення інвестицій в регіон
Ключові слова: інвестиції, регіон, прогнозування, фактори, заходи, залучення
інвестицій.
Постановка проблеми. Основою для розвитку економіки України,
забезпечення можливості її інтеграції в європейський соціально-економічний
простір, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

на

сучасному етапі виступає ефективне здійснення інвестиційної діяльності на
всіх рівнях: держава – регіон – галузь – підприємство [4, ст. 392].
В умовах активізації процесів децентралізації та прагнення до збільшення
економічної самостійності регіонів інвестиційний ресурс цілком логічно
розглядається в якості ключового фактору забезпечення регіонального
формування

фінансових

ресурсів

в

економіці

країни

з

урахуванням

особливостей розвитку кожного регіону.
З метою формування заходів, спрямованих на формування сприятливих
умов залучення інвестицій у Вінницьку область доцільним є розширення
інформаційного забезпечення, що є основоою для формування рішень в сфері
регулювання залучення інвестицій.
Цілі статті. Наукова стаття має на меті аналіз та прогнозування залучення
інвестицій на основі факторного підходу та обгрунтування в визначення заходів
регіонального регулювання залучення інвестицій.
Аналіз досліджень та публікацій. Рівень економічного розвитку регіонів
України, як і фактори, що його обумовлюють, характерезуються значною
диференціацією. На наявності відмінних рис у розвитку регіонів наголошує
Воротін В.С., зазначаючи, що регіони України відрізняються за рівнем розвитку
продуктивних сил, за структурою основного капіталу та його питомою вагою в
територіальній структурі основного капіталу, за показником капіталомісткості, за
часткою прибутку, що створюється кожним регіоном [1, ст. 115].
Саме особливості розвитку кожного регіону, наявність диспропорцій в
рівні їх комерціалізації, індустріалізації, економічної активності зумовлюють
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акцентування уваги на необхідності першочергового підходу до залучення та
розподілу інвестицій на регіональному рівні країни. Окрім того регіональний
розвиток є вкрай важливим фактором стабільного та ефективного розвитку
економіки країни. Важелем пожвавлення економічного розвитку регіонів
Воротін В.С. вважає інвестиційну діяльність [1, ст. 115]. Третяк Д.Д. розглядає
залучення до регіону вітчизняного та іноземного капіталу за підтримки держави
в якості одного із факторів сприяння ефективному соціально-економічному
розвитку регіону [5, ст. 53], а Шевченко О.В. показники обсягів залучених
інвестицій та можливостей їх освоєння вважає критеріями оцінки рівня
економічного розвитку регіонів, їх конкурентоспроможності, можливості
вирішення питань самоврядного розвитку та забезпечення суспільного
добробуту [6, ст. 175]. Вважаємо за доцільне погодитися із думкою про
важливість інвестицій як одного із ключових факторів розвитку регіону, а отже
і держави загалом. У зв‘язку із цим варто провести вивчення заходів,
спрямованих на активізацію залучення інвестицій, що ґрунтуватиметься на
розробленому прогнозі залучення інвестицій. Варто відзначити, що в сучасній
науковій думці мало уваги приділяється прогнозуванню залучення інвестицій з
метою визначення заходів, спрямованих на активізацію інвестування в регіоні.
Виклад основного матеріалу. Регіональна інвестиційна політика – це
система довгострокових цілей, основних напрямів і заходів для забезпечення
інвестиційної діяльності в інтересах економічного і соціального розвитку
території [2, ст. 76].
З теоретичної точки зору трактування сутності інвестицій та інвестиційної
діяльності не залежить від рівня, на якому вони реалізуються. Проте на відміну
від сутності інвестицій, яка і в практичному аспекті не розрізняється на
загальному (державному) та регіональному рівнях інвестиційна діяльність на
різних рівнях управління відрізняється за способами та модифікаціями
поєднання різних методів та інструментів її здійснення. Більше того, методи,
що використовуються для реалізації інвестиційної діяльності в одному регіоні
можуть бути недоцільними в іншому.
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Сучасний стан інвестиційної діяльності в регіонах свідчить про його
орієнтацію переважно на централізовані методи управління, ігнорування
соціально-економічних потреб регіонів та їх населення, крайній ступінь
монополізації при формуванні та особливо при її здійсненні. Це свідчить про
те, що діючі механізми регулювання інвестиційних процесів не впливають на
вирішення існуючих проблем, змушують місцеву владу звертатись за
допомогою до центральних органів із все більшого кола питань. Це пригнічує
ініціативу та знижує відповідальність місцевих органів влади, та, зрештою,
негативно позначається на ситуації в інвестиційній сфері регіону [3, ст. 307].
В умовах сучасних економічних реалій, враховуючи значну обмеженість
достатньо дієвих важелів державного впливу на залучення інвестицій, а також
беручи до уваги значну диференціацію соціально-економічного розвитку
регіонів та проголошену політику децентралізації влади, доцільно розробляти
та впроваджувати методи й інструменти регіонального регулювання. Їх
використання має бути максимально можливим, економічно доцільним,
програмно-обґрунтованим. Система таких важелів значно відрізняється від
загальнодержавних факторів впливу. По-перше, за критерієм глобальності.
Загальнодержавні методи впливу мають більш відчутний ефект віддачі для
залучення інвестицій. Вони тотальні, всеохоплюючі в своїй дії, задають
загальні параметри та тенденції у формуванні інвестиційного клімату. Їм
належить визначальна роль у формуванні інвестиційної привабливості країни
та її окремих регіонів. На місцевому рівні змінити, трансформувати їх вплив чи
уникнути його не є можливим, виходячи із самої сутності державотворення та
принципу єдності і цілісності державної одиниці.
По-друге,

важелі

впливу

держави

на

формування

позитивного

інвестиційного клімату країни та регіонів формуються в сфері державного
управління та у сферах економічної системи. Ці сфери функціонують єдино для
всіх регіонів. Недоцільною є допустимість їх трансформації на регіональному
рівні, адже це призведе до поступового знищення вагомого критерію
державотворення – цілісності.
В сучасних умовах, з метою вчасного реагування на економічну
кон‘юнктуру регіону, доцільним є розширення інформаційного забезпечення
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щодо залучення інвестицій в регіони. Одним із способів реалізації даного
завдання може виступати прогнозування обсягів залучення інвестицій.
З метою прогнозування обсягів залучення інвестицій у Вінницьку область
доцільно скористатися факторним підходом
Для виключення мультиколінеарності було проведено розрахунки у вісім
етапів та сформовано двохфакторну модель (1):
У = 56073,6517 – 34,8423*Х1 + 0,1991*Х2

(1)

де, У – інвестиції у вінницькій області, млн. грн., Х1 – коефіцієнт ділової
активності в бізнес-середовищі, Х2 – коефіцієнт обороту робочої сили по прийому.
За побудованою моделлю рівень кореляції між показниками становить
0,995, що значно вище табличного значення та характеризує зв'язок як
достатньо сильний. Розрахований коефіцієнт детермінації також значно вищий
за критичне значення та свідчить, що 99,1% інвестицій у Вінницьку область
залежить від коефіцієнта ділової активності в бізнес-середовищі та коефіцієнта
обороту робочої сили по прийому.
Відносно статистичних даних модель є адекватною, про що свідчить
значне перевищення розрахункового F-критерію (1540) над табличним
значенням (8,86). Рівень точності моделі становить 92,5%. Останній також
підтверджується графічним способом (рис. 1).

Рис. 1 Фактичний та визначений за моделлю У = -1202,79 – 35335,78*Х1 +
232,65*Х2 обсяг інвестицій у Вінницьку область
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Запропонована модель показує, що в сучасних сформованих умовах на
основі тенденцій за 1998 – 2014 рр. у Вінницькій області скорочення
коефіцієнта ділової активності на 0,01 супроводжується зростанням обсягів
інвестицій в економіку на 353,35 млн. грн. Зростання коефіцієнта обороту
робочої сили по прийому на 1 призводить до зростання обсягів інвестицій на
232,65 млн. грн. Для більш зрозумілого відносного вираження використаємо
відносні величини – коефіцієнти еластичності. Так, скорочення коефіцієнта
ділової активності протягом 1998 – 2014 рр. на 1% в середньому
супроводжувалося зростанням обсягів інвестицій у Вінницькій області на
0,06%. Збільшення коефіцієнта обороту робочої сили з прийому на 1%
призводить до збільшення обсягів інвестицій на 0,17%.
Роблячи припущення про збереження існуючих тенденцій проведемо
прогнозування обсягів інвестицій у Вінницьку область. Для цього спочатку
спрогнозуємо коефіцієнт ділової активності в бізнес-середовищі Вінницької
області до 2020 р. за моделлю (2):
У = 0,00005811 tn 3 - 0,00157410 tn 2 + 0,00720728 tn + 0,06510204

(2)

де tn – порядковий номер періоду прогнозування.
Середня відносна величина достовірності апроксимації за зазначеною
моделлю становить 0,78, що свідчить про достатній рівень її точності. Прогноз
чисельності населення за моделлю (2) представлено на рис. 2.

Рис. 2 Фактичне значення та прогноз коефіцієнта ділової активності в
бізнес-середовищі Вінницької області на основі моделі У = 0,00005811 tn 3 0,00157410 tn 2 + 0,00720728 tn + 0,06510204
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Прогнозування

коефіцієнта

обороту

робочої

сили

по

прийому

проводитимемо за допомогою математичної моделі (3):
У = -0,087780 tn 2 + 2,422262 tn + 11,505714

(3)

Середня відносна похибка апроксимації за зазначеною моделлю становить
12%, що свідчить про достатній рівень її точності. Перевірені за допомогою tкритерію параметри моделі характеризуються значущістю. t-критерій для
параметру а0 становить 40,68, а для параметру а1 – 8,35 при табличному
значенні 2,145.

Прогноз коефіцієнта обороту робочої сили по прийому на

основі заданої моделі (3) представлено на рис. 3.
На основі проведених розрахунків побудуємо графічне відображення
прогнозу для підвищення рівня наочності та можливості оцінки його
коректності (рис. 4).

Рис. 3 Прогноз коефіцієнта обороту робочої сили по прийому на основі
моделі У = -0,087780 tn 2 + 2,422262 tn + 11,505714
Побудований за даною моделлю прогноз носить ідеалістичний характер,
коли не припускається дія вагомих негативних факторів. Проте, вже у 2014 р.
ми можемо спостерігати зниження обсягів інвестицій у вінницьку область, що
свідчить про необхідність розробки заходів із активізації їх залучення, які
мають спрямовуватися в першу чергу на збільшення ділової активності та
кількості працюючих в регіоні, а також на інші фатори.
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Рис. 4 Прогноз інвестицій у Вінницьку область на основі моделі
У = -1202,79 – 35335,78*Х1 + 232,65*Х2
Заходи із підвищення активізації залучення інвестицій на регіональному
рівні можна поділити на дві групи: заходи, що проводяться владою в контексті
формування сприятливих умов для проведення інвестиційної діяльності;
заходи, що проводяться безпосередньо інвесторами по відношенню до
інвестиційних проектів, в яких вони беруть участь.
Одним

із

чинників,

що

здатен

забезпечити

підвищення

обсягів

інвестування через збільшення коефіцієнт бізнес-активності є розширення
споживчого ринку. Даний фактор можна розглядати у вузькому контексті
конкретного інвестиційного проекту. В залежності від сфери в якій
виробляється продукція, послуга, в залежності від її виду, функціонального
призначення формується споживач продукції. Тут варто акцентувати увагу на
можливості штучного розширення споживчого ринку за рахунок пошуку
інвестором нових ринків збуту, зокрема закордонних. На стадії інвестиційної
пропозиції наявність споживчого попиту в певному обсязі є однією із гарантій
дохідності інвестиційного проекту. Вже в процесі реалізації останнього
інвестор може робити дії, спрямовані на розширення споживчого ринку для
продукту інвестиційного проекту, тим самим створюючи умови для збільшення
його дохідності.
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Зростання коефіцієнта обороту робочої сили із прийому можливе лише у
випадку проведення виваженої державної політики в трудовій сфері,
підвищення соціальних стандартів та гарантій, активізації заходів, спрямованих
на зменшення трудової міграції.
Важливим фактором, що сприятиме підвищенню бізнес - активності є
розвиток повноцінного фондового ринку в Україні, який забезпечить
можливість впровадження дієвого ринкового механізму формування цін на
акції, збільшення їх диверсифікації. Вплив на даний фактор відноситься до
компетенції органів державної влади.
Чинник, що є досить важливим для активізації залучення інвестицій – це
зниження рівня інфляції. За винятком ринку нерухомості, валютного ринку та
ринку лікувальних засобів спостерігається обернена залежність обсягів
інвестицій від темпів інфляції в країні (високий рівень інфляції знецінює
майбутній прибуток від інвестицій). Цей фактор має вирішальне значення в разі
довготермінового інвестування. Серед заходів, спрямованих на підвищення
інвестування економіки в даному контексті варто виділити два види:
стримування інфляції (політики, що використовується при зростанні рівня
інфляції та не завжди характеризується позитивом) та зниження показника
інфляції (при відсутності значних темпів зростання інфляції).
Політика регулювання банківського відсотка через регулювання облікової
ставки – важливий інструмент для вивільнення інвестиційного ресурсу. При
зниженні банківської ставки наявні фінансові ресурси спрямовуються не на
заощадження, а на інвестування, використовується кредитний ресурс.
Політика, спрямована на скорочення ставок оподаткування, що частково
почала реалізуватися в попередні роки, але зазнала стримування у зв‘язку із
дестабілізуючими процесами – це один із інструментів активізації залучення
інвестицій в державу в цілому та її регіони, зокрема. Механізми дії виражається
через скорочення витрат та одночасне зростання доходів на дану суму, отже
формується подвійний ефект.
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Висновки. Прогнозування обсягів залучення інвестицій у Вінницька
область показало значну залежність даного процесу від різних чинників та
зменшення обсягів інвестицій під їх впливом, за умови збереження
сформованих тенденцій. Тому, актуальною є розробка заходів, спрямованих на
зміну даних тенденцій, що сприятиме активізації залучення інвестицій в регіон.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОКУМЕНТАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНИХ ВТРАТ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ПРИДБАННІ ЗАПАСІВ
В статті розглянуто особливості документальної реєстрації операцій
торговельних мереж в частині документування товарних втрат при
придбанні запасів. Основним завданням наукового дослідження є вивчення
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сучасних проблем документального оформлення товарних втрат та розробка
пропозицій щодо їх усунення з метою забезпечення збереження майна власників
та

підвищення

інформаційної,

контрольної

та

аналітичної

функції

бухгалтерського обліку.
Ключові слова: документування, первинні документи, втрати товарних
запасів, нестача, етапи роздрібного товароруху, торговельна мережа.
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток роздрібного бізнесу в Україні,
поява нових форм торгівлі змусили всіх професіоналів цієї сфері зіткнутися з
одним із самих гострих питань – товарними втратами. Технологія торгівлі в
супермаркеті робить цю проблему однієї з ключових у визначенні рівня доходу
і визначенні фінансової стратегії роздрібного підприємства.
Всі господарські операції, що здійснюються роздрібними торговельними
мережами, мають бути оформлені первинними обліковими документами, на
підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Організація документального
оформлення по етапах роздрібного товароруху має велике значення для роботи
підприємств торгівлі.
Метою статті є дослідження сучасних проблем порядку документального
оформлення товарних втрат торговельних мереж в процесі придбання запасів
та розробка пропозицій щодо їх усунення з метою забезпечення збереження
майна власників та підвищення інформаційної, контрольної та аналітичної
функції бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх наукових досліджень. У вітчизняній науковій літературі
питання, пов‘язані з збереженням майна власника, вдосконаленням обліку та
порядку документального оформлення товарних втрат, знайшли відображення в
чисельних працях Бардаша С.В., Новохацької А.Я., Камлика І.М., Корнєєвої
А.Є., Дернюк А.Ф., Німчинова П.П., Грінмана Г.І. та інших.
Виклад основного матеріалу. З метою одержання достовірної інформації
про товарні запаси увесь обліковий процес необхідно розділити на декілька
етапів. Перший етап (первинний) передбачає документування господарських
операцій, що відбуваються на підприємстві, надалі їх вартісне вимірювання за
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допомогою оцінки, на третьому етапі здійснюється поточне групування в
системі бухгалтерських рахунків таких операцій та на заключному узагальнення інформації в бухгалтерській звітності.
Бухгалтерський облік як інформаційна модель господарської діяльності
торговельного підприємства розпочинається з первинного обліку, тобто
фіксації операцій по товарних запасах у первинних носіях. Складання
документів або документування є важливим елементом методу бухгалтерського
обліку, так як документи слугують основою для наступного групування
первинної інформації у бухгалтерському обліку, надають юридичної сили
господарським операціям

та можливість здійснювати

контроль за їх

виконанням.
Так, на досліджуваних підприємствах, більшість операцій, пов'язаних з
рухом товарів оформляються документами з індексом «ТОРГ».
В той же час нормативно-правові акти дають право підприємствам
самостійно розробляти форми первинних облікових документів виходячи із
специфіки своєї діяльності. Якщо уніфікована форма не зручна для
використання в торговельній організації, то організація має право внести до неї
додаткові реквізити; змінити форму, розширити або звузити графи і рядки,
включити додаткові рядки і вкладні листи. Проте, при цьому, всі реквізити
повинні відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні».
Всі об‘єкти бухгалтерського обліку, в тому числі товарні запаси, повинні
бути відображені в первинних документах для фіксації їх надходження,
переміщення, зберігання та реалізації. Таким чином, саме первинні документи
виступають письмовим доказом фактичного здійснення господарських операцій
та їх підтвердженням.
В обліку втрат товарних запасів процес документування та самі документи
відіграють важливу роль, а саме:
- засвідчують та підтверджують факт здійснення господарських операцій;
-

надають

можливість

здійснювати

контроль

за

господарськими

операціями з товарними запасами при їх надходженні, зберіганні та реалізації;
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- створюють можливості формування інформаційної бази про товарні
втрати для їх планування, аналізу та пошуку шляхів скорочення тощо [1].
Первинний облік є важливою складовою, що формує інформаційну базу
для управління товарними запасами при їх надходження, зберіганні та
реалізації. Разом з тим, практичні дослідження свідчать про те, що на більшості
вітчизняних торговельних підприємств господарські операції по товарних
операціях фіксуються на відповідних бланках документів, що були затверджені
близько 20 років тому назад, а деякі з них ще були затверджені за радянських
часів, без врахування законодавчих змін сьогодення.
Відповідно до етапів роздрібного товароруху всі господарські операції
руху товарів на досліджуваних підприємствах торговельної мережі можна
згрупувати в три групи:
1) господарські операції, пов'язані з надходженням товарів та сировини;
2) господарські операції, пов'язані із зберіганням товарів та сировини;
3) господарські операції, пов'язані із переробкою та підготовкою до
продажу запасів;
4) господарські операції, пов'язані з реалізацією товарів та готової
продукції.
Документальна реєстрація товарних втрат торговельної мережі залежить
від порядку списання та віднесення на економічні показники. Практично
товарні втрати можна розподілити на декілька категорій за різними ознаками:
1) втрати при постачанні товарів; втрати, виявлені в процесі інвентаризації
залишків; актовані втрати;
2) втрати внаслідок розкрадань і втрати в результаті об'єктивних причин
(усихання, утрушування);
3) втрати понад норми і в межах норм, установлених законодавством або
організацією самостійно.
На практиці при прийманні товарів в окремих випадках можуть бути
виявлені розбіжності між цінностями, що фактично надійшли і даними
супровідних документів постачальника. Причинами цього можуть бути:
- природній убуток товарів в дорозі;
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- псування товарів при перевезенні;
- недокладання постачальником товарів в тару;
- втрата вантажу організацією-перевізником;
- втрата вантажу в дорозі представником підприємства-покупця.
Суму втрат товарів при перевезенні внаслідок природного убутку
визначають шляхом знаходження норми убутку від вартості кожного виду
товару.
Детальний розгляд нормативних положень щодо відображення в обліку
товарних втрат на етапі транспортування довів, що рекомендована методика
взагалі не відповідає дійсності. Наведені групи товарів не входять до сучасної
асортиментної структури, наведені норми природного убутку продовольчих
товарів під час транспортування автомобільним і гужовим транспортом
необ‘єктивні.
Оскільки на сьогодні торговельні мережі набувають все більшого впливу
на постачальників, то однією з умов мережі є передбачення норм природного
убутку при транспортуванні в договорах на поставку товарів.
Втрати, що виникають при перевезенні товарів, відображаються за
покупною вартістю, якщо при прийманні фактична наявність товарів буде
менше, ніж вказано в документах постачальника. Кожен випадок втрат
оформляється актом приймання товарів за кількістю і якістю. Згідно з п. 5.7
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, нестачі та втрати
запасів

у

межах

установлених

норм

природного

убутку

під

час

транспортування, відносяться на збільшення первісної вартості оприбуткованих
запасів такого найменування або групи [2].
Дослідження торговельних мереж в частині покриття товарних втрат при
транспортуванні дає можливість запропонувати два варіанти покриття втрат,
що вникають в дорозі, які мають бути передбачені умовами договору
поставки:
1. Віднесення

втрат

на

вартість

методологія обліку);
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товарів

(рекомендує

діюча

2. Покриття

втрат

товарів

постачальником

(встановлення

визначеного відсотка знижки, який має покрити втрати товарів в дорозі.)
В економічній літературі є дві точки зору з приводу відображення в
обліку нестач і втрат від псування товарів, виявлених при прийманні:
- нестачі і втрати від псування товарів, по яких встановлена вина
постачальника (транспортної організації) і по яких пред'явлені претензії,
відображаються на рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами»,
субрахунок 4 «Розрахунки за претензіями», а нестачі і втрати від псування
товарів по інших причинах відносяться на рахунок 947 «Нестачі і втрати від
псування цінностей».
- нестачі і втрати від псування, виявлені при прийманні, незалежно від
причини відносяться на рахунок 947 «Недостачі і втрати від псування
цінностей», а після встановлення конкретних умов виникнення, списуються
відповідним чином.
На нашу думку, останній варіант є доцільнішим, оскільки дозволяє
сформувати на одному рахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»
повну інформацію про величину розбіжностей з документами постачальника,
виявленими в ході приймання товарів.
Понаднормативні втрати при транспортуванні товарів відшкодовуються
постачальником або транспортною організацією в претензійному порядку.
На досліджуваних торговельних мережах НВП «АРГОН» («Грош»,
«Корона», «К-Маркет»), ТОВ «ЕКО» («Екомаркет»), в ході приймання товарів
від постачальників в окремих випадках мали місце розбіжності, в основному,
у вигляді нестачі товарів. Аналіз причин розбіжностей дозволив встановити,
що основними причинами є недокладання товару в тару на складі
постачальника, а також втрата товару експедитором, що доставив товар. При
цьому, на підставі актів про встановлені розбіжності, постачальникові
пред'являлася претензія, що відображена в обліку на субрахунку 374
«Розрахунки з різними дебіторами».
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У випадку, коли при прийманні товару було виявлені недоброякісні
товари, складається Акт про якість і комплектність товарів, тобто Дефектний
акт, форма та зміст якого носить довільний характер.
Висновки. Використання запропонованих автором форм первинних
документів по операціях з товарними запасами сприятимуть формуванню
повної інформаційної бази при їх надходженні, зберіганні та реалізації, а також
оперативний контроль за такими операціями та ефективне управління ними.
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У

статті

досліджуються

питання

підвищення

обґрунтованості

аудиторських доказів стосовно оцінки ефективності використання капіталу
суб’єкта підприємницької діяльності. Застосування прийомів фінансового
аналізу дозволяють аудитору встановити ситуативні чинники негативного
впливу на об’єкт дослідження, виокремити причину погіршення економічної
ситуації та оперативно вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.
Ключові слова: аудит, капітал, ефективність, чинники впливу, прийоми
фінансового аналізу, суб’єкт підприємницької діяльності.
Постановка проблеми. Економічною метою функціонування підприємства
в ринкових умовах є максимізація його ринкової вартості шляхом капіталізації
прибутку

та

залучення

капіталу

з
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зовнішніх

джерел

фінансування.

Передумовою формування і наступної капіталізації прибутку є ефективне
використання розміщеного в активах підприємства основного і оборотного
капіталу. Наразі зростає попит на аудиторські послуги, об‘єктом яких є капітал,
від достатності та ефективності використання якого залежить існування і
розвиток суб‘єкта підприємницької діяльності. На цей час аудит капіталу
зосереджується переважно на дослідженні фінансової звітності та оцінці її за
фінансовими коефіцієнтами. Ряд оцінок, які потребують поглибленого
вивчення окремих ситуацій формування, розподілу та розміщення капіталу в
активах, або лишаються поза увагою аудитора, або мають

суб‘єктивне

забарвлення без достатнього обґрунтування. У цих умовах, надзвичайно
важливою є аудиторська оцінка ефективності використання капіталу, яка крім
застосування притаманних аудиту методів дослідження, змушує аудиторів
звертатись

до

методичних

прийомів

факторного

аналізу.

Доцільність

застосування факторних моделей в аудиті ефективності капіталу не викликає
сумнівів, проте, відсутні рекомендації щодо обґрунтування аудиторських
доказів на цій основі. Зважаючи на те, що відповідно до джерел фінансування
капітал підприємства складається із власного капіталу та зобов‘язань, в аудиті
ефективності використання капіталу необхідно розділяти участь у формуванні
чистого прибутку кожної з названих складових.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Більшість

досліджень

вітчизняних і закордонних авторів присвячена змісту та побудові фінансового
аудиту, завданнями якого є перевірка звітності суб'єкта з метою формулювання
висновку щодо відповідності її встановленим критеріям і загальноприйнятим
правилам бухгалтерського обліку. Віднесення фінансового аудиту до окремого
виду обґрунтовується у працях відомих фахівців [1, с.24-28; 2, с.11-13; 3, с.1922; 9, с.32-37; 3, с.19-20]. Багато авторів визначають цільове спрямування
аудиту капіталу як «складання обґрунтованої думки про повноту та
достовірність інформації про капітал, відображеної у фінансовій звітності та
примітках до неї» [6, с.287].
З розвитком ринкових економічних відносин зростає зацікавленість
власників у оцінці ефективності та доцільності використання наданих ними
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коштів [4, с.49]. Запит суб‘єктів підприємництва на дослідження ефективності
господарської діяльності реалізується в управлінському аудиті [2, с. 102-103],
завданнями

якого є «вивчення аудиторами операцій компанії, з метою дати

рекомендації щодо економічного і ефективного використання їх ресурсів»
[7, с.119].
Разом з терміном «управлінський аудит» в літературі застосовуються
терміни «операційний аудит» і навіть «аудит господарської діяльності».
Переважну увагу фахівці з управлінського аудиту приділяють дослідженню
операційної діяльності, що знайшло відображення в одному з варіантів
визначення даного виду аудиту. Отже, до уваги аудиторів потрапляють такі
економічні категорії, як операційні доходи, витрати, фінансові результати
[8, с. 58; 10, с.310-314; 11, с.252-254].

Питання оцінки ефективності

використання капіталу на цей час залишаються поза увагою фахівців.
Невирішені частини проблеми.

Дослідження літературних джерел та

аудиторської практики вказують на те, що на цей час відсутні методичні засади,
які дозволяють аудитору сформувати обґрунтовані аудиторські докази щодо
оцінки руху та ефективності використання капіталу суб‘єкта підприємницької
діяльності.
Мета дослідження. Підвищення обґрунтованості аудиторських доказів на
основі поглибленого застосування методичних прийомів фінансового аналізу в
аудиті руху та ефективності використання капіталу суб‘єкта підприємницької
діяльності.
Основні результати дослідження. Ефективність використання капіталу
підприємства залежить від характеру його розміщення в активах. Саме цьому,
оцінка ефективності використання капіталу здійснюється за показниками
рентабельності і оборотності (доходності) не тільки капіталу, але і активів,
сформованих відповідно до джерел фінансування.
Особливістю обчислення показників рентабельності та оборотності
капіталу є те, що одна частина первинних показників, які застосовуються у
розрахунках, належить до періодичних показників (показники звіту про
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фінансові результати: чистий прибуток, дохід від реалізації продукції), а друга
– до показників, що обчислюються на відповідний момент часу (показники
балансу: залишки власного капіталу, зобов‘язань на визначену дату).
При поєднанні показників, що беруть участь у розрахунках необхідно
забезпечити їх порівнянність. На цей час застосовують два методичних
прийоми поєднання показників фінансових результатів та залишків джерел
фінансування. Перший з них вимагає попереднього обчислення середніх
показників балансу за період, протягом якого отримано дохід або чистий
прибуток. Згідно з іншим прийомом коефіцієнти визначаються як кратне від
ділення показника доходу або фінансового результату на показник залишку
капіталу, обчислений на кінець досліджуваного періоду. У вітчизняній практиці
фінансового

аналізу

найбільш

поширений

перший

прийом

поєднання

показників. Проте, в аудиті, на нашу думку, доцільно застосовувати другий
варіант розрахунків як такий, що суттєво знижує ризик свідомих або
несвідомих викривлень даних та помилок, оскільки правильність використаних
показників легко перевірити, звернувшись до фінансових звітів.
Встановлюючи критерії оцінки рентабельності та оборотності капіталу,
аудитор може скористатись оптимальними або середніми

значеннями

аналогічних коефіцієнтів, що застосовуються у господарській практиці,
внутрішніми нормативами, плановими показниками або встановити власні
критерії, виходячи з особливостей діяльності підприємства. За звичайних умов
для оцінки отриманих результатів доцільно користуватись критеріями їхньої
максимізації,

тобто оцінка буде тим вищою, чим вищим буде значення

коефіцієнту. У цьому випадку оцінка коефіцієнтів оборотності і рентабельності
здійснюється переважно за показниками динаміки. При застосуванні у якості
критеріїв внутрішніх нормативів або планових показників найвищої оцінки
заслуговує мінімальне відхилення від критерію.
Система показників оборотності і рентабельності капіталу, розміщеного в
активах

підприємства,

та

алгоритми

їхнього

розрахунку

на

основі

бухгалтерської інформації, що за своїм складом відповідає вимогам положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Система показників ефективності використання капіталу, розміщеного в
активах підприємства (авторська розробка)
Назва показника
1.

Алгоритм
розрахунку

Коефіцієнти оборотності
1.1. Коефіцієнт оборотності активів
(KA)
1.2. Коефіцієнт оборотності оборотних
активів ( К ОА )

Д
КA 
А
Д
К ОА 
ОА
Д
КК 
К

КЗ 

1.3. Коефіцієнт оборотності власного
капіталу ( К К )
1.4. Коефіцієнт оборотності
зобов‘язань( К З )
2.

Коефіцієнти рентабельності
2.1. Рентабельності активів ( R A )

Д
З

П
А
П
ROA 
OА
П
RK 
К
П
RЗ 
З
RA 

2.2. Рентабельності оборотних активів
( ROA )

Умовне позначення
Д – дохід від реалізації
продукції, отриманий
протягом визначеного
періоду
А – залишки активів на
кінець періоду, протягом
якого отримано дохід
ОА – залишки оборотних
активів на кінець періоду,
протягом якого отримано
дохід
К – залишки власного
капіталу на кінець періоду,
протягом якого отримано
дохід
З – залишки зобов‘язань на
кінець періоду, протягом
якого отримано дохід
П – чистий прибуток,
отриманий протягом
визначеного періоду

2.3. Рентабельності власного капіталу
( RK )
2.4. Рентабельність зобов‘язань ( RЗ )

Як видно з табл. 1, показникам, що характеризують оборотність і
рентабельність активів, належить чільне місце порівняно з показниками
оборотності і рентабельності капіталу. Пріоритетне значення цих показників
обумовлено тим, що саме створені капіталом активи є джерелом доходу і
чистого прибутку підприємства.
Для розкриття причин та поглиблення оцінки ефективності використання
капіталу доцільно застосувати мультиплікативну модель рентабельності
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власного капіталу ( RK ), яка дозволяє урахувати вплив трьох чинників, до яких
належать: коефіцієнт мультиплікації власного капіталу (М); коефіцієнт
дохідності активів (d); чиста рентабельність господарської

діяльності

підприємства ( R ).
Залежність рентабельності власного капіталу від названих чинників
характеризується наступною моделлю:
RK  M  d  R

(1)

Коефіцієнт мультиплікації власного капіталу (мультиплікатор капіталу)
характеризує здатність власного капіталу створювати активи і представляє
собою відношення залишків активів (А) до залишків власного капіталу (К)
підприємства, обчислених на кінець досліджуваного аудитором періоду:
MK 

А
(2)
К

Показник дохідності активів, використаний у даній моделі, обчислюється
аналогічно показнику оборотності активів, але має дещо інше забарвлення,
вказуючи на те, скільки гривень доходу підприємство отримало на кожну
гривню використаних активів, що забезпечують його господарську діяльність.
Чиста рентабельність господарської діяльності визначається відношенням
чистого прибутку (П) до доходу (Д) підприємства: R 

П
(3)
Д

Зв‘язок між чинниками та результативним показником у наведеній моделі
є функціональним, отже, факторний аналіз рентабельності власного капіталу на
її основі може здійснюватись за допомогою модифікованого

методу

ланцюгових підстановок.
Методика кількісної оцінки впливу чинників на зміну рентабельності
власного капіталу підприємства складається з наступних елементів:
1. Визначення абсолютної зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу
в звітному періоді ( R K ):
RK  RK 1  RK 0 (4)
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де

R K1 , R K 0 – відповідно, рентабельність власного капіталу звітного і

базисного періодів, %.
2. Побудова детермінованої мультиплікативної трьохфакторної моделі:
RK  M  d  R

(5)

3. Поетапна оцінка кількісного впливу чинників на зміну рентабельності
власного капіталу підприємства:
R( M )  M .d 0  R0
R( d )  M 1d  R0 (5.1)
R( R )  M 1d1  R

де

- абсолютна зміна рентабельності власного

R( M ) , R( d ) A , R( R )

капіталу внаслідок зміни відповідних чинників: мультиплікатору капіталу,
дохідності активів та чистої рентабельності господарської діяльності.
 M,

 d,

R

-

абсолютна

зміна

в

звітному

періоді

чинників:

мультиплікатору капіталу, дохідності активів, чистої рентабельності;
Поглиблений

аналіз

ефективності

використання

капіталу

дозволяє

визначити суму і частку чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок
залучення власного капіталу і зобов‘язань у господарську діяльність, і оцінити
динаміку

цих

показників.

Розрахунки

здійснюються

за

наступними

алгоритмами:
П ( К )  К  R A (6)
DK 

П(К )
П

100% (7)

П ( З )  З  R А (8)
DЗ 

де

П (З)
П

100% (9)

П ( К ) – сума чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок

використання власного капіталу у господарській діяльності;
К

- залишки власного капіталу на кінець досліджуваного періоду;

R A - рентабельність активів підприємства, %;

DK

- частка чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок

використання у господарській діяльності власного капіталу;
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П

- чистий прибуток, отриманий протягом досліджуваного періоду;

П(З) –

сума чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок

використання позикового капіталу у господарській діяльності, тис. грн.;
З- середні залишки зобов‘язань, тис. грн.;
DЗ

- частка чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок

використання у господарській діяльності позикового капіталу.
Важливим завданням аудиту ефективності використання капіталу є
забезпечення інформаційних потреб стратегічного управління динамічними
процесами, які визначають зміни абсолютної величини, складу і структури
власного капіталу і зобов‘язань підприємства, а саме: аудитор має надати
кількісну оцінку надходженням та вилученню (витрачанню) фінансових
ресурсів протягом досліджуваного періоду, оцінити їх вплив на зміну
абсолютної величини, складу і структури капіталу, визначити інтенсивність
руху капіталу за загальним обсягом та складовими.
Висновки. Застосування в аудиті ефективності використання капіталу
суб‘єкта підприємницької діяльності методичних прийомів фінансового аналізу
дозволить суттєво підвищити

обґрунтованість

аудиторських доказів і

запропонувати ефективні заходи щодо усунення виявлених недоліків.
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І.Г. Крупельницька, к.е.н., О.М. Кудирко, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕФІНІЦІЇ СТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
В статті розглянуто сучасні стратегії управління ліквідністю, сформовано
комплекс завдань для якісного управління та розглянуто методи управління
ліквідністю банків.
Ключові слова: ліквідність, стратегія трансформації активів, стратегія
запозичення

ліквідних

засобів,

стратегія

збалансованого

управління

ліквідністю, метод фондового пулу, метод конверсії фондів.
Актуальність теми. Існуючий стан речей не можна вважати сприятливим для
банківської діяльності. Такі фактори, як відсутність достатньої кількості
платоспроможних

позичальників,

альтернативних

кредитуванню

напрямків

інвестування коштів, недостатній рівень довіри населення до банківської системи,
ставлять перед українськими банками надзвичайно складні завдання. У цій ситуації
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питання управління ліквідністю є життєво важливим для ефективної діяльності
банку. Важливість ліквідності, як окремого банку, так і всієї банківської системи,
продемонструвала фінансова криза, яка сильно ослабила позиції банків України.
При цьому не слід забувати, що втрата банком своєї ліквідності може стати
причиною втрати коштів або навіть банкрутства значної кількості його клієнтів. Це
робить банківську ліквідність проблемою не тільки економічного, але й суспільного
значення.
Питання управління ліквідністю комерційних банків розглядаються у працях
таких вчених, теоретиків та практиків, як Л. О. Примостка, А. М. Мороз,
Г.Т. Карчева, О. Дзюблюк, Г. Загорій, І. Волошин, Т. Іванова, О. Мицак, І. Нужна,
Д. Олійник, Лаврушин О. та інших. В їх працях висвітлені окремі підходи до
управління ліквідністю комерційних банків, аналізуються показники ліквідності,
вивчаються підходи до управління банківською ліквідністю. Разом з тим для
багатьох українських банків проблема ліквідності є актуальною, тому постає
необхідність розробки комплексного підходу до управління банківською
ліквідністю в умовах економіки України.
Тому метою даної статті є поглиблене вивчення сучасних підходів до
управління ліквідністю банку та надання пропозицій щодо напрямів удосконалення
управління ліквідністю банку.
У практичній діяльності банки застосовують кілька загальних підходів до
управління ліквідністю, це:
- стратегія трансформації активів (управління ліквідністю через активи);
- стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через
пасиви);
- стратегія збалансованого управління ліквідністю (управління ліквідністю
через активи і пасиви). [1, с. 415]
Сутність стратегії трансформації активів полягає в накопичені банком
ліквідних ресурсів у вигляді грошових коштів та ліквідних цінних паперів. При
виникненні потреби нагромаджені високоліквідні активи продаються на ринку.
Управління

ліквідністю

через

управління
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активами

є

традиційним

і

найпростішим

підходом.

Здебільшого

така

стратегія

використовується

невеликими банками, які не мають широких можливостей запозичення коштів
та доступу на грошові ринки.
Стратегія трансформації активів оцінюється як менш ризикова порівняно з
іншими, але одночасно і досить дорога з погляду вартості. Продаж активів
супроводжується певними витратами (комісійні брокерські, біржові внески
тощо), а також призводить до погіршення стану банківського балансу, оскільки
продаються низькоризикові активи. Крім того, банк втрачає майбутні доходи,
які могли б бути згенеровані такими активами. Іноді банк змушений продавати
активи за зниженими ринковими цінами, якщо виникає нагальна потреба у
грошових коштах. Підтримування значного запасу ліквідних активів у цілому
знижує показники прибутковості банку.
Стратегія

запозичення

ліквідних

засобів

вважається

найбільш

ризикованою стратегією, вона реалізується шляхом запозичення ресурсів на
ринку. Основними джерелами запозичення ліквідних засобів для банків є
позики на міжбанківському ринку, угоди РЕПО, врахування векселів та
отримання позик у центральному банку, випуск цінних паперів.
Стратегія запозичення ліквідності потребує адекватної аналітичної
підтримки, яка включає:
- прогнозний аналіз потреби банку у ліквідних коштах через порівняння
вхідних та вихідних грошових потоків;
- прогнозування стану фінансових ринків та прогнозний аналіз вартості
підтримування ліквідної позиції;
- інваріантний аналіз різних джерел запозичення ліквідних коштів за
такими параметрами, як доступність, відносна вартість, відповідність строків
залучення та тривалості потреби в ліквідних коштах, правила регулювання,
обмеження на використання;
-

вибір

оптимального

варіанту

обґрунтування управлінських рішень.
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підтримки

ліквідної

позиції

та

Великі міжнародні банки найчастіше використовують дану стратегію у
процесі управління ліквідністю, іноді повністю задовольняючи потребу в
ліквідних коштах саме в такий спосіб.
Управління ліквідністю через управління пасивами оцінюється як
найбільш ризикована стратегія, оскільки супроводжується підвищенням ризику
зміни відсоткових ставок та ризику доступності запозичених коштів. Це
означає, що вартість підтримування ліквідності в такий спосіб може бути як
нижчою, ніж у разі застосування інших методів, так і значно вищою. Часто
банки змушені робити позики за невигідною ціною або в період, коли зробити
це непросто. Крім того, банкові, який має проблеми з ліквідністю, важче знайти
кредитора, а вартість запозичення відчутно зростає. [2, с. 328]
Стратегія збалансованого управління ліквідністю. Згідно зі збалансованим
підходом

до

управління

ліквідністю

накопичення

ліквідних

активів

здійснюється в розмірі очікуваного попиту на них, у випадку виникнення
непередбачуваної потреби попит на ліквідні засоби задовольняється за рахунок
проведення операцій купівлі активів на ринку.
Аналітична

підтримка

цієї

стратегії

управління

ліквідністю

є

найскладнішою і включає цілий комплекс задач:
- аналіз

стабільності

ресурсної

бази

банку

з

урахуванням

диференціації джерел фінансування;
- визначення оптимального для банку ступеня відповідності джерел
фінансування та напрямів розміщення активів;
- обґрунтування оптимального співвідношення між накопиченням
високоліквідних активів та можливостями їх запозичення на ринках;
- прогнозний аналіз потреби у ліквідних коштах та прогнозування
стану грошових ринків як з погляду динаміки відсоткових ставок, так і з
погляду доступності джерел поповнення ліквідності;
- інваріантний аналіз напрямів підтримування ліквідної позиції
банку;
- обґрунтування

доцільності

укладання

попередніх

угод

про

відкриття кредитних ліній з імовірними кредиторами для зниження ризику
незбалансованої ліквідності.
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Перевагою даної стратегії є гнучкість, яка дозволяє менеджменту вибирати
найвигідніше поєднання різних джерел поповнення ліквідних коштів залежно
від економічних умов та змін в ринкових цінах.
В сучасній банківській практиці здебільшого використовують стратегію
збалансованого управління ліквідністю завдяки тому, що вона відрізняється
гнучкістю і дає змогу мінімізувати ризики. Але для ефективного застосування
обраної

стратегії

необхідно

враховувати

значну

кількість

параметрів

співвідношення накопиченої та купівельної ліквідності. Розробляючи стратегію
управління ліквідністю банку, його менеджери повинні спрогнозувати вплив
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на діяльність банку, а також
визначити сукупну потребу банку у ліквідності.
В практичній діяльності ПАТ Промінвестбанк використовується метод
збалансованого управління ліквідністю, тобто здійснюються заходи по
одночасному коригуванню структури активів і пасивів. Таким чином, частина
попиту

на

ліквідні

засоби

задовольняється

за

рахунок

накопичення

високоліквідних активів, а решта - шляхом проведення операцій по залученню
або запозиченню коштів.
При управлінні банківською ліквідністю перед менеджерами банку постає
завдання необхідності гнучкого поєднання протилежних вимог: максимізація
прибутковості при виконанні нормативних вимог НБУ щодо ліквідності. В
першу чергу комерційні банки обирають стратегію управління ліквідністю, яка
дозволяє ефективно вирішувати дилему "ліквідність - прибутковість" в
сучасних умовах. Реалізація обраної стратегії та оцінка потреб банку в
ліквідних засобах може проводитися з використанням різноманітних методів.
В банківській практиці можуть використовуватися два альтернативних
методи управління ліквідністю:
- метод фондового пулу;
- метод конверсії фондів.
Метод

фондового

пулу

передбачає,

що

всі

надходження

банку

розглядаються як єдиний пул без диференціації за джерелами фінансування. У
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цьому випадку потреба в ліквідних засобах визначається порівнянням вхідного
і вихідного грошових потоків банку, причому неможливо зіставити певний
актив із пасивом і порівняти їх за строками та цінами залучення. Визначається
розмір ресурсів, які зберігаються в ліквідній формі, ресурси, що залишилися
розміщаються в працюючі активи незалежно від строків залучення. [1, с. 324]
В процесі управління ліквідністю вивчають структуру активів і пасивів
банку за строками в кожному часовому інтервалі, а також аналізують фактичні і
прогнозні грошові потоки. Менеджери банку повинні максимізувати процентну
маржу банку за всіма банківськими операціями.
Основні етапи застосування методу фондового пулу зображені на рисунку 1.
1етап: визнаення планового періоду для оцінювання потреб ліквідності
2 етап: прогнозування обсягів кредитів і депозитів для обраного періоду
3 етап: обчислення очікуваної динаміки зміни обсягів ліквідних коштів протягом планового
періоду
4 етап: оцінка нетто ліквідності позиції банку протягом планового періоду
5 етап: складання плану дій у разі виникнення дефіциту або позитивного сальдо ліквідності

Рис. 1 Етапи методу фондового пулу оцінки стану ліквідності банку
Метод конверсії фондів базується на узгодженні обсягів і строків вкладень
із конкретними видами ресурсів, які їх фондують, тому що різні джерела
залучення
резервними

коштів

відрізняються

вимогами.

Даний

характеристикою
метод

передбачає

коштів,

оборотністю

диференціацію

норм

резервування ліквідності залежно від виду пасивів і напрямку розміщення
ресурсів. Наприклад: власний капітал є основою формування довгострокових
вкладень; стабільні ресурси використовуються, в першу чергу, для покриття
низьколіквідних активів і формування вторинних резервів; "летючі" ресурси
розподіляються насамперед за ліквідними активами, в залежності від цього за
кожним напрямком визначається необхідний рівень ліквідності і вирішується
дилема прибуток-ризик. Управління процентним доходом проводиться в
рамках окремих груп операцій. Застосування цього методу дозволяє
контролювати банківські ризики, але в чистому вигляді його складно
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реалізовувати завдяки тому, що не завжди можна збалансувати конкретний вид
пасиву і активу за обсягами і строками.
Окрім перелічених методів комерційні банки можуть використовувати
метод управління резервною позицією.
При використанні банком методу управління резервною позицією резерви
ліквідності заздалегідь не формуються, залучені ресурси розміщуються в
дохідніші, але менш ліквідні активи, на випадок потреби в ресурсах
прогнозується кількість фондів, які є можливість купити на грошовому ринку.
Цей метод дає можливість підвищити дохідність активних операцій, але йому
притаманний ризик зміни вартості ресурсів на ринку та ризик доступності
фондів, який визначається ємністю міжбанківського ринку.
Більшість комерційних банків України не нагромаджують ліквідність в
балансі, а управляють ліквідністю використовуючи міжбанківський ринок. На
міжбанківському ринку банки проводять депозитно-кредитні операції, між
собою, а також проводять операції з НБУ.
Управління ліквідністю банку потребує негайного прийняття рішень, що
мають важливий довгостроковий вплив на його прибутковість. Один з
основних напрямків такого управління - це менеджмент грошової позиції
банку. Грошова позиція банку визначається відношенням суми коштів на
кореспондентському рахунку та у касі банку до його сукупних активів.
Показник грошової позиції банку тісно пов’язаний з нормами обов’язкового
резервування. Проценти за залишками коштів обов’язкових резервів, що
перебувають на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в
Національному банку України, не нараховуються.
Обов’язковому резервуванню підлягають усі залучені та обліковані на
балансі банку кошти юридичних та фізичних осіб як у національній, :так і в
іноземній валюті, за винятком кредитів, залучених від інших банків та
іноземних інвестицій, отриманих від міжнародних фінансових установ.
Норматив обов’язкових резервів - це установлене Правлінням Національного
банку України процентне співвідношення між сумою обов’язкових резервів та
загальною сумою банківських пасивів, до яких застосовуються резервні вимоги.
Норматив є єдиним для всіх банків.
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Національний
встановлювати

банк

України

диференційовані

для

різних

нормативи

видів

зобов’язань

обов’язкового

може

резервування

залежно від: природи зобов’язань (депозити, ощадні вклади, кошти в
розрахунках, поточні рахунки клієнтів, рахунки бюджетних організацій тощо);
строку зобов’язань або пасивів (короткострокові пасиви, довгострокові пасиви).
Одним із ефективних напрямків забезпечення заданої ліквідності банку є
постійна підтримка резервів на рівні, достатньому для задоволення вимог щодо
норми обов’язкових резервів для пікових періодів зростання обсягу депозитів.
Однак у даному випадку також постає питання про аналіз грошових потоків, що
пов’язано зі складністю прогнозування фактичних термінів погашення активів і
пасивів та обґрунтування норм обов’язкових резервів. Комерційні банки
самостійно обирають межі діапазону коливання грошової позиції. Менеджери
банку при управлінні обов’язковими резервами повинні підтримувати резерви
на визначеному НБУ рівні і не допускати надлишків. При погіршенні
стабільності діяльності банку він повинен формувати не тільки обов’язкові, але
й страхові резерви, а великі, стабільні банки мають можливість підтримувати
резерви на мінімальному рівні.
Ризик ліквідності в банку «Промінвестбанку», на прикладі якого
здійснюється написання цієї роботи, обмежується встановленням лімітів на
довгострокові та короткострокові розриви ліквідності, обсяг високоліквідних
коштів, коефіцієнти ризику ліквідності. Для визначення величини умовнопостійних коштів на рахунках клієнтів розраховується величина незнижуваного
залишку. Методики та моделі, які використовуються банком для оцінки,
вимірювання та контролю за ризиком періодично оцінюються на предмет
адекватності поточним реаліям і вимогам, в тому числі на основі проведення
бек-тестувань.

Оцінка

і

методи

управління

ліквідністю

в

банку

є

пріоритетними, тому система управління ризиком ліквідності постійно
вдосконалюється і розвивається.
Таким чином, ефективне управління ліквідністю-одне з найскладніших та
найактуальніших завдань кожного банку. Управління ліквідністю в банку
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здійснюється

для

одночасного

виконання

двох

завдань-дотримання

нормативного рівня ліквідності та отримання максимального доходу від
активних операцій. Управління ліквідністю банку здійснюється на двох рівнях:
централізовано шляхом встановлення економічних нормативів ліквідності та
децентралізовано-на рівні комерційного банку. Процес управління ліквідністю
в банку - це організаційна система контролю, нагляду та прогнозування
достатності ліквідних засобів для виконання нормативних вимог щодо рівня
ліквідності

та

забезпечення

всіх

вимог

кредиторів

банку.

Найбільш

розповсюдженим методом управління ліквідністю є метод показників
ліквідності.
Показник платоспроможності можна розглядати як свого роду показник
"критичної" ліквідності. Адже власні кошти банку - це його капітал: статутний,
резервний та інші фонди. Використання зазначених фондів для погашення
боргових зобов’язань доцільне лише в разі крайньої (критичної) необхідності.
Тобто капітал банку може бути використаний для виконання фінансових
зобов’язань у випадку, коли інших джерел немає, коли банк неліквідний, немає
джерел виконання зобов’язань, крім власних коштів - капіталу. Аналогічна
ситуація можлива у випадку, коли банк має збиткові результати діяльності.
Саме забезпечуючи ліквідний стан, банк буде платоспроможним.
Методи аналізу потреби банку в ліквідних коштах є суб’єктивними.
Насправді ліквідність банку визначається ринком і перебуває під впливом
багатьох чинників, повне врахування яких на практиці практично неможливе.
Завдання менеджменту полягає в розробці підходів які дадуть змогу
максимально врахувати фактори впливу на ліквідну позицію з метою
ефективного управління.
Отже, до проблеми управління ліквідністю комерційного банку слід
підходити комплексно, визначаючи при цьому всі переваги та недоліки
управлінських рішень. Тобто дана проблема вимагає подальшого комплексного
аналізу для ефективного управління ліквідністю банку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ
ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Розглянуто методологічні аспекти інтерактивного навчання при підготовці
майбутніх фахівців економічного профілю.
Ключові слова: компетентність, професійна підготовка, навчальний процес,
інноваційні методи навчання, компетентний спеціаліст.
Основними завданнями сучасної освіти є формування у молоді нової
системи цінностей, що ґрунтується на національній гордості, гідності та
вихованні вільної особистості, яка здатна відстоювати власні позиції та
погляди. Сьогодні основним у підготовці спеціаліста є не опанування обсягом
конкретних

знань, а формування навичок з наукової, дослідницької,

винахідницької діяльності, виховання культури професійного мислення.
Аналіз наукової літератури свідчить, що професійно важливими якостями
спеціалістів з обліку і аудиту є високий рівень професійної компетентності. У
зв'язку з цим одним із першочергових завдань ВНЗ є така організація
навчально-виховного

процесу,

у

процесі

компетентність здобувачів вищої освіти.
342

якої

формується

професійна
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інституту

КНТЕУ

здійснює

постійний

пошук

нових

концептуальних, стратегічних та організаційних підходів до професійної
підготовки здобувачів спеціалізації «Державний фінансовий контроль». Процес
навчання спрямовано на формування компетентного фахівця, що є важливою
складовою загального контексту формування особистості.
Глибока фахова компетентність є одним із головних пріоритетів закладів
освіти. Тому проблема формування професійної компетентності здобувачів
вищої освіти перебуває у центрі уваги багатьох вчених (І.П. Ящук, Г.О. Балл,
СЯ. Батишев, В.І. Маслова, Г.Л. Гаукач та ін.). Українська професійна освіта
починає використовувати поняття «компетентність» у тому сенсі, який
пропонують європейські країни. Як показує аналіз, компетентність є системою
життєвого та професійного досвіду людини (що може певним чином
маркуватися за допомогою знань, умінь та навичок), а компетенція виражає
актуальну сферу застосування людського досвіду.
Загалом,

компетентність

можна

розуміти

як

ступінь

соціально-

психологічної, особистісної зрілості людини, що передбачає певний рівень її
психологічного розвитку, психологічну готовність до виконання певного виду
діяльності. Це дозволить людині завдяки адекватній соціальній адаптації
успішно функціонувати в суспільстві [1]. Таким чином, компетентність
виражає актуалізацію особистісно-професійного потенційного ресурсу людини
у сфері професійної діяльності.
Саме системний підхід до розгляду фахової компетентності дозволяє дійти
висновку про її інтегративну природу, яка

не окреслюється вузько

професійними межами, оскільки від сучасного фахівця вимагається постійне
осмислення розмаїття соціально-економічних, побутових, виробничих проблем,
адекватне та успішне розв'язання яких пов'язане із підготовкою у системі як
фахових, так і суміжних галузей знань [3].
Дослідження

цінностей

гуманітарного

напрямку

у

освітній

сфері

дозволили низці науковців (Е.В. Бондаревська, О.А. Дубасенюк, І.А. Зязун,
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А.І. Пискунов та ін.) виокремити в професійній компетентності проблемнопрактичний аспект, який забезпечує адекватність розпізнавання соціальних
ситуацій та реагування на них, ефективне виконання цілей, задач, норм за
певних обставин, використовуючи при цьому загальнокультурну, життєву
компетенцію [5], яка відіграє вирішальну роль у процесі прийняття рішення, що
базується окрім суто фахової компетентності на мотиваційно-ціннісному
фундаменті особистості, на її світогляді [4].
Отже, процес формування компетентного фахівця входить у загальний
контекст формування особистості, тому важливим аспектом цього процесу є
ціннісно-світоглядна спрямованість особистості, що характеризує її як суб'єкта
спеціалізованої діяльності в системі суспільного розвитку праці.
Компетентний спеціаліст - це, перш за все, людина, яка вміє виконувати
багато соціальних ролей та здатна виходити за межі своїх рольових установок,
вміє дистанціюватися від наявної ситуації, що готує умови для досягнення мети
людського розвитку - творчої особистості. Цей висновок підкріплюється
концепцією контекстного, суб'єкт-діяльнісного підходу до навчання та,
загалом, професійної підготовки, яку розробив А.О. Вербицький. Він розглядає
компетентність у сфері усвідомлених, відрефлексованих знань: «Щоб бути
теоретично й практично компетентним, здобувачу вищої освіти необхідно
зробити подвійний перехід: від знака - до думки, а від думки - до вчинку, дії.
Перехід від інформації до її використання опосередковується думкою, що і
робить цю інформацію знаннями» [2, с.55].
Аналіз науково-педагогічної літератури переконує в тому, що проблема
підвищення рівня професійної компетентності здобувачів вищої освіти у
процесі навчання повністю не вивчена і потребує значної уваги.
Мета

статті

полягає

у розгляді

моделі

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців з обліку і аудиту як однієї з умов
успішності їх майбутньої професійної діяльності.
Кафедрою

фінансового

контролю

та

аналізу

ВТЕІ

сформовано

концептуальну модель формування професійної компетентності фахівця з
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обліку і аудиту у галузі державного фінансового контролю. Зазначена модель
містить систему дидактичних і виховних цілей, які у сукупності забезпечуються
реалізацією

певних

змістовних

компонентів:

спеціального

(фахового),

інтелектуального, творчого, морального, комунікативного, вольового.
Значну

роль

у

формуванні

професійної

компетентності

відіграє

цілеспрямоване виховання майбутнього фахівця. Вже на першому курсі
студенти мають можливість чітко з'ясувати для себе суспільну значущість
обраного фаху, основні його вимоги до особистості і активно розвивати свої
професійні якості. В межах виховних заходів кафедра організовує зустрічі з
провідними спеціалістами області і міста у сфері обліку, аналізу і контролю.
Широке спілкування здобувачів вищої освіти з фахівцями-практиками сприяє
тому, що суто поверхневе, засноване на стереотипах суспільної думки уявлення
про майбутню професію змінюється на свідоме і відповідальне ставлення до
неї. Це, в свою чергу, створює важливу передумову для формування і
подальшого розвитку професійної мотивації.
Всім відомо, що найсуттєвішими недоліками сучасної професійної
підготовки

спеціалістів

відповідальності

є

щодо

низький

прийняття

рівень

самостійності,

управлінських

рішень,

побоювання
відсутність

комунікабельності та навичок роботи в колективі. Професійні вимоги до
сучасного фахівця потребують інноваційних підходів до його формування.
Зважаючи на це одним із шляхів оновлення та удосконалення процесу
формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти є широке
використання методів активного навчання, які забезпечують належний творчий
розвиток

особистості

і

відповідають

вимогам

сучасного

виробничого

середовища.
Викладачами

кафедри,

поряд

із

традиційними,

застосовуються

інтерактивні форми та методи навчання. Протягом багатьох років проводяться
різноманітні види занять, основною метою яких є максимальне зацікавлення
здобувачів вищої освіти в опануванні навчальним матеріалом, Зокрема, з
дисциплін

«Державний

фінансовий контроль»,
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«Фінансовий

аналіз»

пропонується проведення бінарних лекцій, під час яких разом із викладачем
кафедри працює практичний фахівець. Так, здобувачі вищої освіти IV курсу
спеціалізації «Державний фінансовий контроль» у листопаді 2015року
прослухали лекцію за участю начальника відділу з питань праці та зайнятості
населення Управління соціально-трудових відносин Департаменту соціальної
політики Вінницької ОДА Москалюк С.В. на тему «Перевірка кошторису
бюджетної установи», а у березні 2016 року здобувачі освітнього ступеня
«магістр» прослухали лекцію заступника начальника Департаменту фінансів
Вінницької ОДА Мушинського О.А. на тему «Аналіз та прогнозування
бюджету Вінницької області». Таке спілкування допомагає здобувачам вищої
освіти розібратися, чим вони будуть займатися на виробництві, що являє собою
їх професія, яке її значення в народному господарстві останнім часом.
На нашу думку, саме соціально-рольова діяльність майбутнього фахівця
може розглядатися як головний засіб стимуляції його професійної діяльності (у
вигляді соціально-рольових тренінгів, ділових ігор та ін.). Під час проведення
практичних занять провідне місце посідають ділові ігри та ігрове проектування.
Так, наприклад, при проведенні аудиторних практичних занять з
дисципліни «Аналіз господарської діяльності» застосовується ділова гра
«Оцінка ринкових можливостей», в межах якої імітується реальна виробнича
ситуація діяльності підприємства. Досвід проведення даних занять показує, що
у здобувачів вищої освіти формуються такі професійно-ділові якості, як
творчий підхід до розв'язання проблем, соціальна активність ї відповідальність,
ініціатива, здатність до аналітичного мислення, вміння приймати нестандартні
рішення в умовах ризику фінансово-господарської діяльності підприємства.
Поряд з цим участь здобувачів вищої освіти в процесі ділової гри дозволяє
розвинути і суто людські риси - самовладання, відкритість, товариськість,
працездатність.
За результатами нашого дослідження, дискусійні технології навчання
мають посісти чільне місце при формуванні професійної компетентності
майбутніх фахівців з обліку і аудиту. На думку В.Ю. Стрельнікова [5, с. 164]
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навчальна дискусія є навчальною працею групи людей, які грають ролі
ведучого і учасників; має відповідну організацію місця й часу роботи, є
процесом спілкування, взаємодією учасників, спрямована на досягнення
навчальних цілей.
На дискусію покладається певний обсяг завдань. Окрім набуття навичок
вести конструктивний діалог, підвищувати культуру спілкування. Дискусійні
форми навчання передбачають формування таких умінь: висловлювати власну
позицію, послідовно й доказово відстоювати свої погляди без побоювання
помилитися, вміння наводити аргументацію на користь своєї думки; ставити
запитання, коректно й етично подавати репліки, вступати до розмови та ін.
Загальний результат дискусійної технології полягає у набутті навичок
самостійної роботи з різними джерелами інформації; формуванні умінь
аналізувати і синтезувати отриману інформацію різної модальності з
подальшим її узагальненням у вигляді власних висновків, пропозицій, що є
необхідною умовою професійної компетентності. Самостійна навчальна
пізнавальна діяльність здобувачів вищої освіти є завершальним етапом
розв'язання ситуаційних завдань, які розглядаються на лекціях та практичних
заняттях. Вона спонукає здобувачів вищої освіти до більш поглибленого
вивчення навчального матеріалу, прагнення постійного самовдосконалення. На
кафедрі для досягнення успіху в цій сфері розроблено методичне забезпечення,
здійснюється

систематичний

результатами

всієї

контроль

навчальної

роботи

за

поетапними

здобувачів,

та

кінцевими

створена

служба

консультування.
Важливою

складовою

частиною

освітньо-професійної

підготовки

здобувачів вищої освіти спеціалізації «Державний фінансовий контроль» є
практична підготовка. За останні роки кафедрою запроваджено низку
конкретних заходів щодо вдосконалення організації практичної підготовки
здобувачів: переглянуто механізм організації навчальної та виробничої
практик, оновлено бази практик, проведена робота щодо оновлення програм з
урахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик. Під час проходження
347

практики здобувачі вищої освіти набувають мінімально необхідний досвід,
який у подальшому дає їм певний шанс як працевлаштування. Поєднання
теоретичних знань з дослідженням практичної діяльності дозволяє підвищити
рівень професійної компетенції майбутнього фахівця.
Значна увага при підготовці здобувачів вищої освіти до майбутньої
практичної діяльності приділяється науково-дослідній роботі. На кафедрі
працює науковий гурток «Проблеми економіко-правових аспектів реалізації
фінансового контролю і аналізу» та дискусійний клуб «Сучасна проблематика
аналізу і контролю в сфері господарської діяльності та державного управління»,
члени яких поглиблено вивчають законодавство у сфері господарської
діяльності, як необхідної умови для проведений кваліфікованого аналізу та
прогнозування господарської діяльності.
Отже, у сучасних умовах, коли від кваліфікації та ініціативи спеціаліста,
його вміння організувати практичну діяльність залежить успіх справи,
актуалізується питання професійної компетентності здобувачів вищої освіти,
які здатні творчо мислити, реально впливати на ефективність виробничих
процесів, уміло вирішувати економічні й управлінські ситуації, вміти
мобілізувати колектив на виконання складних завдань, самостійно приймати
вірні рішення та ін. Професійна компетентність є якістю особистості
майбутнього фахівця з обліку і аудиту та характеризує рівень його інтеграції у
середовище професійної діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНКИ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено питання достовірності оцінки доходів та витрат у
процесі реалізації готової продукції з метою визначення фінансового
результату діяльності підприємства. Проведено аналіз умов визнання доходів
та витрат у бухгалтерському обліку відповідно до чинного вітчизняного
законодавства та міжнародних стандартів, що надало можливість приймати
обґрунтовані управлінські рішення та забезпечити правдиве висвітлення
інформації про доходи та витрати у фінансовій звітності підприємства.
Ключові слова: дохід, витрати, оцінка, собівартість продукції, реалізація.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В ринкових умовах функціонування підприємств
процеси виробництва та реалізації готової продукції набувають все більшого
значення, так як пов‘язані з безліччю економічних категорій. Управління
виробничими процесами є необхідністю для підприємства, оскільки допоможе
приймати в перспективі обґрунтовані рішення щодо розвитку діяльності,
вибору асортименту продукції, встановлення цін на неї, рівня рентабельності,
правильного визначення фінансових результатів від реалізації. Забезпечити
управління

означеними

процесами

допоможе

раціональна система бухгалтерського обліку.
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правильно

побудована

Організація обліку доходів та витрат у процесі виробництва та реалізації
готової продукції значно впливає на фінансовий результат діяльності
промислових підприємств. Адже кінцевим результатом діяльності будь-якого
підприємства є реалізація виробленої готової продукції.
Бухгалтерський облік реалізації готової продукції ставить перед собою
задачі забезпечити оперативне, достовірне та повне отримання інформації щодо
кількості і вартості реалізованої продукції по підприємству в цілому, по
кожному окремому структурному підрозділу (цехах), а також видах продукції.
Ціллю написання статті є дослідження достовірності оцінки доходів і
витрат від реалізації готової продукції у момент їх виникнення на підприємстві.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Багато дослідників
звертають увагу на те, що оцінка доходів і витрат необхідна у безлічі ситуацій.
Більш того,залежно від мети оцінки, вони можуть бути різними. Галузь
використання тих чи інших методів оцінки доходів і витрат була предметом
дослідження багатьох українських та іноземних вчених: Ю. Великий, С. Голов,
К. Друри, В. Сопко, Н. Ткаченко, Ж. Фостер та ін. У своїх роботах автори
використовують

оцінку

доходів

і

витрат,першочергово,

для

фіксації

господарських операцій.
Виклад основного матеріалу дослідження. У зв‘язку з зазначеним, варто
звернути увагу та дослідити економічний зміст категорії «реалізація». Науковці
та економісти-практики різних країн, вітчизняні вчені по-різному трактують
сутність поняття «реалізація».
Американський інститут бухгалтерів зазначає, що термін «реалізація»
означає перетворення у гроші або у грошові вимоги. Реалізованою є продукція
(товари, роботи та послуги), продана на ринку споживачів. Обсяг реалізації
продукції

(товарів,

робіт,

послуг)

-

один

із

показників

діяльності

господарюючих суб‘єктів. За економічним змістом фактичне значення
реалізації продукції характеризує кінцевий результат роботи підприємства,
виконання обов‘язків перед споживачами, ступінь участі в задоволенні потреб
ринку. З іншого боку, реалізація - це момент відображення доходу, коли
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відбулося вибуття продукту (передача покупцеві), зумовлюючи або відчуження
права власності на нього, або одержання грошових коштів.
Із викладеного вище слідує, що реалізація продукції підприємства - це,
передусім, відчуження активів, що належать підприємству, завдяки їх продажу,
з метою відтворення використаних засобів підприємства та отримання
прибутку для задоволення потреб підприємства.
Реалізація готової продукції тісно пов‘язана з поняттям доходу від
реалізації. Відповідно до п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
15 «Дохід», дохід від реалізації продукції - це господарська операція суб‘єкта
підприємницької діяльності, в результаті якої передбачається передача ризиків і
вигод, пов‘язаних з правом власності на продукцію покупцеві; підприємство не
здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією; сума
доходу (виручка) може бути достовірно визначена;є впевненість, що в
результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а
витрати, пов‘язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені [1].
Зауважимо, що згідно з п. 16 МСБО 18 «Дохід», якщо підприємство передає
покупцеві суттєві ризики й винагороди, то дохід може бути визнаним. Тобто
залишається незначний ризик володіння, і таку операцію можна вважати
реалізацією, а дохід визнавати. Однак, у п. 8 ПСБО 15 «Дохід» про незначний
ризик не йдеться взагалі, лише зазначено, що дохід визнається, коли покупцеві
передані «всі» ризики й вигоди, пов‘язані з правом власності на продукцію. Тому,
в разі залишення незначних ризиків за продавцем, дохід може й не визнаватися.
Стосовно сказаного, прикладами таких ситуацій, у яких підприємство
може отримувати ризики та винагороди від володіння, є випадки, коли:
- дилер діє на підставі договору комісії з продажу;
- відвантажена продукція підлягає подальшому опрацюванню, яке не
виконане на момент відвантаження і є значною частиною контракту;
- покупець має право анулювати придбання через причини, визначені у
контракті на реалізацію, і підприємство не переконане у ймовірності
повернення;
- продаж продукції відбувається в кредит.
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Варто констатувати, що підприємства щоразу, залежно від особливостей
здійснюваних операцій, повинні самостійно обирати метод відображення
доходу й окреслювати, коли та у якому обсязі визнавати дохід від реалізації
продукції у звітному періоді. Умови визнання доходу, включаючи спосіб
визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання
яких визнається за ступенем завершеності обов‘язково необхідно визначати в
обліковій політиці підприємства, що рекомендовано п. 25.1 ПСБО 15 «Дохід»[1].
Відтак, аналізуючи різні класифікації категорії «Дохід», виходячи з
національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, можна дійти
висновку, що є певні розбіжності. Звичайно, відмінності неминучі, проте
необхідно досягати максимальної уніфікації ведення обліку.
Стосовно витрат, проблема достовірності їх оцінки на думку С. Ващиліна
має розглядатися у двох аспектах: з точки зору оцінки окремих складових
витраті з точки зору порядку формування собівартості окремого об‘єкта витрат.
Автор вважає, що«… на достовірність оцінок витрат та їх окремих складових
суттєво впливають зовнішні та внутрішні чинники. У процесі оцінки необхідно
виділяти та враховувати їх вплив. Під ринковими (об‘єктивними) факторам слід
розуміти ті, які не залежать від підприємства,а визначаються зовнішніми
чинниками. Неринковими(суб‘єктивними) факторами є ті, що складаються
внаслідок тих чи інших управлінських рішень підприємства,тієї чи іншої моделі
облікової політики…»[2].
Максимальні обсяги реалізації продукції та визнання доходу можливі за
мінімальної собівартості на її виробництво, оскільки собівартість - це особлива
економічна категорія, яка охоплює всі грошові витрати підприємства, необхідні
для здійснення його відтворення. Різниця між чистим доходом і собівартістю
продукції є прибутком, обсяг якого збільшується за зниження останньої. У
зазначеному випадку важливо встановити взаємозв‘язок між собівартістю та
обсягом реалізації готової продукції, а саме за собівартістю визначати обсяг
реалізації.
Однак, багато підприємств свідомо підвищують собівартість продукції з
метою подальшого збільшення цін, відтак стан їх на ринку доцільно визначати
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за вартістю, а не за собівартістю, оскільки остання неодмінно призведе до
значної диференціації. Проте це питання є дискусійним.
На

думку

автора,

най

об‘єктивнішим

показником,

який

слід

використовувати для визначення фінансових результатів від реалізації, є повна
(фактична) собівартість, збільшена на частину витрат на збут. При цьому
мається на увазі, що збутові витрати слід включати до собівартості реалізації,
оскільки вони безпосередньо стосуються продукції, виробленої підприємством,
і такої, що реалізується покупцям. Проте, до собівартості необхідно додавати не
всю суму адміністративних витрат і витрат на збут за звітний період, а лише ту
їх частку, яка припадає на реалізовану продукцію. Тому дане питання є
цікавим, його необхідно досліджувати та вивчати.
Важливим показником у процесі реалізації готової продукції є її
собівартість. Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
відповідно до ПСБО 16 «Витрати» наочно зображено на рисунку 1[3, 4].
Собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг)

Виробнича
собівартість
реалізованої продукції
(робіт, послуг)

Нерозподілені
виробничі накладні
витрати

Наднормативні
виробничі витрати

Рис. 1 Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
Собівартість продукції є вартісним вираженням витрат підприємства на
виробництво та реалізацію готової продукції. В умовах ринкової економіки
рівень виробничої собівартості є основою для формування цін і рентабельності
продукції. Зазвичай, чим нижча собівартість продукції, тим вищий прибуток
підприємства.
Отож, фактори, що регламентують склад і рівень окремих елементів витрат
та впливають на достовірність оцінки, встановлюють порядок формування
собівартості окремого об‘єкта витрат. Нормативно-правові акти та методичні
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рекомендації[3, 4] встановлюють методичні засади формування собівартості, з
яких підприємство самостійно обирає ті інструменти, які відповідають
встановленим цілям. Визначення інструментів формування собівартості, як
зазначалось вище, затверджується в обліковій політиці підприємства та
визначає достовірність оцінки витрат. Слід враховувати й те, що на вибір
облікової політики великий вплив чинять галузеві особливості підприємства.
Висновки. Таким чином, процес реалізації готової продукції підприємств є
завершальним процесом економічного перетворення «гроші – товар – гроші»,
вироблена продукція набуває грошового виразу, тобто на даній стадії
відбувається отримання результату від усієї господарської діяльності. Для
прогнозування тенденцій і можливостей розвитку системи бухгалтерського
обліку процесу реалізації готової продукції необхідно провести якісний аналіз
обліку як цілісної системи у тісному зв‘язку з системою управління
підприємства,

а також

здійснити

аналіз конкретного

об‘єкту обліку,

враховуючи зміни чинного законодавства.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Розглянуто організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку витрат
виробництва продукції на підприємствах харчування. З’ясовано склад витрат
виробництва з метою підвищення інформативності даних бухгалтерського
обліку. Досліджено
продукції на

стан бухгалтерського обліку витрат та собівартості

підприємствах, що надають послуги з постачання

готових

страв, запропоновано шляхи його удосконалення.
Ключові слова: система обліку, витрати, організація обліку, громадське
харчування, ресторанне господарство.
Актуальність проблеми . Враховуючи специфіку виробничого процесу на
підприємствах, що надають послуги з постачанням готових страв

та

неоднозначний методичний підхід до обліку витрат, постає необхідність
наукового обґрунтування принципів формування та організації обліку
собівартості виготовленої продукції.
Незважаючи

на

прийняття

вітчизняних

положень

(стандартів)

бухгалтерського обліку (далі П(С)БО), значна кількість підприємств постачання
готових страв уживають в бухгалтерському обліку елементи господарського
механізму торгової діяльності, при якому виникають проблеми, щодо
калькулювання

та оцінити

рентабельність окремих видів продукції, що

обумовлює необхідність приведення діючої системи до вимог
підвищення

ефективності

управлінських

рішень,

щодо

П(С)БО та
формування

собівартості.
Аналіз останніх наукових досліджень. Велике значення і науковопрактичну роль відіграють дослідження проблем бухгалтерського відображення
і контролю діяльності підприємств харчування, яким присвятили праці
І.А. Басманова, Є.І. Буличова, Ф.Ф. Бутинець, Р.Я. Вейцман, О.М. Германенко,
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І.О.Гладій, С.Ф. Голова, І.О. Карпенко, Л.М. Куцик, М. Михайлицька,
Л.Н.

Новодворська,

Н.Л. Панасенко,

Т.І. Плоскова,

І.Я.

Романків,

В.П. Русалеєв, О.М. Столяренко, Л.В. Чижевська, Л. М. Янчева й ін. [1,2,3, 4,5].
Проте, проблема методологічного і нормативного забезпечення обліку та
аналізу собівартості продукції і витрат підприємств громадського харчування в
науковій економічній літературі вивчена недостатньо повно.
Вивчення теоретичних положень, праць вітчизняних і зарубіжних вчених,
практики діяльності підприємств галузі визначено ряд питань, що потребують
подальшого розвитку, а саме:
- при формуванні собівартості продукції використовується неефективний
механізм з відхиленнями від діючого П(С)БО 16 «Витрати», без врахування
міжнародного досвіду;
- брак комплексної інформації щодо обліку витрат виробництва;
- недосконале

обліково-аналітичне забезпечення щодо визначення

резервів зниження і прогнозування рівня витрат підприємств, що надають
послуги з постачанням готових страв.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є організаційно методичні аспекти бухгалтерського обліку витрат та аналізу собівартості
виробництва продукції на підприємствах, що надають послуги з постачанням
готових страв.
Викладення основного матеріалу дослідження. В першу чергу важливо
зазначити, що відсутність єдиного підходу до назви галузі, до якої відносяться
підприємства громадського харчування

призводить до неоднозначності та

суперечливості трактувань понять, таких як «громадське харчування»,
«ресторанний бізнес», «ресторанне господарство» та спричиняє проблемні
питання в процесі правового регулювання діяльності підприємств, що
займаються харчуванням, в тому числі постачанням готових страв.
У таких підприємств процес доведення товарів до споживача дещо нагадує
торгівлю, але складніший, ніж у звичайній торгівлі, тому що має певні ознаки
виробництва, адже майже всі придбані для поточної діяльності товарні запаси
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тією чи іншої мірою підлягають переробці. Тобто, це не лише торгівля й
виробництво водночас; у єдиному зв‘язку з ними й сфера обслуговування
(виготовлення страв та їх постачання). Тому витрати цих підприємств, хоча і
враховуються як єдине ціле, можна розкласти на певні складові (рис. 1).
Складові витрат
Витрати обігу

Витрати виробництва

Витрати споживання
(обслуговування)

Рис. 1 Складові витрат підприємства постачання готових страв
Загальні умови визнання витрат наступні: за умови, що оцінка витрат може
бути достовірно визначена, вони відображаються у Звіті про сукупний дохід
(Звіті про фінансові результати) в момент вибуття активів або збільшення
зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу [ 6 ].
Відомо, основною призначенням підприємств постачання готових страв є
здійснення виробництва готової продукції, отже розрахунок собівартості
продукції власного виробництва постає одним із головних питань. Окрім того,
необхідно застосовувати сукупність методів та процедур для відображення
специфічних операцій згідно з вимогами національних стандартів обліку для
ефективного управляння як прибутком, асортиментом продукції, обсягом її
реалізації, так і оборотним капіталом підприємства.
Перед усім, першорядним аспектом формування собівартості є обрання
науково-обґрунтованої класифікації витрат. При цьому необхідно зазначити,
про існування різних проблем, для вирішення яких потрібна інформація
стосовно витрат, і що спектр даної інформації змінюється при переході від
однієї проблеми до іншої.
Основним принципом, який покладено в основу при визначенні
класифікації витрат підприємств громадського харчування є різні аналітичні
угрупування тих самих витрат для різних цілей [ 7].
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Варто зазначити, що кожне аналітичне угрупування має своє практичне
значення, враховує специфіку виробництва і дає можливість обґрунтовано
відносити витрати на собівартість виготовленої продукції.
За сучасних умов підприємства мають повну самостійність при визначенні
класифікаційних ознак, при цьому їх повинно бути стільки, щоб можна було
одержати повнішу інформацію щодо витрат виробництва для задоволення
потреб різних рівнів управління [ 8].
Специфіка витрат підприємства, що постачає готові страви, полягає в
тому, що вони включають витрати виробництва, витрати обігу (реалізації) і
витрати з організації споживання.
До складу витрат виробництва (приблизно 50 – 55% усіх витрат) відносять
витрати на оплату праці

робітникам кухні, на амортизацію виробничих

основних засобів, оренду й утримання виробничих приміщень, на газ і
електроенергію для виробничих потреб й інші виробничі витрати.
Характерною особливістю підприємств громадського харчування є те,
що вартість сировини та матеріалів не включається у витрати виробництва.
Отже, витрати виробництва є не повною собівартістю готової продукції, а
тільки затратами, що пов‘язані з ходом її виготовлення.
Витрати обігу (10-15%) – це грошова форма витрат живої і уречевленої
праці з реалізації товарів й доведення їх до конкретного споживача: витрати на
заробітну плату буфетникам, касирам, на амортизацію та утримання
торговельного обладнання, витрати на рекламу, тощо.
До витрат з організації споживання належать витрати на оренду,
амортизацію і утримання приміщень і обладнання обідніх залів, на заробітну
плату робітників, що пов‘язані з організацією споживання та ін.
Виходячи із принципів

П(С)БО 16 «Витрати», на підприємствах

постачання готових страв до складу виробничої собівартості продукції входять
затрати на сировину поряд з розподіленими загальновиробничими витратами.
Собівартість

як

економічна

категорія

властива

товарно-грошовим

відносинам і виникла тоді, коли всі витрати виробництва стали набирати
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вартісної форми, тобто коли виникла необхідність підрахувати витрати на
виробництво товару і прибуток або збиток від його реалізації.
Дослідження свідчить, що правомірним є віднесення витрат виробництва і,
відповідно, формування фактичної виробничої собівартості продукції протягом
звітного періоду на рахунку 23 «Виробництво» (рис. 2).
Дт 23 «Виробництво» Кт

списання використаної для переробки сировини
Дт 66 «Розрахунки за Кт
за виплатами працівникам»
списання витрат
на оплату праці

Дт 91 «Загальновиробничі Кт
витрати»
змінні витрати та розподілена частина постійних

Дт 13 «Знос» Кт

Фактична виробнича
собівартість

Дт 201 «Сировина і матеріали » Кт

нарахована амортизація
Дт 901 «Собівартість реалізованої» Кт
готової продукції
нерозподілена частина постійних
витрат

Дт 685 «Розрахунки з іншими Кт
кредиторами»
списання послуг
сторонніх організацій

Рис. 2 Модель обліку витрат виробництва на підприємствах громадського
харчування
За дебетом рахунку 23 «Виробництво» протягом звітного місяця необхідно
відображати: прямі витрати (сировина); непрямі, в частині змінних (повною
мірою,

виходячи

із

фактичної

потужності);

постійні

розподілені

загальновиробничі витрати (виходячи із нормальної потужності).
За П(С)БО 16 «Витрати» «нормативна виробнича потужність – це
очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий за звичайних
умов роботи підприємства протягом декількох років або операційних циклів з
урахуванням запланованого обслуговування виробництва» [6].
Фінансовий облік загальновиробничих витрат здійснюють на рахунку 91
«Загальновиробничі витрати» - активному, витратному, збірно-розподільчому
рахунку, призначеному для обліку господарських процесів. За дебетом цього
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рахунку відображають суму визнаних витрат, за кредитом – щомісяця після
розподілу списують витрати на рахунки 23 «Виробництво» та 90 «Собівартість
реалізації».
Адміністративні витрати, на збут та інші операційні пропонується
обліковувати окремо, на відповідних рахунках класу 9 «Витрати діяльності».
Аналітичний облік ведеться по кожному виду виробництва та матеріальновідповідальній особі.
Групують

дані

по

статтях

витрат,

видах

продукції

та

центрах

відповідальності за допомогою відповідної організації аналітичного обліку у
рамках рахунків, наведених вище. Щоб побудувати систему рахунків
управлінського обліку, необхідним є визначення обов‘язків кожного обліковця,
тому що він відіграє визначну роль на всіх етапах управління.
Таким чином, реорганізувавши систему управління виробничої діяльності
підприємства завдяки впровадженню управлінського обліку, відкриються для
нього принципово нові можливості, що дасть змогу не лише отримувати
інформацію щодо виробничих процесів, але й оперативно її використовувати,
приймаючи управлінські рішення.
Невирішене

коло

проблем

потребує

практичного

застосування

управлінського обліку для вітчизняних підприємств громадського харчування.
У сучасних умовах дане питання є вкрай актуальним та потребує подальшого
дослідження.
Висновки. Таким чином, вивчення та узагальнення теоретичних положень
щодо обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах,
громадського харчування, підтвердило наявність невирішених проблемних
питань. Опрацювання теоретичного та практичного досвіду щодо обліку
собівартості підтверджує наявність лише загальних рекомендацій та відсутність
цілісної концепції. До основних проблем відносяться наявність різних способів
витрат виробництва продукції, а також недосконалість механізму формування
собівартості виробництва продукції.
Також

основні

положення

стандартів

бухгалтерського

обліку

не

враховують специфіку підприємств харчування, які здійснюють переважно
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процес виробництва продукції і можуть належати до сфери матеріального
виробництва. Тому питання обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції в підприємствах громадського харчування потребує удосконалення.
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праці, відповідно до якої компенсація за надані послуги праці поділяється на
заробітну плату та соціальні виплати, пільги і послуги, що надаються
працівникам

підприємства.

Реалізація

соціального

захисту

працівників

здійснюється підприємством шляхом реалізації власної соціальної політики, що
пов’язана з державною соціальною політикою.
Ключові слова: виплати працівникам, заробітна плата, соціальні послуги,
соціальний захист
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оплати

праці

передбачає

досягнення

міжнародних соціальних стандартів наведених у Європейській соціальній хартії
та ратифікованих Україною як членом МОП. Наслідком такої державної
політики має стати вирішення системних протиріч у сфері оплати праці,
оскільки на даний період підвищення виплат працівникам передусім
примножує витрати роботодавців та не сприяє зростанню продуктивності праці.
Згідно теорії компенсації витраченої праці, компенсація поділяється на
заробітну плату і соціальні виплати, пільги і послуги, що надаються
працівникам підприємства. На практиці другий вид прийнято називати
соцпакетом, який виступає невід'ємною частиною компенсації, важливим
мотиватором діяльності працівників, причому усе більш виразно проглядається
тенденція випереджаючого розвитку соцпакета в порівнянні з першою
частиною компенсації - заробітною платою. Очевидно, що без розвитку і
розширення соцпакета не може здійснюватися дієве мотивування поведінки
працівників, відповідне цілям підприємства. Цією обставиною обґрунтовується
думка про те, щоб розглядати компенсаційний пакет як єдине ціле, визначальне
стимулювання поведінки працівників підприємства [2, 4].
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Зміни

економічного

ладу

країни

на

початку

90-х

років,

що

супроводжувалися різким падінням виробництва і зниженням ВВП, практично
призвели до руйнування системи соціальних виплат, пільг та послуг на
підприємствах. З одного боку, були вилучені кошти у профспілок, які
витрачалися на соціальні послуги, з іншого - приватизація підприємств в
умовах глибокої економічної кризи призвела до того, що їм виявилося не «по
кишені» утримувати соціальну сферу. Вона була віднесена до невиробничих
фондів, від яких в умовах тиску ринку підприємства змушені були
позбавлятися, щоб повністю не збанкрутувати.
Слід мати на увазі, що найважливішою особливістю соціальних послуг, на
відміну від заробітної плати, є те, що вони надаються працівникам, які
працюють або працювали на підприємствах, а заробітна плата виплачується
працівникам за результати їх роботи. Таким чином, при наданні працівникам
соціальної послуги від них не потрібно вносити будь-який трудовий внесок в
конкретні результати роботи. Більш того, для соціальних послуг характерно, що
спочатку вони надаються працівникові, а вже потім підприємство очікує від
працівника відповідної віддачі і поведінки. Система ж заробітної плати
побудована таким чином, що працівник спочатку виконує певний обсяг роботи,
а вже потім отримує за неї відповідну оплату.
Соціальні послуги здатні об'єднувати працівників на соціальній основі,
покращувати соціальну атмосферу в колективі, створювати позитивний імідж
підприємства, в якому вони працюють. Не менш важливим результатом є те, що
вони сприяють ототожненню працівників з підприємством, в якому вони
працюють, і підпорядкуванню своїх інтересів інтересам підприємства. Все це і
багато іншого робить підприємство більш привабливим на ринку праці, що
дозволяє отримувати і закріплювати потрібні кадри для підприємства,
націлювати працівників на продуктивну роботу, спонукати їх позитивно
реагувати на будь-які виклики з боку зовнішнього середовища.
Досягненню зазначених загальних цілей і вибору напрямків організаційної
поведінки працівників сприяють всі соціальні послуги, але в той же час кожна з
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них має, як правило, певну цінність для окремих груп працівників. В останні
роки використання соціальних послуг, повнота охоплення ними різних груп
працівників постійно зростала, і вже можна говорити про сформовану велику
систему цих доповнюючих заробітну плату мотиваторів [1].
Будь-які соціальні послуги є для працівника додатковим доходом до його
заробітної плати. Якби таких послуг не було, то працівник за отримання
аналогічних матеріальних благ мав би заплатити зі своєї заробітної плати. При
їх же наявності працівник економить на соціальних послугах і може
зекономлені кошти витратити на інші цілі. Звідси зацікавленість працівників у
соціальних послугах, а отже, можливість їх використання в якості стимулу
покращення тих чи інших показників роботи, здійснення тих чи інших дій.
Соціальні послуги можуть надаватися далеко не всім працівникам. Однією
з причин цього може бути прагнення в рамках коштів, що виділяються на
соціальні послуги, встановлювати значні розміри цих послуг, тобто не
розпорошувати кошти між багатьма (всіма) працівниками. На нашу думку, це
правильний шлях підвищення стимулюючого значення соціальних послуг. На
багатьох підприємствах вважається, що грошовий еквівалент соціальних
послуг, що одноразово надаються працівнику з приводу ювілею або інших
подібних подій, повинен становити приблизно два місячних тарифи (оклади).
Таке заохочення може залишитися в пам'яті і зумовити відповідну поведінку по
відношенню до свого підприємства. Особливістю соціальних послуг є і те, що
вони надаються не лише працівникам, зайнятим на підприємстві в даний час. У
випадку створення на підприємстві спеціального пенсійного фонду як джерела
виплати пенсій працівники отримуватимуть з нього пенсійні виплати, навіть
покинувши підприємство у зв'язку з виходом на пенсію. Крім того, соціальні
послуги можуть надаватися і членам сім'ї працівника, особливо дітям.
Вводячи соцпакет, роботодавець керується інтересами підприємства як
економічними, так і соціальними, він бере на себе всю повноту економічної і
соціальної відповідальності за реалізацію такого проекту. Проекти з розробки,
запровадження і використання соцпакета слід віднести до спеціальних,
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складних і дорогих, що пояснюється наступними причинами. По-перше,
необхідно

враховувати

особливості

мотиваційного

механізму,

який

притаманний компенсаційному пакету. Соцпакет мотивує працівника, з одного
боку, на діяльність, пов'язану з використанням послуг, з іншого - на його
ефективну роботу на підприємстві. При цьому не слід ігнорувати діяльність з
використання соцпакета, оскільки тут закладено багато позитивних елементів,
які впливають на поведінку працівника.
По-друге, слід мати на увазі державну політику в соціальній сфері,
зокрема, брати до уваги соціальні послуги, що надаються за рахунок бюджету
або позабюджетних фондів. Очевидно, що в цьому випадку підприємству не
слід вводити деякі добровільно надані нею послуги. Це стосується, наприклад,
пенсійного забезпечення, дитячих допомог і т.д. У той же час, якщо держава,
проводячи політику оподаткування підприємств в інтересах формування
державного бюджету та позабюджетних фондів, включатиме в доходи
підприємства, на які нараховуються податки (платежі), ті чи інші соціальні
виплати працівникам, то це може зробити невигідним для підприємства
запровадження відповідних соціальних послуг.
По-третє, слід виходити з рухливості і змінності соціальних послуг в
системі стимулювання в зв'язку із змінами системи цінностей у працівників
підприємства. Інтереси людей визначаються, в основному, умовами життя, в
яких вони живуть, тому, коли змінюються умови, змінюються і інтереси.
В цьому відношенні характерним прикладом є ситуація в розглянутій
області в західноєвропейських країнах. За кілька десятиліть рівень життя людей
підвищився тут у кілька разів, і багато соціальних послуг, які ще недавно
користувалися великим попитом, застаріли. Відношення підприємства до
певних елементів соцпакета змінюється у зв'язку з впровадженням новітніх
досягнень науково-технічного прогресу, змінами у кадровому складі та змінами
на ринку праці. Потреба в висококваліфікованих кадрах робочих для
автоматизованих і комп'ютеризованих виробництв призвела до створення
підприємствами професійно-технічних закладів (шкіл), програм підвищення
кваліфікації і т.д.
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Підприємства Євросоюзу, Росії та США переходять від традиційної до
сучасної та партнерської позиції у формуванні соціального пакета.
Традиційна позиція у формуванні соціального пакета відрізняється
практикою утримання власних соціальних установ. Найбільш повно вона
реалізується на підприємства Німеччини, Фінляндії, Росії та Австрії. Однак і на
цих підприємства спостерігаються ознаки сучасної та партнерської позицій.
Сучасна позиція характеризується наступними ознаками: 1) виконання
соціальних послуг для працівників підприємства зовнішніми організаціями
(аутсорсинг); 2) скорочення витрат на утримання власних установ; 3)
збільшення відповідальності працівника за формування соціального пакета.
Сучасна позиція найбільш яскраво проявляється на підприємствах Німеччини,
Росії, Фінляндії,. Швеції, США, Великобританії.
Партнерська позиція виділяється такими рисами: 1) участь держави,
підприємства і працівника у формуванні соціального пакета; 2) свобода вибору
працівником способів задоволення потреб; 3) облік специфічних потреб
працівників. Партнерська позиція більшою мірою проявляється в Німеччині,
Австрії, Фінляндії, Швеції, США, Швейцарії, Норвегії.
За типами соціальних пакетів країни розподілилися наступним чином.
Найбільш повний компенсуючий соціальний пакет існує в підприємствах США,
Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії. Більшою мірою стимулюючий
соціальний пакет характерний для підприємств Німеччини, Швеції, Франції,
Великобританії.
В умовах трансформації власності і соціуму пропонуємо формування
соціального пакета, що забезпечує консолідацію інтересів суб'єктів його
формування на основі орієнтації працівників на освоєння нових компетенцій.
Суб'єктами формування соціального пакета є держава, підприємство і
працівник. Їх інтереси об'єктивно суперечливі, а в умовах трансформації
власності - протилежні. Держава зацікавлена в забезпеченні соціального
порядку, отриманні податків і розвитку соціуму. Підприємство націлене на
отримання прибутку та підвищення конкурентоспроможності. Працівники
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отримання прибутку та підвищення конкурентоспроможності. Працівники
потребують відтворенні працездатності. Соціальна роль держави в цій моделі
включає контроль за структурою соціального пакета. Соціальна роль
підприємств полягає у створенні умов для освоєння працівниками нових
компетенцій. Це забезпечується через: 1) вкладення інвестицій в автоматизацію
рутинних операцій і скорочення участі людини у шкідливих виробництвах для
звільнення творчого потенціалу працівників; 2) надання працівникам заробітної
плати, достатньої для відтворення працездатності; 3) стимулюючий соціальний
пакет, що включає блага та послуги, спрямовані на формування нових
компетенцій працівників.
Соціальна роль працівника включає: 1) участь у формуванні соціального
пакета; 2) ведення здорового способу життя; 3) розвиток нових компетенцій.
За сучасних умов інституційного розвитку виконання державою своїх
міжнародно-правових зобов’язань передбачає надійний соціальний захист
населення шляхом реформування пенсійної системи.
Висока соціальна значущість пенсійної реформи потребує ретельного
комплексного дослідження економічної інформації щодо виплат працівникам
як базису трирівневої пенсійної системи, у зв’язку з чим обґрунтовується
завдання удосконалення методичного забезпечення бухгалтерського обліку
виплат

працівникам

та

розрахунків

за

соціальним

страхуванням

та

недержавним пенсійним забезпеченням з метою можливості їх економічного
аналізу і контролю.
Приймаючи концепцію стійкого розвитку та регулярно виконуючи
розрахунки за ЄСВ, внаслідок використання праці найманих робітників,
суб’єкти

господарювання

надають

обов’язкову

інформацію

зовнішнім

користувачам, у вигляді звітності з ЄСВ, регламентовану інституційними
нормами,

що

складає

підґрунтя

першого

рівня

загальнообов’язкового

державного пенсійного страхування - солідарної системи.
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Підприємства реалізують соціальний захист працівників через свою
соціальну політику, яка пов’язана з державною соціальною політикою [3].
Кожна держава самостійно обирає модель соціальної політики, від якої
залежить співвідношення відповідальності сторін.

Україні притаманна

соціально-демократична та неоконсервативна моделі. Відповідно до цих
моделей підприємства несуть майже рівну відповідальність із державою за
соціальний захист.
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УДК 657.6/63:378(045)
О.М. Откаленко
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІНСПЕКТУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
В даній статті розглянуто особливості інспектування в системі державного
фінансового контролю вищих навчальних закладів. Визначено мету, завдання,
об’єкти та напрямки проведення інспектування ВНЗ. Проаналізовано
особливості ревізії виконання кошторису ВНЗ.
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У процесі розвитку системи державного управління вищою освітою в
Україні виникає потреба в удосконаленні теоретичних та організаційних
аспектів державного контролю за функціонуванням державних вищих
навчальних закладів (далі – ВНЗ), посиленні його дієвості. Інспектування ВНЗ
як одна з основних функцій державного управління вищою освітою, що
забезпечує механізм зворотного зв‘язку, дає змогу своєчасно реагувати на
небажані відхилення від наміченого з метою досягнення поставлених цілей.
Останнім часом в економічній літературі приділяється велика увага
загальним питання впровадження системи інспектування ВНЗ. Суттєвий внесок
у вирішення даного питання зробили такі вчені, як І. Іванова, І. Стефаник, О.
Лєбєдєва, С. Бардаш, О. Репетько, І. Басанцов, О. Зюнькін, О. Василик, В.
Шевчук, А. Барановський та інші. Незважаючи на значну кількість наукових
досліджень, на сьогодні додаткової уваги потребують проблеми інспектування
у ВНЗ державного сектору.
Метою написання даної статті є формування методичних підходів до
особливостей вивчення інспектування в системі державного фінансового
контролю вищих навчальних закладів.
Інспектування є формою державної перевірки роботи вищих навчальних
закладів. Органи освіти здійснюють контроль і перевірку роботи діяльності
ВНЗ за допомогою інспекторського апарату Міністерства освіти і науки
України.
Інспектування має забезпечувати неухильне здійснення освітньої політики
та всебічно сприяти поліпшенню якості навчального процесу ВНЗ.
Найважливішим

у

піднесенні

ефективності

інспектування

є

його

систематичність і цілеспрямованість, кваліфікованість, уміння оперативно
усунути виявлені недоліки, на місці виправити недоліки.
Інспектування вищих навчальних закладів вимагає заздалегідь складеного,
всебічно продуманого плану. В плані роботи інспектора повинна бути чітко
визначена мета інспектування, об‘єкти, зміст і методи перевірки, яку практичну
допомогу має подати інспектор науково-педагогічному колективу.
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Важлива функція органів освіти – інспектування діяльності закладів
освіти. Під інспектуванням розуміють систему державного контролю за станом
виконання закладами й установами освіти постанов, директив і вказівок уряду в
галузі освіти, навчальних планів та програм, інструкцій та указів і
розпоряджень керівних органів з одночасною практичною допомогою тим, кого
контролюють, вжиттям заходів щодо запобігання й усунення недоліків. Види
інспектування ВНЗ наведені на рисунку .
Фонтальне – передбачає перевірку усіх сторін діяльності ВНЗ. Дає змогу
оцінити роботу науково-педагогічного персоналу, зробити правильні висновки,
встановити передумови успіхів і причини недоліків у діяльності викладацького
складу.
Види інспектування ВНЗ

Фронтальне

Вибіркове

Тематичне

Рис. 1 Види інспектування ВНЗ
Вибіркове – передбачає перевірку лише окремих ділянок роботи ВНЗ. Таку
перевірку проводять за потреби вивчення конкретних питань, що мають
важливе

значення

або

незадовільно

вирішуються

на

практиці.

Тематичне спрямоване на поглиблене вивчення, вирішення важливої проблеми
певною групою ВНЗ.
Мета інспектування – визначення рівня відповідності освітньої діяльності
вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів вимогам чинного
законодавства у сфері освіти і державним стандартам вищої освіти, зокрема:
– ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;
– здійснення аналізу стану управлінської діяльності щодо

організації

освітнього процесу, навчально-методичної і наукової роботи;
–

ефективності

використання

науково-педагогічного

потенціалу

і

матеріальних ресурсів;
– забезпечення розвитку та ефективності використання матеріальнотехнічної бази і об‘єктів соціальної сфери;
– функціонування системи внутрішнього забезпечення якості.
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Завдання, які викує інспектування ВНЗ наведені на рис. 2.
Невід'ємною передумовою підвищення ефективності та стан державного
фінансового контролю у сфері освіти є формування методичного забезпечення
системи цього контролю.
Завдання, які викує інспектування ВНЗ
1) перевірку забезпечення вищих навчальних закладів науковопедагогічними
кадрами,
матеріально-технічними,
навчальнометодичними та інформаційними ресурсами відповідно до встановлених
нормативів і вимог для підготовки фахівців з вищою освітою;
2) формування контингенту студентів;
3) забезпечення вищих навчальних закладів нормативно-правовими та
розпорядчими документами з планування роботи ВНЗ;
4) стану управлінської діяльності щодо організації освітнього процесу,
забезпечення курсового й дипломного проектування та системи
внутрішнього контролю за провадженням освітньої та фінансовогосподарської діяльності вищого навчального закладу.

Рис. 2 Завдання інспектування ВНЗ
Напрямки проведення інспектування наведені на рис. 3.
Інспектування проводиться за такими напрямками:
1) виконання ВНЗ положень Конституції та законів
України, інших нормативно-правових актів з проблем
освіти;
2) дотримання ВНЗ вимог державних стандартів освіти;
3) якість підготовки ВНЗ студентів, слухачів, курсантів,
експертів, асистентів-стажистів, інтернів, клінічних
ординаторів, здобувачів, аспірантів та докторантів;
4) орієнтація у ВНЗ навчально-виховної, навчальнометодичної і наукової роботи;
5) ефективність використання ВНЗ педагогічного та
науково-педагогічного потенціалу і матеріальних ресурсів
6) забезпечення розвитку та ефективності використання
матеріально технічної бази і об'єктів соціальної сфери.

Рис. 3 Напрямки проведення інспектування [2, c. 35]
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Всі суб'єкти господарювання, які підлягають нагляду (контролю)
відносяться до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній та
незначний), залежно від якого визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю) (не частіше ніж раз на рік, раз на три
роки, раз на п'ять років).
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності з надання освітніх послуг в системі ВНЗ є: строк
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг в системі ВНЗ;
наявність факторів порушення вимог законодавства, яке регулює питання
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг в системі
вищої освіти.
До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відноситься
суб'єкти: в яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг в системі ВНЗ становить менше трьох років; в яких під час здійснення
попереднього заходу державного

нагляду (контролю) виявлено факти

порушення вимог законодавства, що регулює питання стосовно провадження
господарської діяльності з надання освітніх послуг в системі DYP; які не
виконують планові показники діяльності, що містяться в щорічних планах
суб'єкта господарювання.
До суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику відносяться
суб'єкти: в яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг в системі ВНЗ становить від трьох до десяти років; які виконує планові
показники

діяльності,

що

містяться

в

щорічних

планах

суб'єкта

господарювання з порушенням строків, передбачених такими планом.
До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відноситься
суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім
ступенем ризик [3, c. 315].
Об‘єктами інспектування вищих навчальних закладів можуть бути такі
питання, які підлягають вивченню:
1) Нормативно-правові для створення та здійснення освітньої діяльності
(Статут навчального закладу, свідоцтво про державну реєстрацію тощо);
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2) Види діяльності та структура навчально закладу (ліцензії, сертифікат
про акредитацію тощо);
3) Формування контингенту студентів (ліцензійний осяг, особові справи
студентів, правила прийому до ВНЗ);
4) Ефективність використання вищим навчальним закладом науковопедагогічного потенціалу (штатний розпис, накази з кадрових питань, якісний
склад кафедр, документи щодо планування навчального навантаження);
5) Організація у навчальному закладі навчально- методичної роботи
(освітньо- професійні програми, навчальні плани, розклад навчальних занять);
6) Організація навчального процесу (графік навчального процесу, розклад
занять);
7) Система внутрішнього контролю за провадження освітньої діяльності
(план роботи ВНЗ, план роботи вченої ради ВНЗ);
8) Організація курсового та дипломного проектування (навчальні плани та
програми, накази щодо організації дипломного проектування, графік захисту
дипломних робіт);
9)

Дотримання

вимог

чинного

законодавства

щодо

фінансово-

господарської діяльності у ВНЗ (штатний розпис, кошторис, калькуляція
вартості навчання студента);
10) Забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним
закладом

матеріально-

технічної

бази

(навчальні

плани

і

програми,

перспективний план розвитку матеріально-технічної бази, санітарний паспорт,
інвентаризаційні описи);
11) Забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним
закладом об'єктів соціальної сфери (санітарно технічні паспорти гуртожитків,
буфетів, медпунктів та інших об'єктів соціальної сфери) [4, c. 447–453].
Органами Державної фінансової інспекції у закладах вищої освіти
найчастіше проводиться інспектування, яке здійснюється у формі ревізії
фінансово-господарської діяльності.
Проте такі ревізії забезпечують виявлення усіх порушень фінансовобюджетної дисципліни та повного відшкодування незаконних і нецільових,
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витрат бюджетних коштів через неефективні управлінські рішення, відсутність
методичного забезпечення державного фінансового контролю.
ВНЗ здійснюють свою фінансово-господарську діяльність згідно з
кошторисом – основним плановим документом, який дає ВНЗ повноваження на
отримання доходів і здійснення видатків для виконання своїх функцій із
надання освітніх послуг населенню. Саме тому ревізія виконання кошторису є
основним видом, який підлягає перевірці у ВНЗ.
Особливості ревізії виконання кошторису ВНЗ:
– ревізія є комплексною та всеохоплюючою щодо діяльності ВНЗ, адже у
кошторисі визначається обсяг і спрямування коштів для виконання ВНЗ своїх
функцій, досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних
призначень;
– під час ревізії спершу треба встановити, чи є в наявності затверджений
кошторис ВНЗ на відповідний рік і перевірити його відповідність вимогам
Порядку № 228 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги
до виконання кошторисів бюджетних установ»;
– метою перевірки кошторису ВНЗ є встановлення правильності
затверджених кошторису та плану асигнувань і контроль здійснення витрат у
межах зазначених планових документів;
– ревізія фактичних видатків на утримання ВНЗ починається з перевірки
наявності затвердженого єдиного кошторису доходів і видатків та розрахунків
до нього, правильності його формування щодо вимог чинного законодавства
України;
– загальна оцінка виконання єдиного кошторису доходів і видатків
проводиться методом аналізу на підставі даних поточної звітності про
кошторисні цільові призначення бюджетних коштів, касові та фактичні видатки
в розрізі кодів економічної класифікації видатків;
– основними порушеннями, які виявляють під час проведення ревізії, є:
перевищення окремих видів видатків за кошторисом, наявність непередбачених
кошторисом видатків, порушення чинного законодавства про закупівлю
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товарів, робіт (послуг) за державні кошти, перерахування авансів і платежів за
безтоварними рахунками, часткова оплата за рахунок бюджетних коштів
витрат, джерелом фінансування яких мають бути позабюджетні спеціальні
кошти;
– контроль цільового використання бюджетних коштів здійснюється
методами

порівняння,

аналізу

й

логічної

перевірки

на

відповідність

призначенню коштів за кошторисом доходів і видатків бюджетної установи.
Основними завданнями ревізії виконання кошторисів державних ВНЗ є:
1)

дати

об'єктивну

оцінку

стану

виконання

кошторису

на

утримання ВНЗ, а також збереження та використання основних засобів,
матеріальних цінностей;
2) виявити порушення фінансової та бюджетної дисципліни, допущені в
господарсько-фінансовій діяльності ВНЗ щодо виконання чинних законодавчих
і нормативних актів уряду України, які стосуються: підвищення ефективності
витрачання бюджетних коштів за видами видатків на їхню функціональну
діяльність, забезпечення ощадливого витрачання та збереження коштів і
матеріальних цінностей, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності,
здійснення внутрішньогосподарського контролю;
3) розробити заходи для ліквідації виявлених порушень й недоліків, і
запобігання зловживанням та недолікам у подальшій роботі.
Джерела інформації для контролю кошторисів державних ВНЗ:
а) установчі документи, Положення про бухгалтерську службу, Наказ про
облікову політику, розрахунки до кошторису за доходами і за витратами,
внутрішні регламенти та розпорядження щодо господарсько-фінансової
діяльності ВНЗ;
б) первинні документи, облікові регістри (меморіальні ордери, відомості
аналітичного обліку, оборотні відомості, книги (картки складського обліку),
книга Журнал-Головна;
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в) бюджетна та фінансова звітність ВНЗ;
г) акти попередніх ревізій і перевірок бюджетних установ різними
відомствами

державного

контролю,

а

також

підрозділами

внутрішньогосподарського контролю.
Отже, інспектування є важливою формою здійснення державного
контролю

у

галузі

вищого

навчального

закладу

в

Україні.

Воно

характеризується оперативністю дій державних інспекторів, наявністю у них
достатніх повноважень, швидким та ефективним усуненням виявлених
недоліків і досягнення позитивного результату. Для ефективного інспектування
ВНЗ

створено

систему

організаційних

засад,

серед

яких:

комплекс

нормативного забезпечення інспекційної діяльності; функціонування постійно
діючого колегіального дорадчого органу – колегії; функціонування Науковоекспертної ради державної інспекції навчального закладу для ефективного
нормативно-правового, організаційного, програмно-методичного забезпечення
інспекторської роботи.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Для підприємств електронної комерції характерна трансформація процесів
управління, в тому числі процесів контролю та аналізу. Автором доведено
необхідність здійснення аналізу і контролю основної діяльності підприємств
електронної комерції, систематизовані проблеми їх здійснення в розрізі
теоретичних

і

практичних.

Серед

відсутність єдиного понятійного

теоретичних

проблем

відзначено

апарату, фрагментарність наукових

досліджень, недосконалість нормативно-правової бази, проблеми професійної
підготовки фахівців, невизначеності порядку обліку, контролю і аналізу на
підприємствах електронної комерції. Проблеми практичного характеру
включають в себе проблеми формування інформаційного забезпечення, оцінки
ефективності електронної комерції, трансформація методики інвентаризації
та процедур контролю, відсутність надійних механізмів захисту інформації,
необхідність здійснення обліку і контролю в режимі реального часу, поява
нових видів ризиків.
Ключові слова: електронна комерція, електронна торгівля, основна діяльність,
аналіз, контроль.
Вступ. Результатом інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій в останні десятиліття стала поява електронного бізнесу. За рахунок
здійснення операцій в мережі вдалося досягти суттєвого підвищення
ефективності діяльності економічних суб'єктів. Інформаційні технології
привели до змін логіки організації діяльності підприємств електронної
комерції, так як дозволяють відслідковувати процес прийняття рішень, що
лежать в основі управління. Таким чином, впровадження інформаційних
технологій в діяльність суб'єкта електронної комерції призводить до того, що
процеси управління стають більш прозорими для аналізу і контролю,
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забезпечуючи можливість цільової організації процесу дослідження і розробок
для створення нових товарів, послуг з великими ринковими перспективами в
порівнянні з традиційними умовами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації і методики
обліку, аналізу та контролю основної діяльності суб'єктів електронної комерції
на сьогоднішній день залишаються відкритими, оскільки наукова література не
надає вичерпної і повної інформації з цих питань. Безпосередньо проблеми
аналізу і контролю на підприємствах електронної комерції ґрунтовно не
висвітлені в науковій літературі, проте дослідження в даному напрямку
проводили

Бузак Н.І., Біляченко А.Л., Бенько М.М., Крутова А.С.,

Лісічкін А.В., Третьякова О.Ю. та інші.
Постановка задачі. Метою дослідження є систематизація проблем
контролю діяльності підприємств електронної комерції.
Результати

дослідження.

Перші

спроби

впровадження

електронної

комерції відбулися ще в 1950-60 рр. З плином часу, сучасні інформаційні та
комунікаційні технології трансформувалися і удосконалювалися, що призвело
до стрімкого розвитку електронної комерції. За своєю суттю електронна
комерція - не нове явище, а є лише формою традиційної торгівлі, здійснюваної
з використанням сучасних технологій. Завдяки науково-технічному прогресу,
коло завдань, які вирішуються в сфері електронної економіки істотно
розширився. Тому вважаємо, що електронна комерція - це будь-який вид
ділової активності суб'єктів господарювання, проводиться з використанням
сучасних інформаційних технологій, систем і комунікаційних засобів з метою
задоволення потреб споживачів.
Основна діяльність підприємств електронної комерції включає в себе
операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт,
послуг), є головною метою створення підприємства, забезпечують основну
частку його доходу і передбачають використання комунікаційних засобів і
сучасних інформаційних технологій.
Впровадження в практику господарювання інформаційних технологій і
Інтернету призвело до значних змін в структурі галузей економіки, ринків і
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бізнес-моделей.

До

того

ж

змінилася

система

управління

суб'єктів

господарювання, зокрема підсистеми обліку, аналізу та контролю. Для
забезпечення управлінського персоналу об'єктивної, повної та якісною
інформацією повинна функціонувати налагоджена система аналізу і контролю
основної діяльності, так як в умовах електронної комерції істотно змінюється
бізнес-середовище, інформаційні потоки, організація та ведення обліку,
потенційні ризики. Беззаперечним аргументом є той факт, що аналітична
інформація про основну діяльність служить інформаційним ресурсом як для
контролю, так і для управління взагалі, а контроль виступає інструментом
зменшення ризиків, виявлення відхилень, забезпечення зворотного зв'язку.
Відповідно, проведення аналізу та контролю основної діяльності підприємств
електронної комерції є обов'язковою умовою розвитку бізнесу в мінливої
електронному середовищі. Однак, на даному шляху підприємці стикаються з
рядом проблем практичного характеру при реалізації цих процесів, до того ж
навіть наукова література не пропонує шляхів їх вирішення.
На нашу думку, першим кроком у вирішенні існуючих проблем контролю
діяльності підприємств електронної комерції є їх систематизація, що дозволить
зосередити увагу вчених і практиків на напрямках їх вирішення. Легенчук С.Ф.
та Скакун А.С. [3, с.66] виділили проблемні питання бухгалтерського обліку та
контролю операцій в електронній комерції в розрізі теоретичних і практичних.
Однак, вважаємо, що наведений авторами перелік необхідно удосконалити.
Проблеми
електронної

аналізу
комерції

і

контролю

доцільно

основної

діяльності

систематизувати

для

наступним

суб'єктів
чином:

теоретичного напрямку і практичного - проблеми організації і проведення
аналізу, контролю.
Серед проблем аналізу та контролю основної діяльності теоретичного
характеру, на нашу думку, найбільш суттєвими є наступні:
- відсутність єдності думок вчених щодо трактування сутності таких
понять як «електронна комерція», «електронний бізнес», «основна діяльність
підприємств електронної комерції»;
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- необхідність визначення складових середовища електронної комерції і
встановлення взаємозв'язку її категорій і бізнес-процесів для потреб
бухгалтерського обліку [3, с.66];
- неналежний рівень вітчизняного нормативно-правового регулювання
сфери електронного бізнесу, зокрема недосконалий базовий закон «Про
електронну комерцію»;
- необхідність перегляду традиційної функції управління контролю в
зв'язку з трансформацією системи управління;
- фрагментарність досліджень і необхідність встановлення особливостей
діяльності

інтернет-магазинів

для

потреб

бухгалтерського

обліку,

невизначеність порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій
основної діяльності суб'єктів електронної комерції, в тому числі їх витрат;
- відсутність єдиної системи показників аналізу основної діяльності
підприємств електронної комерції;
- необхідність визначення задач і розробки теоретико-методологічного
базису контролю основної діяльності підприємств електронної комерції;
- потреба у формуванні методики контролю основної діяльності суб'єктів
електронної комерції, яка обумовлена трансформацією традиційного підходу до
здійснення операцій відповідно до вимог електронного середовища;
- проблема професійної підготовки бухгалтерів, аналітиків і контролерів,
зокрема її технічної складової для роботи в сфері он-лайн бізнесу.
Сфера електронного бізнесу розвивається надшвидкими темпами, в той час
як його науково-теоретичні основи розвиваються значно повільніше. Проблемні
аспекти організації і проведення аналізу, контролю основної діяльності
підприємств електронної комерції включають в себе:
- контроль операцій основної діяльності підприємств електронної комерції
повинен вийти на якісно новий рівень, що обумовлено високим рівнем недовіри
вітчизняних користувачів до таких операцій, великою кількістю махінацій і
зловживань в цій сфері, відсутністю механізмів, що гарантують необхідну
таємність і безпеку здійснення операцій електронної комерції в відкритих
мережах ;
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- у зв'язку з впровадженням електронного документообігу, сучасних
автоматизованих систем управління система інформаційного забезпечення
контролю, аналізу та управління в цілому змінилася, а тому підхід до її
формування буде відрізнятися від традиційного;
- з появою нових товарів (нематеріальних) виникла потреба у перегляді
існуючої методики інвентаризації на підприємствах електронної комерції;
-

процедури

контролю

електронних

розрахунків

потребують

вдосконалення, оскільки електронні гроші уразливі для шахрайства;
- здійснення обліку підприємствами електронного бізнесу в режимі
реального часу призводить до необхідності здійснення контролю в такому ж
режимі;
- у зв'язку з появою нових видів ризиків, повинна бути переглянута
загальна концепція контролю та управління ризиками;
- проблеми оцінки ефективності основної діяльності підприємств
електронної комерції.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

За результатами

дослідження, прийшли до висновку, що електронну комерцію варто розглядати
як будь-який вид ділової активності суб'єктів господарювання, проводиться з
використанням сучасних інформаційних технологій, систем і комунікаційних
засобів з метою задоволення потреб споживачів. Систематизація проблем
контролю діяльності підприємств електронної комерції в розрізі теоретичних і
практичних

дозволила

окреслити

сферу

подальших

досліджень

для

комплексної розробки теоретико-методологічного базису аналізу і контролю
основної діяльності для суб'єктів електронного бізнесу.
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У статті розглянуто місце функцій обліку та аналізу в системі управління
діяльністю

підприємств.

Обґрунтовано

теоретичні

та

організаційно-

методичні положення формування обліково-аналітичної інформації в системі
управління трудовими ресурсами підприємств.
Ключові слова: облік, аналіз, трудові ресурси, управління трудовими
ресурсами, обліково-аналітична інформація, обліково-аналітичне забезпечення.
Постановка проблеми. Тенденції розвитку сучасного постіндустріального
суспільства обумовлюють трансформацію усталених підходів до управління
багатьма економічними процесами, в тому числі тими, що пов‘язані з
формуванням і використанням трудових ресурсів підприємств. Закономірно
перед вітчизняними менеджерами постають нові виклики, які пов‘язані з
адаптацією існуючих інструментів і методів управління до сучасних тенденцій
розвитку світової економіки. За таких обставин зростає попит на якісне
обліково-аналітичне забезпечення, яке формує основу інформаційної підтримки
прийняття та реалізації управлінських рішень.
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Дослідження

нинішнього

стану

обліково-аналітичного

забезпечення

управління трудовими ресурсами підприємств свідчить про необхідність
поглиблення та розробки організаційних і теоретико-методичних положень,
орієнтованих на генерування адекватного сучасним умовам інформаційного
забезпечення, здатного задовольнити зростаючі інформаційні потреби різних
користувачів. Тому поряд із проведенням виваженої економічної політики,
спрямованої на створення передумов для підвищення ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємств, необхідно реалізувати комплекс заходів
щодо удосконалення бухгалтерського обліку й економічного аналізу трудових
ресурсів як основи інформаційного забезпечення управлінського процесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми обліку та аналізу
трудових ресурсів в частині організації та методики стали об‘єктом наукових
досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Т.В. Давидюк, М. Добії,
Н.М. Королюк, О.А. Кулікова, С.Ф. Легенчука, М.Ю. Медвєдєва, Н.В. Починок,
М.С. Пушкаря,

Й. Русс,

І.Б. Садовська,

Я.В. Соколова,

Е. Фламхольца,

Д.М. Ядранського та інших вчених-економістів. Віддаючи належне науковим
доробкам

вчених

в

дослідженні

теоретико-методичних

положень

бухгалтерського обліку та економічного аналізу трудових ресурсів, необхідно
зазначити,

що

окремі

аспекти,

зокрема

пов‘язані

з

організаційно-

методологічними засадами формування обліково-аналітичної інформації в
контексті задоволення потреб управління трудовими ресурсами залишаються
недостатньо вивченими, потребують систематизації та вдосконалення.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних та організаційнометодичних положень формування обліково-аналітичної інформації в системі
управління трудовими ресурсами підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Входження нашої країни в
глобалізаційні економічні процеси, що супроводжуються встановленням якісно
нових виробничих відносин, стрімким розвитком інформаційних технологій,
зростанням ролі людського чинника у господарській діяльності потребує від
підприємств моделювання сучасної системи управління, яка б враховувала
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окреслені тенденції. Представники Гарвардської школи бізнесу Й. Руус,
С. Пайк та Л. Фернстрьом зазначають, що у зв‘язку із зростанням інтересу до
інтелектуального

капіталу

прийшло

розуміння

необхідності

по-іншому

підходити до управління організаціями, в тому числі із застосуванням нових
методів оцінки результатів діяльності та представлення інформації [11, с. 1].
Складовою системи управління діяльністю підприємствами є управління
трудовими ресурсами. На сьогодні працівники є ключовим стратегічним
ресурсом організацій, джерелом їх конкурентних переваг, а управління ними
однією із найважливіших ділянок роботи, що здатне багатократно підвищити її
ефективність.
Один із найавторитетніших представників у сфері управління персоналом
М. Амстронг зазначав, що управління трудовими ресурсами  це стратегічний
та логічно послідовний підхід до управління найбільш цінним ресурсом
підприємства  працівниками, які колективно та індивідуально роблять внесок
у вирішення завдань підприємства [1, с. 20]. Основною метою управління
трудовими ресурсами вчений вважав здатність підприємства досягати успіху за
рахунок використання працівників.
При обґрунтуванні сутності процесу управління трудовими ресурсами
науковці виходять з позиції стратегії підприємства, відповідно до якої має
здійснюватися управління ресурсами праці. Звідси випливає, що управління
трудовими ресурсами є процесом, оскільки діяльність, спрямована на
досягнення стратегічних цілей підприємства, є не одномоментним явищем, а
сукупністю

тривалих

взаємопов‘язаних

дій,

які

М. Мескон

називає

управлінськими функціями [4, с. 48]. Отже, процес управління трудовими
ресурсами можна подати через сукупність перманентних взаємопов‘язаних дій,
що реалізуються суб‘єктом господарювання з метою ефективного використання
ресурсів праці.
За результатами вивчення наукової літератури, присвяченої питанням
менеджменту, було встановлено, що фактично в кожній праці наводяться різні
переліки управлінських функцій, які хоча й не суттєво, проте відрізняються між
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собою. Виокремлення значної кількості функцій управління та різних їх
комбінацій пояснюється власним баченням дослідників сутнісного змісту
управлінського процесу й особливостями діяльності окремого підприємства, а
саме типом виробництва, складністю технологічного процесу, галузевою
специфікою тощо.
Серед багатоманітності управлінських функцій економісти виділяють
первинні, основоположні функції, від яких походять усі інші. М. Мескон,
М. Альберт та Ф. Хедоурі до складу основних функцій відносять планування,
організацію, мотивацію та контроль, які пов‘язані між собою системами
комунікації та прийняття рішень [4, с. 48]. Втім чимало вітчизняних учених,
серед яких О.М. Брадул, В.П. Завгородній, Я.В. Мех, В.В. Сопко, цей перелік
розширюють, доповнюючи його функціями обліку та аналізу [2, с. 48; 5,
с. 46; 13, с. 6-7].
Предметно виокремлюючи обліково-аналітичну функцію управління, ціла
когорта вітчизняних науковців надає їй статусу необхідної, однак допоміжної
функції відносно інших. У наукову дискусію щодо важливості облікової
функції вступає Я.В. Мех, запевняючи, що «… облік є базовою функцією
управління, яка забезпечує збір первинної інформації, її оцінку і групування,
накопичення, порівняння, інтерпретацію, оформлення і передачу опрацьованої
інформації конкретним посадовим особам для прийняття рішення» [5, с. 46].
Інша група представників наукової спільноти не так категорично виступає за
домінантність обліку. Так, О.М. Брадул з цього приводу пише, що всі функції
управління є однаково важливими, а відсутність на практиці будь-якої з них
призводить до розриву циклічності управлінського механізму та значного
зниження ефективності системи менеджменту [2, с. 48].
Слід зазначити, що всі функції управління за своїм змістом є комплексними,
взаємозалежними, тому виокремлення їх на практиці є досить непростим
завданням. Ефективне управління трудовими ресурсами підприємств потребує
виконання всього спектру управлінських функцій, а їх практична реалізація стає
неможливою або значно ускладнюється без якісного інформаційного забезпечення
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системи менеджменту. Під останнім слід розуміти сукупність науково
опрацьованих даних, які через внутрішні інформаційно-комунікаційні канали
організації скеровуються управлінській ланці для підготовки й реалізації
раціональних управлінських рішень.
Очевидно, що в нинішніх умовах ведення підприємницької діяльності
ефективно реагувати на перманентні зміни ринкового середовища неможливо
без наявності в розпорядженні достовірної та своєчасної інформації, яка є
підґрунтям для прийняття управлінських рішень. На думку М.С. Пушкаря,
інформація  це субстрат, необхідний і обов‘язковий для того, щоб оцінити
ситуацію, виробити можливі альтернативи управлінських рішень та відібрати
найдоцільнішу з них для практичного використання [9, с. 54].
Інформаційна система управління трудовими ресурсами підприємств є
результатом

синергії

двох

компонентів:

зовнішнього

та

внутрішнього

інформаційних джерел. Незважаючи на те, що дані зовнішнього середовища не
розкривають кількісно-якісного стану трудових ресурсів підприємств та
ефективність їх використання, вони мають опосередкований вплив на процес їх
формування, використання та професійного розвитку через систему нормативноправових актів. Держава в особі законодавчих і виконавчих органів влади
здійснює нормативно-правове регулювання всієї системи соціально-трудових
відносин, а саме: визначає порядок та умови укладання трудових, колективних
договорів і галузевих угод; управляє розподілом робочої сили через центри
зайнятості; встановлює межі тривалості робочого часу та часу відпочинку;
визначає умови, порядок надання та тривалість відпусток; здійснює регулювання
питань оплати праці, оподаткування доходів працівників; вирішує трудові спори;
здійснює контроль за дотриманням законодавства з охорони праці та інших
нормативних актів тощо. Саме нормативні акти становлять ядро масиву даних,
які отримує господарюючий суб‘єкт із зовнішнього середовища. Крім того, не
потрібно

недооцінювати

інші

джерела

зовнішнього

інформаційного

забезпечення, до якого відносять макроекономічні показники, результати
маркетингових досліджень, показники кон‘юнктури ринку праці та ін.
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Інформація, отримана підприємством із зовнішнього середовища, є складною
за структурою та громіздкою за обсягами. Сучасні науковці вказують на
небезпеку великих інформаційних потоків в процесі прийняття рішень:
«безперервне отримання нових даних породжує парадокс: інформація як міра
усунення невизначеності сьогодні збільшує відчуття небезпеки в індивіда через
невдалі спроби перетворити ці дані у знання» [12, с. 45]. Тому при формуванні
бази даних щодо управління трудовими ресурсами підприємств, на наш погляд,
необхідно

дотримуватися

головного

принципу побудови

інформаційної

системи: отримання максимуму похідної при мінімуму вхідної інформації.
Не заперечуючи ціннісну значущість даних зовнішнього середовища, слід
зауважити, що обґрунтування та прийняття управлінських рішень стосовно
використання трудових ресурсів підприємств ґрунтується здебільшого на
внутрішньому інформаційному забезпеченні, основу якого формує дві функції
управління – облік та аналіз. Учені зазначають, що на сучасному етапі
економічного розвитку облікова та аналітична інформація є найважливішим
елементом системи управління господарською діяльністю, яка покликана
створювати умови для досягнення корпоративних цілей і завдань, що
використовуються на різних рівнях управління підприємством [10, с. 306].
Втім, попри беззаперечну важливість обліково-аналітичної складової в
забезпеченні раціонального управлінського механізму підприємств системних
наукових розробок, які б стосувалися організації та методики збору й
опрацювання обліково-аналітичної інформації в системі управління трудовими
ресурсами поки що не здійснено. Основний масив інформації в системі
обліково-аналітичного забезпечення управління трудовими ресурсами формує
бухгалтерський облік, який, як вважає М.В. Кужельний, є основою, ядром
інформаційного забезпечення, у його системі формується приблизно 80 %
усього обсягу інформації про діяльність підприємства [3, с. 21].
В обліковій системі підприємств формується різноманітна інформація, яку
використовують в управлінні трудовими ресурсами. Однак через укорінену
практику бухгалтерського обліку, орієнтовану на задоволення насамперед
інформаційних запитів зовнішніх користувачів, облікові дані в управлінському
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процесі застосовують фрагментарно. Чинна система бухгалтерського обліку не
повною мірою генерує необхідні для управління інформаційні потоки, що
деструктивно позначається на оперативності й дієвості ухвалених рішень. За
такої ситуації ціннісні критерії до вихідної облікової інформації та вимоги до її
змісту мають визначатися управлінською ланкою господарюючого суб‘єкта.
Сьогодні облікова інформація для управління трудовими ресурсами
підприємств формується в оперативному, бухгалтерському (фінансовому й
управлінському) і статистичному обліку. Розосередженість інформації про
трудові ресурси в трьох видах обліку, кожен із яких ведуть в різних структурних
підрозділах та відділах підприємства, створює перешкоди у своєчасному
формуванні обліково-інформаційної бази, що значно ускладнює, а інколи
унеможливлює оперативне прийняття управлінських рішень. Так, у межах
оперативного обліку формуються нaкaзи пpo пpийняття нa poбoтy, нaдaння
вiдпycтки, звiльнeння пpaцiвникiв, ведеться облік використання робочого часу, a
тaкoж ocoбoвi кapтки працівників з нeoбxiдними дoвiдкoвими дaними для
нapaxyвaння зapoбiтнoї плaти, oтpимaння пoдaткoвoї coцiaльнoї та iншиx пiльг з
оподаткування тощо.
Чинна система бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах
передбачає витратний підхід до обліку трудових ресурсів, що регламентовано
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [6], П(С)БО 16 «Витрати» [7] та П(С)БО 26
«Виплати працівникам» [8]. Згідно з цими Положеннями витрати на трудові
ресурси підприємства, а саме витрати на їх формування (підбір, відбір, найм
персоналу), використання (витрати на оплату праці, інші заохочувальні й
компенсаційні виплати тощо) та професійний розвиток (витрати на підготовку
та перепідготовку персоналу) відображають на рахунках зобов‘язань та
витратних рахунках бухгалтерського обліку.
Таким чином, бухгалтерський облік у системі управління трудовими
ресурсами підприємства можна визначити як процес отримання, обробки,
узагальнення та передавання інформації про трудові ресурси організації, яку
використовує управлінська ланка з метою розробки системи заходів,
спрямованих на формування, збереження, нарощування й використання
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трудового потенціалу співробітників як головної передумови досягнення
корпоративних цілей.
Сьогодні

стає

очевидним

той

факт,

що

вітчизняні

підприємства

неспроможні ефективно функціонувати та конкурувати без раціонального
управління трудовими ресурсами. У процесі реалізації управлінських функцій
для керівників є неприпустимим покладання винятково на свої інтуїтивні
навички. Повна, адекватна та достовірна інформація про кількісний та якісний
склад працівників, їх рух, витрати на формування й відтворення, ефективність
праці та інші трудові показники  це ті дані, на основі яких мають
обґрунтовуватися стратегії та прийматися оперативні рішення у сфері управління
трудовими ресурсами сучасних підприємств. Роль такого генератора інформації
для потреб управління, крім бухгалтерського обліку, виконує система
економічного аналізу.
Проведення аналітичних досліджень має орієнтуватися на досягнення
якісно змістовних знань, використання яких при реалізації управлінських
рішень

помітно

знижує

ризик

невизначеності.

При

цьому

рівень

інформаційного забезпечення має корелювати з дієвістю управлінських рішень:
чим вищі якісні параметри інформації, тим кращі можливості менеджерів
підготувати оптимальні рішення.
На думку О.М. Брадула, аналіз є «головним інформаційно - утворюючим
елементом системи управління» [2, с. 64]. Однак незважаючи на це сучасний
стан аналітичного забезпечення далеко не повною мірою відповідає вимогам
ефективного менеджменту. Аналіз здебільшого є ретроспективним, увесь
арсенал методичних засобів і прийомів спрямовується на встановлення причин
і наслідків минулих подій, тоді як функція передбачення розвинена
недостатньо. Аналітично-дослідницький процес має бути націлений не тільки
на оцінку й декларування сучасного стану та ефективності використання
трудових ресурсів підприємств як результату раніше прийнятих рішень, а бути
перспективним,

стратегічно

орієнтованим,

спрямованим

на

розробку

рекомендацій і пошук оптимальних рішень в умовах мінливої соціальноекономічної ситуації.
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Отже, механізм формування інформаційного забезпечення управління
трудовими ресурсами підприємства охоплює облікову й аналітичну системи з
притаманними їм внутрішньосистемними та позасистемними зв‘язками (рис. 1).
Господарська діяльність
Використання трудових ресурсів

Формування трудових ресурсів

Розвиток трудових ресурсів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Бухгалтерський
Статистичний облік
облік
Фінансовий
Управлінський
облік
облік

Оперативний облік

Первинний облік
Первинні документи з реєстрації
Первинні документи з реєстрації
Первинні документи з реєстрації
операцій, пов‘язаних із процесом операцій, пов‘язаних із нарахуванням і операцій, пов‘язаних із навчанням,
формування трудових ресурсів
виплатою заробітної плати та інших
підготовкою та перепідготовкою
(набір, відбір, найм працівників)
виплат соціального характеру
працівників тощо

Поточний облік
Інформація за рахунками 23 «Виробництво», 64 «Розрахунки за податками й платежами»,
65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 91 «Загальновиробничі
витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», субрахунками 685 «Розрахунки з іншими
кредиторами», 949 «Інші витрати операційної діяльності» тощо в частині формування, використання й
професійного розвитку трудових ресурсів підприємства

Підсумковий облік
Узагальнення інформації, яка пов‘язана з трудовими ресурсами у формах
фінансової, статистичної та управлінської звітності підприємства

ОБЛІКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

Внутрішня
позаоблікова
інформація

УПРАВЛІНСЬКА
ІНФОРМАЦІЯ
Зовнішня
інформація

Сфера прийняття
управлінських
рішень

АНАЛІТИЧНА
ІНФОРМАЦІЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Оперативний
аналіз

Поточний
аналіз

Ретроспективний
аналіз

зв‘язок між елементами підсистеми;

Перспективний
аналіз
інформаційні

потоки

Рис. 1 Механізм формування обліково-аналітичної інформації в процесі
управління трудовими ресурсами підприємств
Джерело: сформовано автором
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Виходячи з вищевикладеного слід зазначити, що обліково-аналітичне
забезпечення

управління

трудовими

ресурсами

підприємств

необхідно

розглядати як процес поєднання інформаційних потоків, що генеруються
системами

бухгалтерського

формування

достовірних

обліку та

даних

для

економічного
прийняття

аналізу з

управлінських

метою
рішень,

спрямованих на ефективне використання трудового потенціалу працівників.
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Н.В. Поліщук, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Проаналізована економічна сутність бюджетування діяльності підприємства,
яка визначається з позиції колективного процесу, що дає змогу погодити
діяльність

підрозділів

підприємства

та

підпорядкувати

її

загальній

стратегічній меті підприємства. Запропоновано складові елементи механізму
бюджетування діяльності підприємства, зокрема: цілі, стратегії, функції,
методи,

принципи,

а

також

інформаційне

та

нормативно-правове

забезпечення.
Ключові слова: бюджетування, механізм, діяльність підприємства, елементи
механізму бюджетування.
Для підвищення життєздатності підприємства необхідно впроваджувати
нові методи підвищення ефективності системи управління фінансовими
ресурсами підприємства, одним із яких є бюджетування. Актуальність
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бюджетування полягає в плануванні майбутньої діяльності підприємства на
основі системи бюджетів, з допомогою яких здійснюється кількісний аналіз
фінансового планування та контроль за його виконанням. Будь-який
підприємницький
максимальний

захід,

прибуток,

пов‘язаний
потребує

з

витратами

розрахунків

і
та

направлений
оцінки.

на

Оцінка

підприємницької діяльності складається з оцінки її складових, таких як: витрати
виробництва, доходи і прибуток, податки, ринок як об‘єкт маркетингу, кредити
тощо. Тому впровадження бюджетування на підприємствах стає об‘єктивною
необхідністю, яка має забезпечити його конкурентоспроможність.
Оскільки бюджетування стає одним із найскладніших завдань, з якими
постійно стикаються підприємства, то дослідження основних проблем, які
постають на шляху впровадження та ефективного функціонування механізму
бюджетування на підприємствах є важливою проблемою науки і практики.
Актуальність цих проблем та врахування вітчизняних умов постійно
привертала увагу українських економістів-дослідників, зокрема таких як:
Барабаш А.О., Белкова М.І., Білобловський А.В., Бугай В.З., Вініченко М. М.,
Гаврилова О., Ілляшенко Т. О., Калініна О.М., Квасницька Р.С., Кравченко
О.В.,

Куцик

В.І.,

Огійчук М.Ф.,

Панченко Л.Г.,

Пилипчук

Г.П.,

Плаксієнко В.Я., Скобенко М. В., Харко А.Ю. та інших. Однак, досі немає
загальноприйнятого визначення поняття бюджетування та малодослідженими
залишаються особливості та елементи механізму бюджетування на вітчизняних
підприємствах.
Мета роботи – розкрити економічну сутність бюджетування діяльності
вітчизняних підприємств, виділити основні елементи механізму бюджетування
діяльності підприємства.
Питанням бюджетування діяльності підприємства присвячено ряд праць
[1-11]. Зокрема, група авторів Барабаш А.О., Квасницька Р.С., Куцик В.І,
Пилипчук Г.П. зазначають, що бюджетування - це колективний процес, який
дає змогу погодити діяльність підрозділів підприємства та підпорядкувати її
загальній стратегічній меті підприємства [1, 9]. Цю думку також поділяє
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Кравченко О.В., зазначаючи, що накопичений світовий досвід свідчить, що
бюджетування дозволяє з нових позицій ставитися до планування в цілому і є
основою системи управління. Також всі управлінські рішення, що так чи
інакше стосуються доходів, витрат і грошових потоків, співвідносяться з
бюджетом і оцінюються відповідно до нього. Також бюджетування більшою чи
меншою

мірою

використовується

переважною

більшістю

вітчизняних

процесу

оперативного

підприємств [8].
Необхідно

зауважити,

що

для

позначення

планування в управлінській практиці використовується ряд понять –
«бюджетування»,

«фінансове

планування»,

«планування

фінансово

-

господарської діяльності». Таке термінологічне розмаїття, на нашу думку,
скоріше заважає фахівцям, чим допомагає.
Під бюджетуванням розуміють процес планування. Планування - це одна з
функцій управління, процес визначення дій, які повинні бути виконані в
майбутньому. При розгляді планування діяльності підприємства мова йде про
короткострокове (або кошторисне) бюджетування. Бюджет (або кошторис) - це
фінансовий документ, створений до виконання передбачуваних дій, тобто це
прогноз майбутніх фінансових операцій [10].
Бюджетування є трудомістким процесом, що передбачає участь у ньому
багатьох спеціалістів, об‘єднаних єдиним керівництвом і спільною метою, та
потребує певних матеріальних і трудових витрат. Тому деякі керівники не
вважають за доцільне розробляти бюджети і застосовують у роботі оперативне
реагування на нештатні ситуації. Особливо це стосується малих підприємств,
керівники

яких

впроваджувати

вважають,
лише

що

великі

цю

досить

підприємства

складну
з

систему

добре

можуть

розвиненою

інфраструктурою [5].
Таким чином, пропонуємо елементи механізму бюджетування діяльності
підприємства, які будуть ефективними як для малих підприємств, так і для
великих підприємств, зокрема: цілі, стратегії, функції, методи, принципи, а
також інформаційне та нормативно-правове забезпечення.
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Найбільш ефективно можна впроваджувати механізм бюджетування на
підприємствах зі значною кількістю відокремлених підрозділів та напрямків
діяльності, оскільки за рахунок бюджетування максимально досягається:
покращання координації дій підрозділів, узгодження напрямків їх діяльності;
підвищення оперативності й ефективності у прийнятті управлінських рішень;
покращання фінансових результатів на підставі управління прибутком і
витратами

на

операційному

рівні,

більш

раціонального

розподілу

й

використання ресурсів, оптимізації витрат і здійснення оперативного контролю
за постійними й змінними витратами; поліпшення платоспроможності [6, с. 43].
При складанні бюджетів можна виділити основні цілі: розробка концепції
ведення бізнесу; комунікація; мотивація керівників на місцях на досягнення
цілей підприємства; контроль та оцінка ефективності роботи керівників на
місцях шляхом порівняння фактичних витрат з нормативом; виявлення потреб у
грошових ресурсах і оптимізація фінансових потоків.
Для ефективного впровадження та реалізації процесу бюджетування
важливим етапом є узгодження стратегічної мети підприємства з його
короткостроковими планами, це є запорукою досягнення запланованих
фінансових результатів та реалізації головної стратегії розвитку діяльності
підприємства.
Бюджетування

діяльності

підприємств

формує

напрями

діяльності

підприємства, визначає стратегічні цілі та стратегію підприємства, спрямовану
на реалізацію його загальних стратегічних завдань. Від правильного вибору
стратегії

залежить

взаємопов‘язаний

успіх
комплекс

діяльності
дій

з

підприємства.
метою

Стратегія

зміцнення

–

це

життєздатності

підприємства і підвищення його економічної потужності по відношенню до
конкурентів. У вузькому значенні стратегія визначається як набір правил для
прийняття рішень, взаємопов‘язаний комплекс дій, комплексний план, а в
широкому розумінні стратегію можна визначити як сукупність принципів,
методів, засобів і напрямів дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Бюджетування діяльності підприємства не обмежується вибором стратегії.
Необхідно оцінити всі можливості підприємства щодо його реалізації,
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насамперед, ресурсні та дослідити функції, які бюджетування виконує на
підприємстві.
У результаті аналізу наукової думки, слід погодитися із Кравченко О.В.
[8],

що

основною

функціонування

метою

підприємства

бюджетування
через

є

підвищення

посилення

функцій

ефективності
планування

і

контролю.
Бюджетування на підприємстві виконує три основні функції: планування,
прогнозу та аналізу. Функція планування є найважливішою, бюджетування – це
основа для внутрішнього планування. Тобто виходячи зі стратегічних цілей
підприємства, бюджети вирішують завдання розподілу фінансових ресурсів, що
знаходяться у розпорядженні підприємства. Функція прогнозу полягає у
розрахунку прогнозних показників з виконання планових завдань на основі
обліку (бухгалтерського та управлінського). Функція аналізу передбачає
зіставлення фактичних даних з плановими показниками на кожному етапі,
виявлення відхилень, наступне коригування дій.
Бюджетування – адаптована до динамічних ринкових умов система
планування,

обліку

та

контролю

ресурсів

та

результатів

діяльності

підприємства по центром відповідальності, що дозволяє аналізувати прогнозні
та вже отриманні показники з метою ефективного управління підприємством [1].
Бюджетування на підприємстві полягає у послідовному виконанні
основних управлінських функцій у короткостроковому періоді, до яких
відносять організація, планування, облік, аналіз, регулювання та контроль [3].
Слід зазначити, що бюджетування відіграє важливу роль в управлінні
фінансовими ресурсами підприємства, тому ми пропонуємо виділити такі
функції бюджетування діяльності підприємства: організація, планування,
облік, аналіз, регулювання, контроль та прогноз.
Враховуючи функції бюджетування можна виділити такі основні етапи
цього процесу: визначення значень ключових показників; складання головного
бюджету; фінансове і інформаційне структурування; розподіл функцій
бюджетного планування; побудова системи відповідальності за дотримання
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бюджетних регламентів; аналіз відхилень від бюджету, побудова гнучкого
бюджету [8].
Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідно враховувати
закони і закономірності розвитку зовнішнього середовища та формувати чітку
систему принципів і методів бюджетування діяльності, тобто способів впливу
для досягнення цілей підприємства. У авторському баченні до методів
бюджетування діяльності підприємств слід віднести такі методи: нормативний;
розрахунково-аналітичний;

балансовий;

оптимізації

планових

рішень;

економіко-математичне моделювання [2; 4].
Бюджетування

базується

на

сукупності

науково-обґрунтованих

і

перевірених практикою принципів. На нашу думку, принципи бюджетування
необхідно визначати з урахуванням особливостей та змістом бюджетуванням
діяльності підприємства. До принципів бюджетування на підприємстві
належать такі [11]:
принцип повноти, який полягає у тому, що розроблення бюджету має
охоплювати всі сторони діяльності та усі підрозділи підприємства. На
підприємстві можуть розроблятися різні види бюджетів. Залежно від об‘єкта
охоплення це можуть бути загальний (зведений) бюджет підприємства та
функціональні бюджети окремих його підрозділів;
принцип обґрунтованості та реальності, який виходить із необхідності
пріоритету реалізації продукції над її виробництвом та врахуванням
обмеженості ресурсів, які є в розпорядженні підприємства;
принцип

інтегрованості,

що

зумовлюється

потребами

тісного

взаємозв‘язку (як горизонтально, так і вертикально) між різними видами і
рівнями бюджетів. Виконання цього принципу означає: при розробленні
бюджетів

нижчого

рівня

(наприклад,

бюджети

окремих

підрозділів

підприємства) обов‘язково враховуються завдання, передбачені бюджетом
вищого рівня (бюджет підприємства). Аналогічно і в часовому плані
розроблення короткострокових (поточних) бюджетів здійснюється, базуючись
на

завданнях,

передбачених

більш

бюджетами;
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довгостроковими

(стратегічними)

принцип гнучкості, який допускає при розробленні й виконанні бюджетів
можливість їх коригування при зміні внутрішніх чи зовнішніх умов діяльності
підприємства;
принцип економічності полягає у тому, що витрати на бюджетування
повинні раціонально співвідноситися з отриманими результатами. Враховуючи
те, що бюджетування – це досить складний процес, який потребує додаткових
витрат часу, фінансів тощо, виконання цього принципу є дуже важливим. Воно
може забезпечуватися розробкою раціональних форм бюджетів, виключенням
інформації, що повторюється, а головне – ефективною організацією всього
процесу.
Необхідна для бюджетування інформація про об‘єкт управління та його
зовнішнє середовище надходить через систему інформаційного та нормативноправового забезпечення.
Слід зазначити, що основним критерієм виконання бюджету, як правило,
служить планований фінансовий результат діяльності підприємства, яким
виступає, наприклад, чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), або
чистий прибуток підприємства. Але оцінка фінансового результату діяльності
підприємства не може дати повного уявлення про ефективність роботи
управлінців, адже той чи інший фінансовий результат діяльності підприємства
може бути досягнутий за рахунок впливу факторів зовнішнього середовища і
сформованої

кон‘юнктури

ринку,

тому

для

підвищення

ефективності

управління необхідно реформувати як внутрішню організаційну структуру
підприємства, так і методи управління, найважливішим елементом системи
якого є бюджетування [3].
Таким чином, впроваджуючи запропонований механізм бюджетування
підприємство отримує інструмент підвищення ефективності роботи та
збільшення доходів за рахунок зниження ризиків, а також потужний інструмент
управління підприємством.
Механізм бюджетування діяльності підприємства сприятиме швидкому
виявленню збоїв роботи підприємства і коригуванню поставлених цілей та
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завдань.

Проте

при

впровадженні

механізму

бюджетування,

який

використовуватиме повністю всі свої можливості необхідно аналізувати
напрацьований практичний і теоретичний досвід та врахувати специфіку і
особливості діяльності підприємства.
Висновки. Бюджетування, на нашу думку, є найважливішим елементом
системи управління підприємством, який включає технологію планування,
обліку, контролю і аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а
також отримуваних результатів.
Механізм бюджетування повинен бути максимально простим та включати
всі етапи процесу управління на підприємстві, в межах якого виконуються:
постановка цілей, планування, виконання, стимулювання, мотивування,
контроль, облік, аналіз, прогноз і регулювання (формування управлінського
впливу і коригування планів або цілей). На практиці на українських
підприємствах при використанні бюджетування відсутні деякі з етапів процесу
управління: одні підприємства не мають чітко сформульованих цілей, у інших
відсутня правильна методика планування. Ще частіше зустрічається відсутність
або неповнота системи управлінського обліку, в результаті чого ми отримуємо
дані недостовірні або просто невчасно, що робить неможливим контроль і
якісний

аналіз

виконання

бюджету.

Тому

запропонований

механізм

бюджетування сприятиме досягненню основних цілей діяльності підприємства,
а також враховуватиме майбутні перспективи.
Розглядаючи механізм бюджетування діяльності підприємства, слід
звернути увагу не тільки на методологічні основи такого інструменту, а й
проаналізувати практичний досвід впровадження цієї системи, виявити
індивідуальні проблеми, з якими може зіткнутися підприємство, і провести
велику попередню роботу стосовно досліджуваної проблеми. Проте в
результаті

впровадження

бюджетування

діяльності

підприємств

дозволяє:створити ефективну систему управління фінансами; підвищити
інвестиційну привабливість; оптимізувати доходи й витрати в цілому;
отримувати консолідовану звітність; розраховувати й оцінювати показники
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ліквідності та рентабельності підприємств; підвищити ефективність управління
в цілому.
Подальші дослідження необхідно направити на вирішення проблемних
питань планування довгострокового характеру за допомогою проектноорієнтованого бюджетування, що включає всі елементи системи управління.
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інноваційній діяльності підприємства з метою наступного достовірного
відображення в системі бухгалтерського обліку. Визначено основні підходи до
класифікації витрат на інновації та запропоновано враховувати фактори
ризику інноваційних проектів при відображенню витрат на їх створення та
реалізацію кінцевого інноваційного продукту.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інновації, витрати на інноваи6ції,
інноваційний продукт
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку ринкових відносин з усе
більшим посиленням конкуренції передбачає отримання максимальної віддачі,
як від держави, так і від будь якого підприємства. Щоб забезпечити успіх
підприємству

у

його

фінансово-господарській

діяльності

необхідно

використовувати нові технології та впроваджувати у виробництво принципово
нові види продукції, тобто впроваджувати інновації, які, у свою чергу, є
необхідною складовою процесу забезпечення успішного, довготривалого та
стійкого функціонування підприємства, однією з фундаментальних складових
ефективної стратегії та важливим інструментом забезпечення конкурентних
переваг.
На

сьогоднішній

день

активізація

інноваційної

діяльності,

що

розглядається передусім як передумова економічного зростання, зіштовхується
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з низкою проблем, серед яких: відсутність чіткої системи впровадження
інновацій, їх комплексного використання, недосконалість або навіть відсутність
управління

інноваційними

процесами

та

непередбачуваність

наслідків

впроваджених інновацій, що в кінцевому випадку призводить до не
контрольованості витрат на інновації. У зв'язку з цим

середовище

трансформаційної економіки України вимагає нових форм і методів управління
витратами на інновації.
Інноваційна діяльність, яка в значній мір залежить від сукупності ризиків
впровадження та окупності інноваційних проектів,

повинна здійснюватися

цілеспрямовано та керовано, а інформаційні потоки про інновації вимагають їх
систематизації та налагодженість. Достовірною базою для впровадження та
управління інноваціями виступає налагоджена система бухгалтерського обліку.
Аналіз літературних джерел свідчить про вивченість та опрацьованість
питання щодо управління інноваціями, відображенню витрат на інновації та
налагодження ефективного обліково-аналітичного забезпечення. Зазначені
питання розкриваються у працях ряду закордонних та вітчизняних дослідників,
зокрема, В. І. Бачинський, О. М. Брадул, А. М. Герасимович, Я. Д. Крупка,
Л. В. Нападовська,

О. І. Пилипенко,

М. С. Пушкар,

Ю. С. Цал-Цалко,

В. О. Шевчук, Й. А. Шумпетер, М. Д., Кондратьєв, П. Ф. Друкер та інші.
Формулювання цілей статті. Віддаючи належне науковим напрацюванням
вимагає більшого дослідження питання оцінки витрат на інновації виходячи з їх
облікової класифікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи впровадження
інноваційної діяльності першочергово необхідно дослідити сутність витрат на
інновації. Термін «інновація» походить від: 1) від латинського inovatis (in – в,
novus – новий) і в перекладі означає відновлення, новинка, зміна; 2) від
англійського слова innovation (in – в, novation – нововведення), що в перекладі з
англійської означає «введення новацій». Згідно із Законом України «Про
інноваційну

діяльність»

під

поняттям

«інновації»

прийнято

розуміти

новостворені (застосовані) і/або вдосконалені конкурентоздатні технології,
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продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери [1].
Під інновацією згідно з Економічною енциклопедією слід вважати новий
підхід до конструювання, виробництва, збуту товарів, завдяки якому інноватор
(автор

інновацій)

конкурентами.

та

Дане

його

компанія

визначення

є

здобувають
досить

певні

переваги

всеохоплюючим,

над

оскільки

акцентується на новій ідеї та позначено шлях від виникнення до реалізації (нові
знання – виробництво – реалізація). Однак у трактуванні поняття не враховано
ризиковість цих дій, не відзначено організаційно-управлінські, соціальні,
інформаційні та інші напрями інновацій. Існують також інші визначення
поняття «інновації», проте, на нашу думку, найбільш повно розкриває суть
поняття визначення, дане у Законі України «Про інноваційну діяльність».
Для цілей обліку розрізняють чотири типи інновацій: продуктові,
процесові, маркетингові й організаційні, що об‘єднуються в технологічні та
нетехнологічні інновації. Технологічні інновації - це діяльність підприємства
(організації), пов‘язана із розробкою та впровадженням як технологічно нових,
так і значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові інновації) і
процесів (процесові інновації). До технологічних інновацій відносяться
продуктові та процесові інновації. Продуктовою інновацією є впровадження
товару або послуги, що є новими або значно поліпшеними за його
властивостями

або

способами

використання.

Сюди

входять

значні

вдосконалення в технічних характеристиках, компонентах і матеріалах, у
вбудованому програмному забезпеченні, у рівні сумісності з користувачем або
в

інших

функціональних

характеристиках.

Процесова

інновація

є

впровадженням нового або значно поліпшеного способу виробництва або
доставки продукту. Сюди входять значні зміни в технології, виробничому
устаткуванні й/або програмному забезпеченні.
До нетехнологічних інновацій відносяться маркетингові та організаційні
інновації. Маркетингова інновація є впровадженням нового методу продажу,
уключаючи значні зміни в дизайні або упаковці продукту, його складуванні,
403

просуванні на ринок або в призначенні продажної ціни, що націлені на краще
задоволення потреб споживача, відкриття нових ринків або завоювання нових
позицій для продукції підприємства на ринку з метою збільшення обсягу
продажу. Організаційна інновація є впровадженням нового організаційного
методу в діяльності підприємства (організації), в організації робочих місць або
зовнішніх зв'язків [4].
Підприємство

(організація)

вважається

інноваційним,

якщо

воно

впровадило будь-яку інновацію за період часу, визначений при обстеженні.
Мінімальний рівень новизни для зарахування будь-якої зміни до категорії
«інновація» визначається як нове для підприємства (організації). Продукт вже
може

використовуватись

(виготовлятися)

на

інших

підприємствах

(організаціях), але якщо він є новим або істотно поліпшеним для даного
підприємства (організації), то така зміна розглядається для нього як інновація.
Інноваційна продукція - це продукція, яка є новою або значно
удосконаленою в частині її властивостей або способів використання. Новими
продуктами вважаються товари та послуги, що суттєво відрізняються своїми
характеристиками або призначенням від продуктів, що виготовлялися
підприємством

(організацією)

раніше.

Значні

покращення

можуть

здійснюватися за рахунок змін в матеріалах, компонентах та інших
характеристиках виробів, що покращують їх властивості (вдосконалення в
технічних характеристиках, компонентах та матеріалах, у вбудованому
програмному забезпеченню та інших функціональних характеристиках).
Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» поняття «інноваційна
діяльність» визначається як діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. Також Закон
України «Про інноваційну діяльність» визначає поняття «інноваційне
підприємство» (інноваційний центр, технопарк, технополіс тощо), - це
підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує
інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому
вимірі перевищує 70 % його загального обсягу продукції і/або послуг [1].
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Інноваційний процес — сукупність науково-технічних, технологічних і
організаційних змін, що відбуваються у процесі реалізації інновацій; процес
послідовного

перетворення

фундаментальних,

прикладних

ідеї

на

товар,

досліджень,

що

проходить

конструкторських

етапи

розробок,

маркетингу, виробництва, нарешті, збуту, − процес комерціалізації технологій.
Витрати на інновації поділяються на поточні та капітальні. Поточні
витрати, виражені в грошовій формі, утворюють собівартість інноваційної
продукції (проекту). Капітальні вкладення (інвестиції) являють собою витрати
на проектно-конструкторські роботи зі створення нових або вдосконалення
існуючих об'єктів - будівель, споруд, машин, обладнання та інших основних
засобів, призначених для реалізації з їх допомогою інноваційних рішень, на
придбання,

будівництво

або

виготовлення

цих

об'єктів,

підготовку

будівельного майданчика, приріст оборотного капіталу, придбання об'єктів
інтелектуальної власності, ліквідацію та утилізацію заміщеного майна та деякі
інші витрати одноразового характеру.
Нами було узагальнено найбільш поширену класифікацію інноваційних
витрат на основі конкретних ознак, що відображають їх сутність та
запропоновано при вивчені витрат на інновації враховувати фактор ризиковості
понесених витрат з метою прийняття ефективних управлінських рішень щодо
провадження інноваційного проекту. Класифікація витрат на інновації
представлена в табл. 1. Наведена класифікація витрат на інновації,
інформаційно та обліково-аналітично забезпечує

весь життєвий цикл

інноваційного процесу - від початку до завершення та найбільш повно
характеризує види витрат, що можуть бути понесені при виконанні
інноваційного проекту. Загальна сума витрат на технологічні інновації
складається з поточних і капітальних витрат, направлених на: виконання
досліджень і розробок; придбання нових технологій, виробниче проектування,
інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження
нових методів їхнього виробництва; придбання машин, обладнання, установок,
інших основних засобів, пов‘язаних із упровадженням інновацій; маркетинг,
рекламу та інші витрати.
405

Таблиця 1
Класифікація витрат на створення та освоєння інновацій [4,5]
Класифікаційна ознака

Види витрат

За періодичністю
виникнення
За оцінкою
ефективності
прийняття рішень
За цільовим
спрямуванням науковотехнологічного процесу
За характером робіт

Разові, періодичні, поточні

Сфера застосування
обліково-аналітичної
інформації
Прийняття рішень

Дійсні та альтернативні

Аналіз та контроль

Впровадження нового обладнання,
технології, матеріалів, створення
готової продукції
Виконання науково-дослідних робіт,
дослідно-конструкторських,
організаційно-технологічних робіт,
підготовка та освоєння виробництва
Власні кошти, кредити банків,
бюджетні кошти, цільові пайові внески
інших юридичних і фізичних осіб
Підготовка , виробництво, обіг,
експлуатація

Прийняття рішень

Прямі і непрямі

Визначення вартості
продукту
Аналіз
Прийняття рішень

За джерелами
фінансування
За стадіями
відтворювального
процесу
За методом включення
в собівартість проекту
За можливістю
внесення змін
в собівартість проекту
За ступенем
контрольованості в
центрах
відповідальності
За центрами
виникнення витрат

За способом розподілу
За способом
відтворювання
За методом групування
За методом оптимізації
величини прибутку
За можливістю
виникнення ризику *

Релевантні, не релевантні

Прийняття рішень

Прийняття рішень
Прийняття рішень
Аналіз та контроль

Контрольовані, неконтрольовані

Аналіз та контроль

Робочі місця, цехи. Дослідноконструкторське бюро,лабораторії.
Експериментальні заводи. Науководослідні центри, науково-дослідні
інститути, інноваційні центри, бізнесінкубатори, технопарки, технополіси
Проект, портфель проектів.
Основні, накладні

Прийняття рішень
Аналіз та контроль

Вичерпні, невичерпні
За статтями калькуляції.
За економічними елементами
Витрати на продукцію та витрати
періоду
Ввисокоризикові проекти
Середньоризикові проекти
Низькоризикові проекти

*Запропоновано
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Визначення вартості
продукту
Аналіз
Прийняття рішень
Визначення вартості
продукту
Визначення вартості
продукту
Прийняття рішень

Отже,

інноваційна

діяльність,

яка

на

сьогоднішній

день

стала

фундаментальною основою розвитку підприємства, незважаючи на велику
кількість досліджень у цій галузі ще й досі потребує підвищеної уваги, а також
варто мати на увазі досить таки немалі витрати, пов‘язані із провадженням цієї
діяльності. Тому питання ефективних витрат на інновації набуває особливого
значення за теперішніх умов господарювання. Існують різні види витрат на
створення та освоєння інновацій, які кожне підприємство намагається якомога
зменшити, причому з максимальною віддачею. Тому необхідний цілий ряд
показників, які допоможуть визначити ефективність даних витрат та їх доцільність.
Список використаних джерел:
1. Про

інноваційну

діяльність

:

Закон

України

від 04.07.2002 № 40-IV

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» – наказ
Міністерства фінансів України від 28.04.2000р. № 92. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» –
наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. №242.[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Крупка Я.Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності: навч. посібн. /
Я.Д. Крупка, С.В. Питель, І.В. Мельничук. – Тернопіль : ТАЙП, 2011. – 234 с.
5. Ліба Н.С. Стратегічний управлінський облік інноваційної діяльності /
Н. С. Ліба // Облік і фінанси. – 2012. - № 9 (23). - С. 272-280.
УДК 657.92 (045)
О.О. Разборська, к.е.н.
А.О. Антонець, здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУДОВОБУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ
ПРАЦІВНИКАМ
В статті досліджено теоретичні аспекти здійснення судово-бухгалтерської
експертизи розрахунків за виплатами працівникам та визначено її основні
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об’єкти.

Наведено основні контрольні роботи під час проведення судово-

бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами працівникам.
Ключові

слова:

експертиза

судово-бухгалтерська

розрахунків

за

експертиза, судово-бухгалтерська

виплатами

працівникам,

об’єкти

судово-

бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами працівникам.
Будь-яке

дослідження

реалізується

шляхом

використання

певної

сукупності методів, прийомів та способів пізнання, що застосовуються у
конкретній послідовності. Процес здійснення судово-бухгалтерської експертизи
не є виключенням, адже він виступає як дослідження, спрямоване на виявлення
фактичних обставин справи. Звертаючи увагу на судово-бухгалтерську
експертизу у її загальному розумінні, як на дослідження досить широкого
спектру, при визначенні послідовності використання тих чи інших методів і
прийомів пізнання слід враховувати особливості кожного конкретного випадку.
Варто зазначити, що судово-бухгалтерська експертиза протягом майже
півтора століття свого розвитку постійно перебувала в полі зору вчених і
науковців юридичної й економічної спеціальностей. Окремі питання теорії,
методології

та

організації

судово-бухгалтерської

експертизи

знайшли

відображення у працях учених: вітчизняних –М.Білухи, Ф.Бутинця, М.Камлика,
В.Шарманської,

В.Швеця,

В.Шевчука

та

зарубіжних

–

Т.Арзуманяна,

Г.Атанесяна, А.Бєлова, Т.Дмитрієнко, С.Іванова, М.Ласкіна, І.Петрухіна,
В.Понікарова,

П.Пошюнаса,

О.Ромашова,

С.Фортинського,

С.Чаадаєва,

В.Шадріна, О.Шляхова та ін. Проте, серед найбільш поширених завдань
судово-бухгалтерської експертизи виділяють експертизу

розрахунків за

виплатами працівникам, що пов‘язано з конфліктами, які виникають між
працівниками та роботодавцями у різних сферах та формах господарювання.
Метою даного дослідження є визначення економічного змісту розрахунків
з оплати праці та дослідження основних організаційних і методологічних засад
судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами працівникам з
подальшим їх удосконаленням.
Судово-бухгалтерська експертиза – це в першу чергу дослідницький
процес в пошуках істини в господарських правовідносинах з метою
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правильного прийняття рішення правоохоронними органами. Проводиться
експертиза з використанням організаційних методичних і технічних прийомів,
що об'єднуються в єдиному процесі експертного дослідження. Кожен
динамічний процес відбувається за участю знарядь праці, предметів праці і
самої праці, які використовуються на організаційній, технологічній та
заключній стадіях цього процесу. Процес експертного дослідження охоплює
стадії:

організаційну,

дослідну,

узагальнення

і

реалізації

результатів

експертизи[1, с. 144].
Тому судово-бухгалтерську експертизу слід визнати одним із видів судовоекономічних експертиз, яку переважно застосовують при розслідуванні
кримінальних правопорушень і цивільних справ, в ході розгляду яких
виникають специфічні питання з бухгалтерського обліку та аналізу фінансовогосподарської діяльності підприємств, що потребують поглибленого вивчення.
Відтак,

фактичними

підставами

призначення

судово-бухгалтерської

експертизи є:
1) необхідність дослідження питань, що потребують використання
спеціальних знань експерта-бухгалтера;
2) недоброякісне (неповне, неправильне) проведення документальної
ревізії,

що

підтверджується

матеріалами

кримінального

провадження,

висновками повторних ревізій;
3) заявлено обґрунтоване клопотання підозрюваного про призначення
судово-бухгалтерської експертизи;
4) висновки інших експертів вказують на необхідність проведення судовобухгалтерської експертизи [2, с.430].
Організація

судово-бухгалтерської

експертизи

включає

комплекс

взаємопов‘язаних етапів її проведення та полягає в підготовці, плануванні,
налагодженні та впорядкуванні, а також визначенні засобів і методів
проведення

експертного

дослідження.

Водночас

слід

наголосити,

що

організація судово-бухгалтерської експертизи за кожною конкретною справою
має свою специфіку.
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Судово-бухгалтерська експертиза як одна із форм фактичного контролю
може використовуватися для виявлення порушень в операціях з оплати праці.
Одним із основних об‘єктів дослідження судово-бухгалтерської експертизи є
розрахунки

з

оплати

праці.

У

зв'язку

з

цим

доцільним

є

визначення економічного змісту розрахунків з оплати праці і, як наслідок,
основних засад проведення судово-економічної експертизи цього питання.
Розрахунки з оплати праці – це сукупність розрахунків роботодавця з
працівниками підприємства щодо нарахування та виплати заробітної плати,
відпусток та лікарняних, а також щодо правильності та повноти нарахувань і
утримань із заробітної плати працівників у державні цільові фонди соціального
страхування згідно чинного законодавства України. Статистика показує, що
велика кількість порушень та зловживань допускається саме під час розрахунку
заробітної плати, тому з метою їх виявлення та уникнення в майбутньому і
проводиться судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами
працівникам.
Основними завданнями, які вирішуються у процесі судово-бухгалтерської
експертизи операцій, пов‘язаних з розрахунків за виплатами працівникам, є:
- перевірка правильності встановлення тарифних ставок та окладів
робітникам підприємств, установ та організацій;
- перевірка стану розрахунків з оплати праці;
- контроль за правильністю визначення заробітку робітників, які
перебувають на погодинній оплаті праці;
- перевірка законності та правильності нарахування виплат та утримань із
заробітної плати, а також порядку нарахування працівникам внесків у державні
цільові фонди;
- перевірка та підтвердження достовірності розрахункових та платіжних
відомостей із заробітної плати;
- установлення причин, що сприяли вчиненню корисливих зловживань.
Основними

об‘єктами

судово-бухгалтерської

дослідження розрахунків за виплатами працівникам є:
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експертизи

під

час

- трудові ресурси та їх використання;
- система оплати праці та преміювання, їх застосування;
- стан трудової дисципліни і дотримання трудового законодавства;
- витрати на оплату праці;
- розрахунки з оплати праці;
- адміністративні витрати;
- розрахунки зі страхування;
- розрахунки з податків і платежів;
- розрахунки з різними дебіторами;
- розрахунки з іншими кредиторами;
- первинна документація з обліку розрахунків з персоналом;
- дані бухгалтерського обліку і звітності;
- нанесені збитки в результаті правопорушень у оплаті праці,
виявлені ревізією, їх обґрунтованість і відповідальні особи тощо;
- регістри аналітичного та синтетичного обліку заробітної плати
[3, с. 235].
Слід відмітити, що основою будь-якого дослідження, пов‘язаного з
розрахунками з оплати праці є перевірка платіжних доручень на видачу
заробітної плати, які виступають джерелом первинних даних. Наприклад, у
процесі проведення експертизи нерідко розкривають вилучення коштів, яке
відображається шляхом перекручування облікових даних, внесення в первинні
документи і облікові регістри необґрунтованих записів. В подальшому
вилучення

коштів

при

ручній

обробці

розрахункових

відомостей

відображається шляхом приписки сум, нібито це оплата робітникам за час
відпустки, хвороби або виконання ними суспільних обов‘язків, необґрунтоване
нарахування преміальних виплат, завищення підсумкових сум у графі «До
видачі на руки» і заниження їх у графах відомості «Утримані податки» або
«Інші утримання». Внесення необґрунтованих записів у платіжні відомості
нерідко провадиться шляхом наступної дописки цифр або штрихів, що
змінюють початкові суми, зазначені в рядках перед підписами одержувачів, а
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також включення в платіжні відомості вигаданих або не працюючих на
підприємстві осіб [5].
При вивченні первинних документів необхідно враховувати, що кожна
господарська операція супроводжується оформленням великої кількості
взаємозалежних документів. А, отже, кожна основна і допоміжна господарські
операції породжують в супровідній документації досить складні інформаційні
ланцюжки. Для ефективного їхнього вивчення було створено певний алгоритм
експертизи інформаційних зв‘язків між документами по розрахункам за
виплатами працівникам, що дозволило виявити порушення, розбіжності та
довести невідповідність даних за матеріалами справи [4, с. 64].
Під час дослідження пакету документів експерту-бухгалтеру необхідно
здійснити відповідні контрольні роботи (рис. 1).

Контрольні роботи під час судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами
працівникам

Перевірка повноти
та правильності
заповнення
реквізитів
досліджених
об‘єктів

Встановлення
відповідності
розрахунків за
виплатами
працівникам
законодавчим актам і
нормативній базі

Перевірка
правильності
арифметичних
підрахунків в
наданій експерту
документації

Проведення
зустрічної
перевірки між
позивачем та
відповідачем

Рис. 1 Контрольні роботи під час судово-бухгалтерської експертизи
розрахунків за виплатами працівникам
Тому, на нашу думку, основними об‘єктами експертизи, що їх повинен
досліджувати експерт-бухгалтер, мають бути:
1. Розрахунки з персоналом вивчаються в разі встановлення розміру
збитків, завданих через порушення нормативних актів або навмисного
зловживання посадовими особами з метою привласнення коштів.
Навмисне перекручення коду працівника може створити умови для
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нарахування ЕОМ і переведення на особовий рахунок у банку коштів
особам, яким вони не належать (бухгалтерам та ін.). Відсутність належного
контролю

за

комп‘ютерних

веденням
технологій

документів із
дає

заробітної

можливість

плати

нечесним

за

умов

працівникам

бухгалтерії розкрадати грошові кошти.
2. Первинна документація з обліку розрахунків з персоналом
досліджується з метою встановлення доброякісності для використання в
разі обґрунтування розміру нанесених збитків.
3. Бухгалтерський облік з розрахунків з персоналом і звітності
вивчається з метою виявлення приписок невиконаних робіт, навмисного
завищення заробітної плати окремим особам і виявлення інших
правопорушень.
4. Нанесені збитки в результаті правопорушень в оплаті праці,
виявлені ревізією, їх обґрунтованість і відповідальні особи визначаються
за результатами ревізії (перевірки) і встановлюються розмір нанесених
збитків і конкретні матеріально відповідальні особи.
В залежності від об‘єкта обираються прийоми дослідження, зокрема ними
можуть бути будь-які прийоми документального контролю. Проте слід
пам‘ятати про особливості використання деяких з них, наприклад, зустрічної та
експертної перевірки. Зустрічна перевірка застосовується у разі необхідності
підтвердження достовірності надання платіжної відомості підприємством
іншому. Тут компетенція експерта-бухгалтера обмежується, оскільки він не має
права на здійснення запиту документа самостійно. У цьому випадку
формується клопотання до суб‘єкта призначення експертизи з метою
проведення такої перевірки. Якщо клопотання не задоволено, то експертбухгалтер має право на відмову від проведення експертизи. У протилежному
випадку він отримує акт проведення зустрічної перевірки, дані якого
використовує у процесі подальшого дослідження.
На нашу думку, для того, щоб підвищити ефективність проведення судовобухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами працівникамнеобхідно
413

удосконалити етапи її проведення та представити їх чітку послідовність.
Зокрема,

етапи

проведення

судово-економічної

експертизи

операцій,

пов‘язаних з нарахуванням та виплатою заробітної плати повинні включати:
1. Аналіз штатної дисципліни (експертові необхідно перевірити накази та
трудові договори).
2. Перевірка правильності встановлення тарифних ставок і окладів
працівникам (експертові необхідно перевірити, чи регламентовані в установчих
документах повноваження органів керування щодо вибору форм оплати праці
на підприємстві згідно з законодавством).
3. Перевірка стану розрахунків з оплати праці (аналітичні дані мають
відповідати записам у відомості № 12 і журналі ордері № 10, сальдо за
рахунками 65 і 66 Головної книги мають відповідати даним балансів).
4. Перевірка

правильності

нарахування

виплат

(експерт-економіст

повинен перевірити обґрунтованість нарахування допомоги з тимчасової
непрацездатності перевірити, чи є належним чином оформлені лікарняні листи).
5. Перевірка

порядку

надання

відпусток

(експерт-економіст

має

перевірити порядок оплати відпусток у межах їхньої тривалості).
6. Перевірка законності і правильності утримань із заробітної плати
(експерт повинен перевірити законність і правильність утримань із заробітної
плати та порядок нарахування роботодавцями внесків до державних цільових
фондів та своєчасність перерахування коштів до них).
7. Перевірка достовірності розрахункових і платіжних відомостей із
заробітної плати.
8. Перевірка необґрунтованих виплат заробітної плати.
Таким чином, за результатами проведеного дослідження доведено потребу
при визначенні послідовності використання методів і прийомів пізнання під час
проведення судово-бухгалтерської експертизи враховувати особливості кожної
зі справ, що дозволить: чітко сформулювати завдання експерта-бухгалтера,
визначити складові документального забезпечення судово-бухгалтерської
експертизи, визначити перелік контрольних робіт, методи та прийоми їх
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здійснення, а отже, забезпечити якість, обґрунтованість і достовірність
отриманих результатів контролю, і тим самим сприятиме підвищенню
ефективності використання результатів судово-бухгалтерської експертизи.
Оскільки велика кількість порушень та зловживань допускається саме під
час розрахунку заробітної плати, тому з метою їх виявлення та уникнення в
майбутньому і проводиться судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за
виплатами працівникам. Для того, щоб підвищити ефективність проведення
судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами працівникам
необхідно удосконалити етапи її проведення та представити їх чітку
послідовність. Під час дослідження пакету документів експерту-бухгалтеру
необхідно здійснити відповідні контрольні роботи, а саме: аналіз штатної
дисципліни, а також перевірку правильності встановлення тарифних ставок і
окладів працівникам, стану розрахунків з оплати праці, правильності
нарахування виплат та законності і правильності утримань із заробітної
плати,порядку надання відпусток, достовірності розрахункових і платіжних
відомостей із заробітної плати, необґрунтованих виплат заробітної плати
працівникам підприємства (установи, організації).
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ ―РИНОК‖
Розглядаються основні підходи до тлумачення поняття «ринок», наведена
еволюція поглядів економістів щодо трактування цього терміну та здійснено
їх систематизацію.
Ключові слова: ринок, економічні відносини, товарно-грошовий обмін,
інституції, ринковий механізм, економічні агенти.
Вступ. У процесі становлення й розвитку товарно-грошових відносин
формується такий найважливіший їх елемент, як ринок. Тому причини
виникнення товарно-грошових відносин розкривають і причини виникнення
товарного обігу й ринку. Водночас ринок – це складне утворення, він має свою
власну структуру, для його функціонування й розвитку необхідні специфічні
умови. За часу виникнення ринку різні напрями та школи економічної думки
неоднозначно тлумачили його сутність.
Стан вивчення проблеми. Теоретичні та практичні аспекти розвитку ринку
досліджували відомі вчені-економісти В.Г. Андрійчук, П.П. Борщевський,
В.І. Бойко, П.І. Гайдуцький, М.Ю. Коденська, В.І. Криворучко, І.І.Лукінов,
М.Й. Малік, С.В. Мочерний, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук, Л.М. Худолій,
О.М. Шпичак, О.Г. Шпикуляк та інші. Серед зарубіжних авторів відомі праці
по ринку К. Маркса, А. Сміта, Д. Рікардо, О. Курно, В. Джевонса, Ф. Хайєка,
П. Самуельсона, А. Маршалла, С. Фішера та ін. Праці цих вчених є
ґрунтовними, проте незважаючи на досить значну увагу до поняття «ринку»
воно стрімко змінювалось протягом історичного розвитку людства. Тому
питання сутності ринку є відкритим і сьогодні.
Метою дослідження є вивчення розвитку поняття «ринок» в історичному
процесі, з‘ясування основних підходів до його трактування економістами та
систематизація поглядів провідних вчених щодо категорії «ринку».
Виклад основного матеріалу. Ринок як система обміну має багатовікову
історію. Він виник ще в епоху первіснообщинного ладу; люди одного племені
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залишали продукти обміну в певному місці, представники іншого – забирали їх
і залишали свої товари взамін. Це був так званий німий обмін. Поступово такий
обмін ставав регулярним, набував форму товарного. Він носив характер
натурального, без використання грошей. Спочатку це були просто життєво
необхідні засоби, згодом – засоби виробництва життєвих засобів. [1, с. 5].
Обмін відбувався у певному місці та у певний час. З розвитком міст для
торгівлі товарами починають виділяти певні місця – ринкові площі, де
відбувалася роздрібна та оптова торгівля. Тому, спочатку ринок розглядався як
базар, ринкова площа, умовне чи реальне місце – місце, де продавали і купували
товари.
В енциклопедичному словнику Брокгауза і Ефрона ринок розглядається
просто як місце торгівлі товарами, яке було уже в Єгипті та Ассирії. У древніх
греків воно носило назву Agora, у древніх римлян – Forum. Слово «базар» у
цьому словнику ототожнюється з ринком і подається як термін перського
походження, широко вживаний на мусульманському сході в значенні ринок
[1, с. 5]. Таке його розуміння закріпилось і збереглось в наш час як побутове і
як одне із трактувань цього терміну. Зокрема, в словнику української мови
ринок визначається саме як ―…місце роздрібного продажу продуктів
харчування та інших товарів, «базар» [2, с. 536].
Походження слова ринок також пов‘язують з німецьким словом «Ring»,
що означає кільце, оскільки центр середньовічного міста являв собою площу з
будинком магістрату (ратушею) в центрі та будинками довкола (кільцем). Як
правило, після надання місту магдебурзького права на такій площі періодично
проводились ярмарки, а згодом розміщувались крамниці та торгові ятки. Звідси
перенесення назви центральної площі міста на явище, яке ще по-східному
називають «базар» [3].
З процесом розвитку ринку формуються наукові визначення його сутності,
економічного змісту. Вивчення й узагальнення вітчизняної та іноземної
економічної літератури з питань розвитку і функціонування ринку свідчить, що
єдине визначення терміну «ринок» відсутнє. Складність та багатоаспектність
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розвитку ринку як соціально-економічного процесу зумовило різноманітність
поглядів щодо цього поняття, оскільки увага авторів акцентується на різних
гранях цього економічного терміну. У працях представників класичної школи
А.Сміта і Д.Рікардо чіткого політ економічного визначення ринок ще не набув,
оскільки його відносили до зовнішніх, поверхневих явищ ринкової економіки
[4, с. 138].
Першим спробував дати визначення сутності ринку французький
економіст О.Курно: «Экономисты подразумевают под термином ―рынок‖ не
какую-либо конкретную рыночную площадь, на которой покупаются и
продаются предметы, а в целом всякий район, где сношения покупателей и
продавцов друг с другом столь свободны, что цены на одни и те же товары
имеют тенденцию легко и быстро выравниваться» [5, с. 6].
Близьким до визначення О.Курно було трактування ринку англійським
економістом В.С. Джевонсом: «Вначале рынок представлял собой публичное
место в городе, где пищевые продукты и другие предметы выставлялись на
продажу, но затем это слово было обобщено и стало означать всякую группу
людей, вступающих в тесные деловые отношения и заключающих крупные
сделки по поводу любого товара» [5, с. 7].
Видатний італійський професор А. Пазенті розглядав ринок як те уявне
місце, куди сходяться виробники товарів, які пропонують свій товар покупцям,
та споживачі, які пред‘являють попит на товар. Узагальнивши визначення
багатьох економістів про ринок, він називає його центральним явищем
економіки [6, с. 87].
Російський економіст В.Я. Железнов на початку ХХ століття писав:
«Рынком в обыкновенной речи принято называть место, на котором
совершается покупка или продажа товаров. С точки же зрения научной и
социально-экономической под рынком понимается совокупность лиц, которые
встречаются и обмениваются своими продуктами» [7, С.136-137]. Майже
ідентичне визначення зустрічаємо в Малій радянській енциклопедії: «Рынок – в
житейском обиходе – базар, место продажи и покупки товаров. В политической
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и экономической – сфера товарного обращения, совокупность частных сделок и
совокупность отношений по купле и продаже товаров. Рынок является
исторической категорией, так как отношения купли-продажи возникают и
развиваются в процессе превращения натурального хозяйства в простое
товарное и далее в капиталистическое» [8, с. 551].
Деякі вчені сучасності також продовжують описувати ринок саме як
умовний простір («ринок-місце»). Так, Е. Бевентер та Й. фон Хампе
відзначають ринок як «подумки уявне місце, де шляхом порівняння цін на
блага і обсягів їх пропозиції приводяться у відповідність платоспроможність і
готовність до поставок» [9, с. 174].
У праці «Эффективная экономика – шведская модель» К. Енклунд описує
ринок як «місце, де кожен день мільйони споживачів і тисячі підприємств
зустрічаються і домовляються про ціни на ті товари та послуги, які купуються і
продаються» [10, с. 71]. Ринок – це реальне чи уявне місце, де зустрічаються
люди і укладають угоду (купляють-продають) [11, с. 196], або «місце зустрічі
плюралізму попиту і пропозиції» [12, с. 16].
У наведених визначеннях сутність ринку визначалась в більшій мірі як
місце торгівлі, що не зовсім відображає реальність. Сучасний розвиток
транспорту та засобів зв‘язку (особливо Інтернету) дає можливість здійснювати
акти купівлі-продажу, уникаючи особистих контактів: покупець і продавець не
тільки можуть не бачити один одного, а й навіть можуть бути не знайомі.
Розвиток товарного виробництва, поглиблення суспільного поділу праці та
відособлення виробників зумовило необхідність обміну продуктами праці –
товарами, що в свою чергу призвело до появи грошей, як засобу мінової
вартості. Подальший розвиток товарно-грошових відносин, здійснення обороту
капіталу і товарів призвело до появи капіталістичних відносин у суспільстві.
Для відтворення виробництва й забезпечення його розширення вироблений
товар необхідно не просто реалізувати, а продавати з певною прибутковістю.
Ринок як соціально-економічний процес починає формуватись в результаті
постійного здійснення обороту товарів і капіталу. Таким чином першоосновою
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ринку є «розвинуте товарне виробництво, яке підпорядковується законам
товарно-грошових відносин» [13, с. 8]. В процесі виробництва люди, змінюючи
природу

та

використовуючи

матеріально-технічні

ресурси,

створюють

необхідні для існування і розвитку суспільства товари, які і є основною
складовою товарообороту, а ринок розвивається як система взаємовідносин між
продавцями і покупцями [14, с. 84].
Поява грошей, а також подальший розвиток товарно-грошових відносин і
обміну призводять до того, що у продавців зникає потреба продавати та
купувати, будучи «прив‘язаним» безпосередньо до певного місця і часу.
Починає формуватись сфера обігу. В результаті замість попереднього
розуміння ринку з‘являється нове – форма товарно-грошового обміну. Таке
трактування отримало найбільше поширення в економічній літературі. Так, в
підручнику «Політична економія» вказане таке визначення: «ринок – це обмін,
організований за законами товарного виробництва та грошового обігу» [15,
с. 511]. О.С. Булатов наводить кілька визначень ринку: «Ринок – це обмін,
організований за законами товарного виробництва і обігу, сукупність відносин
товарного обміну»; «ринок – це сфера обміну в межах держави і між
державами, яка зв‘язує між собою виробників і споживачів продукції» [16,
с. 57; 17, с. 96].
У Великій радянській енциклопедії 1956 року видання зафіксовано: «Ринок
– сфера товарного обміну, категорія товарного господарства. В політикоекономічному значенні ринок – пропозиція і попит на товари або на якийнебудь вид товару як в масштабі світового господарства – світовий ринок, так і
в межах країни (держави) або її окремого району» [18, с. 522]. Тобто, в науковій
економічній літературі радянського періоду також було поширене визначення
ринку як сфери товарного обміну, що свідчить про певний розвиток ринку в
планово-регульованій економіці, хоча основні ринкові механізми (закон попиту
і пропозиції, вільного ціноутворення) в колишньому СРСР були відсутні, а
економічна основа господарювання – власність на засоби виробництва, землю і
результати праці були одержавлені.
420

В тлумачному словнику С.І. Ожегова зазначено інше визначення : «ринок
– сфера товарного обігу, товарообороту» [19, с. 599]. Поняття ринку як сфери
обігу є більш широким, ніж просто сфера товарного обміну. Таке трактування
окрім товарного обігу включає в себе й грошовий обіг, в тому числі й ринок
цінних паперів.
Розглядаючи сутність ринку з позиції суб‘єктів ринкових відносин, деякі
вчені економісти визначають ринок як сукупність покупців. Американський
маркетолог Ф. Котлер визначає ринок як «сукупність існуючих та потенційних
покупців товарів або послуг» [20, с. 26]. Близьке за суттю визначення ринку дає
Г. Менк‘ю [21, с. 88]. Інші американські економісти Д.Шеферд та Д. Фатрелл
доповнюють сутність ринку відносинами між людьми, стверджуючи, що
«можна спростити справу, якщо не визнавати ринок ні місцем чи центром
торгівлі, ні площею або торговою сферою. Тоді ринок – група людей, група
покупців і продавців, які мають певні пристосування для торгівлі. Вони можуть
збиратись як в одній точці чи ринковій зоні, так і бути розпорошеними на
великій території…Важливим фактором, який визначає ринок, є якість
спілкування між ними» [22, с. 23].
На нашу думку, зазначені визначення ринку не можуть бути вичерпними,
оскільки в них зміст цього поняття вбачається в сфері обміну. Сферу
виробництва, яка є першоосновою ринку, ці трактування не охоплюють.
Часто термін «ринок» трактують як механізм, інструмент, засіб, що
сприяє встановленню певних відносин між продавцем і покупцями. Нова
британська енциклопедія визначає ринок як «..сукупність інструментів, за
допомогою яких відбувається обмін товарами та послугами в результаті
контактів покупців і продавців один з одним безпосередньо або через
посередників» [23, с. 858].
Ідентичні за своєю сутністю визначення ринку наведені в працях
К.Макконелла та П.Самуельсона. У першого : «Ринок – це просто механізм або
пристосування, що здійснює контакт між покупцями або пред‘явниками
попиту, і продавцями або постачальниками товару чи послуг» [24, с. 53]. У
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другого: ― Ринок – це механізм, через який покупці і продавці взаємодіють, щоб
визначити ціну та кількість товару ‖ [25, с. 74].
Ідеологи класичного капіталізму (М. Фуко та інші) зображають ринок «у
вигляді механізму інформаційного зворотного зв‘язку, який стихійно регулює
виробництво відповідно до суспільних потреб через ціни та потік товарів, тобто
у вигляді механізму контролю альтернативного плану» [26, с. 44]. Ф. Хайєк про
ринок писав так: «…складний передаточний пристрій, який дозволяє з
найбільшою

повнотою

та

ефективністю

використовувати

інформацію,

поширену серед численних індивідуальних агентів» [27, с. 54].
Для наведених визначень характерним є те, що у всіх них відсутнє
акцентування на вивченні виробничих (економічних) відносин.
З появою такого специфічного товару як робоча сила ринок стає загальним
явищем, він все більше проникає у виробництво. Придбання засобів
виробництва й робочої сили стає необхідною умовою виробництва. Саме тому
у політичній економії при визначенні сутності ринку на передній план виходить
система або певна сукупність економічних відносин.
Ринок – це цілісна система економічних відносин між покупцями та
продавцями, які виникають в зв‘язку з формуванням вільних цін, які
коливаються в залежності від динаміки попиту та пропозиції [28, С.55-57].
Ринок – це відносини між людьми, які проявляються через обмін, що
функціонує на основі товарного виробництва й обігу. Він є сполучною ланкою
між виробництвом і споживанням, засобом забезпечення пропорційності
структури виробництва та суспільних потреб [29].
Е. Долан формує визначення ринку як «будь-яка взаємодія, в яку
вступають люди для торгівлі один з одним» [30, с. 20], а С. Фішер визначає
його як «пакет угод, за допомогою яких продавці і покупці товарів та послуг
вступають в контакт з приводу купівлі-продажу певних товарів чи послуг»
[31, с. 10].
За визначенням В.В. Селезнева: «Ринок – це сфера прояву економічних
відносин між виробниками і споживачами товарів. Кожний виробник і
422

споживач товару має свої інтереси, які можуть або співпадати, або не
співпадати. Якщо вони співпадають, то відбувається акт купівлі-продажу.
Таким чином, ринок є своєрідним інструментом узгодження інтересів
виробництва і споживання. Для виробника ринок являє собою сукупність
споживачів, які мають інтерес до продукції товаровиробника і можливість
(платоспроможність) щоб її купити» [32, с. 11].
Українські вчені в економічній енциклопедії дають таке визначення
«ринку»: «Ринок – сукупність економічних відносин між фізичними і
юридичними

особами

(промисловими,

торговельними

компаніями,

корпораціями, банками, у тому числі ТНК і ТНБ), а також міждержавними і
наднаціональними

органами,

міжнародними

фінансово-кредитними

інститутами з організації та купівлі-продажу різноманітних товарів і послуг
відповідно до законів товарного виробництвами» [33, с. 281].
Таким чином, узагальнюючи всі вищевикладені визначення ринку, можна
стверджувати, що ринок, з одного боку, це форма функціонування економіки, з
другого – це система товарно-грошових відносин, яка базується на законах
товарного виробництва.
Всі наведені визначення поняття «ринок» показують зміну трактувань його
як економічної категорії в історичному процесі пізнання, а також відображають
багатоаспектність цього поняття. Проте ці визначення не можуть повно
розкрити суті цього терміну. Це, насамперед, пов‘язано з тим, що ринок є
досить складна система, сутність якої проявляється відповідно до розвитку
суспільства і економіки.
Характерною ознакою перехідного періоду до ринкової економіки є те, що
соціально-економічна сутність категорії «ринок» і нині продовжує бути
предметом

дослідження

вітчизняних

вчених

економістів.

Теоретичні

узагальнення змісту поняття «ринок», його класифікація за певними ознаками
викладені досить аргументовано з врахуванням сучасного стану розвитку
економіки в книзі П.Т. Саблука та інших авторів «Основи організації
сільськогосподарського ринку» [34, С.13–14]. Тут сутність ринку тісно
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пов‘язується

з

суспільним

його

значенням

«…ринок

являє

собою

цілеспрямовану упорядковану систему ресурсів, установ та методів, завданням
якої є створення і підтримання ринкового середовища в стані максимального
наближення до чистої конкуренції і здатності генерувати ринкові ціни як ціни
попиту та пропозиції ..». І далі: «Вільний ринок – це економічна система, в якій
виробляються ті товари, що придбаються громадянами, самі громадяни своєю
поведінкою на ринку розподіляють ресурси на виробництво товарів. До
ринкової економіки відносять таку економічну систему, в якій вільний ринок
поєднується з мінімальним державним втручанням».
Різниця у визначенні ринку як сукупності економічних (виробничих)
відносин і сфери обігу полягає в тому, що акцент ставиться на відносини, які й
характеризують сутність ринку, а не на наявність товарно-матеріальних
цінностей і засобів.
Дослідження

вітчизняної

економічної

літератури

дає

підстави

стверджувати, що деякі автори почали акцентувати свою увагу на понятті
«ринок – це процес». Таке тлумачення можна зустріти в монографії «Рынок как
орган экономики и маркетинг», де зазначено: «Рынком традиционно называли
место, на котором встречались оферент и покупатель с целью обмена.
Поскольку в настоящее время рыночные связи согласуются по телефону,
целесообразнее говорить о рынке как о процессе, в котором оферент и
покупатель совместно определяют цену и количество товара. При этом они
решают экономические проблемы (что, как и для кого), хотя это не стоит на
переднем плане их рассуждений» [35, с. 9]. Трактування ринку як процесу
зустрічаємо і в працях С.В. Мочерного: «… ринок – це певна сукупність
відносин власності між покупцями і продавцями з приводу купівлі-продажу
товарів і послуг та механізм забезпечення цього процесу згідно із законами
товарного виробництва» [36, с. 130]. Професор М.Ю. Коденська в монографії
«Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи
розвитку» стверджує: «поняття «ринок» необхідно розглядати як сферу
кругообігу товарів, послуг та капіталу і як систему організації товарно424

грошових відносин, що виникають у ході цього процесу, прискорюючи або
уповільнюючи його» [37, С.44-45].
Своє продовження трактування поняття «ринок – це процес» знаходить в
працях О.Г. Шпикуляка, проте вже з інституціональної точки зору:
«…категорія «ринок» – це процес еволюційних зв‘язків економічних агентів з
метою задоволення потреб, координації взаємодій і узгодження стимулів через
механізм цін та здійснення трансакцій, системи інституцій та інститутів, які
структурують взаємовідносини у процесі обміну» [38, С.57].
Узагальнивши і систематизувавши погляди вчених економістів дає
можливість констатувати основні підходи до трактування поняття «ринок»
(табл. 1).
Таблиця 1
Основні тлумачення поняття “ринок”*
Коротка характеристика

Основні представники

місце, територія, ринкова площа
(економічний простір), де відбувається
купівля-продаж товарів

О.Курно, В.Джевонс, А.Пазенті,
В.Железнов, Е.Бевентер, Й. фон
Хампе, К.Енклунд, А.Маршалл

товарно-грошовий обмін, організований
за законами товарного виробництва та
грошового обігу
сукупність існуючих і потенційних
покупців товарів або послуг, що мають
пристосування для торгівлі
РИНОК

механізм, інструмент, засіб, що сприяє
встановленню певних відносин між
продавцем і покупцями
сукупність (система) економічних
відносин з приводу купівлі-продажу
товарів
процес зв‘язків суб‘єктів ринку з метою
задоволення потреб споживачів

Л.Абалкин, В.Медведєв,
А.Булатов, Н.Базылѐв
іноземні автори (Ф.Котлер,
Д.Шеферд, Д.Фатрелл, Г.Менкью)
П.Самуельсон, К.Макконелл,
М.Фуко, Ф.Хаєк, А.Гальчинський,
П.Єщенко
Е.Долан, С.Фішер, В.Селезнев,
А.Романов, И.Николаева,
С.Мочерний, П.Саблук,
М.Коденська, більшість
радянських і українських
економістів
О.Шпикуляк

*Систематизовано автором на основі: [1-37]

Висновки. Дослідження науково-теоретичних основ ринку дозволяє
здійснити наступні узагальнення:
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- поняття «ринок» незважаючи на більш ніж двохсотрічне існування
залишається динамічною категорією, яка пройшла шлях від примітивного
трактування як базар (ринкова площа) до визнання його процесом
еволюційних зв‘язків економічних агентів з метою задоволення потреб.
Еволюція

поглядів

до

трактування

поняття

«ринок»

обумовлена

історичним розвитком економічного життя людства, а відповідно і
ускладненням самого ринку;
- поняття «ринок» є багатоаспектним. Це пояснюється тим, що різні
автори акцентують свою увагу на різних його гранях. Найбільшого ж
поширення

набуло

класичне

визначення

поняття

«ринок»,

яке

відштовхується від трактування його як сукупності (системи) економічних
відносин з приводу купівлі-продажу товару.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ
ЗАТРАТ І ДОХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Узагальнено поняття бюджетування в системі управління підприємства на основі
впровадження обліку за центрами відповідальності. Окреслено систему
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бюджетування як систему планування, обліку та контролю за фінансовими
потоками в межах центрів відповідальності за статтями бюджету.
Ключові слова: витрати, доходи, бюджетування, планування
Бюджетування є дієвим інструментом управління підприємством, проте в
Україні останніми роками спостерігається його недооцінка, яка значною мірою
зумовлена неправильними підходами до його побудови, що проявилися за умов
адміністративної системи господарювання та скомпрометували саму ідею
планування.

Керівники

підприємств

і

зараз

тлумачать

призначення

бюджетування відповідно до власних встановлених уявлень, що гальмує його
впровадження та розвиток в нашій країні. З іншого боку, як переконує досвід
економічно розвинутих країн і практика деяких вітчизняних підприємств,
відсутність планів або прорахунки при його формуванні є одним із факторів
фінансової кризи.
Мета бюджетування – досягнення вартісних (або інших, що виражаються
через фінансово-економічні показники) цілей підприємства. На формування
мети безпосередньо здійснює вплив стратегія підприємства.
Бюджетування є самим деталізованим рівнем планування і представляє
собою процес підготовки окремих бюджетів по структурних підрозділах або
функціональних сферах підприємства, розроблених на основі затверджених
вищим керівництвом програм. Інколи цей термін трактується більш широко, як
цілісна система вибору тактичних цілей планування на рівні підприємства в
рамках прийнятої стратегії, розробки планів (кошторисів витрат та доходів)
майбутніх операцій та контролю виконання цих планів, тобто по суті як
система внутрішнього фінансового управління. Тому бюджетування є однією з
прогресивних систем оперативного планування [1].
Якщо розглядати сутність системи бюджетування, то маємо на вході
бюджетні показники, які представлені у системі бюджетів, далі – процес
виконання бюджету, на виході – фактичні показники виконання бюджету. Роль
зворотного зв‘язку відіграє бюджетний контроль.
Систему бюджетування можна визначити як систему планування, обліку та
контролю за фінансовими потоками в межах центрів відповідальності за
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статтями бюджету. Бюджетування є складовою загальної системи управління
підприємством, а бюджетне планування та бюджетний контроль виступають
відповідно, прототипами функцій планування та контролю загальної системи
управління на площину системи бюджетування.
Бухгалтерський облік є інформаційною основою бюджетування, який,
окрім того, що надає необхідну інформацію як для бюджетного планування,
контролю та аналізу виконання бюджету, є однією зі складових бюджетного
процесу. Загалом процес бюджетування здійснюється наступним чином: на
основі інформації про зовнішнє середовище та звітної (облікової) інформації
формуються та затверджуються бюджети підприємства, далі відбувається
процес виконання бюджетів всіх рівнів, який відображається за допомогою
системи обліку, формуються звіти про виконання бюджетів, на основі яких
здійснюється контроль за їх дотриманням та аналіз виконання.
Що стосується етапів бюджетування, то в літературі їх визначають порізному. На нашу думку, процес бюджетування на підприємстві можна
розділити на три головні етапи:
1. Складання планового бюджету.
2. Облік фактичного виконання бюджету.
3. Контроль та аналіз результатів виконання бюджету.
Облік виконання бюджетів: передбачає не тільки складання фінансових
прогнозів, у тому числі розрахунок різних варіантів фінансового стану
підприємства

і

окремих

видів

його

бізнесу,

але

й постановку

управлінського обліку, в межах якого можна отримувати інформацію для
контролю
структурних

і аналізу

про хід виконання раніше затверджених

підрозділів

підприємства –

бюджетів

об‘єктів бюджетування.До такої

інформації пред‘являються такі вимоги:
− в документації повинні бути відображені всі операції, які мали місце в
господарській діяльності;
− відображення операцій повинно бути виконане у відповідності з їх
економічним змістом;
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− всі операції повинні бути рознесені за відповідними об‘єктами обліку
(місцями виникнення витрат, центрами витрат, центрами відповідальності);
− кожна операція відображається в обліку на підставі відповідного,
оформленого належним чином первинного документу;
− всі операції відображаються в обліку в тому періоді, до якого вони
відносяться;
− дані із первинних документів повинні бути коректно зведені та узагальнені з
дотриманням встановлених вимог відносно порядку та обсягу розкриття
інформації.
Для ефективного функціонування бюджетування, облік повинен обробляти
інформацію про діяльність окремих промислів – центрів відповідальності та
окремих видів продукції – центрів витрат.
Виокремлення центрів відповідальності дозволяє суттєво підвищити
ефективність управлінського обліку, контролю та управління, а також
оцінювати і контролювати результати діяльності кожного виробничого
підрозділу, визначаючи їх внесок в досягнення основної мети переробного
підприємства.
З‘ясування сутності бюджетування та його місця в системі фінансового
планування на підприємстві неможливе без вивчення класифікації об‘єктів
бюджетування.
Об‘єкти бюджетування – це об‘єкти підприємства, щодо яких ведеться
планування, облік, контроль і аналіз виконання бюджетів.
Поєднання об‘єктів бухгалтерського обліку і бюджетування відбувається
на етапі розподілу господарських засобів за центрами відповідальності.
Концепція управління на основі виділення центрів відповідальності була
запропонована американським вченим Дж. А. Хігінсом, який дає наступне
визначення центру відповідальності – це структурний підрозділ підприємства,
який повністю контролює ті чи інші аспекти фінансової діяльності, а його
керівник самостійно приймає рішення та несе повну відповідальність за
виконання планових показників, що були доведені до нього [2].
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Економічно ефективна діяльність центрів відповідальності можлива лише
в тому випадку, якщо вона супроводжується чітко заданими кількісними
параметрами витрат та результатів, які повинні відображатися в обліку та бути
контрольованими. Як правило, основний обсяг інформації для потреб
бюджетного планування надає система бухгалтерського обліку.
Керівництву підприємства необхідна повна інформація про діяльність
центрів відповідальності, тому облік у бюджетуванні повинен використовувати
усі існуючі системи обліку витрат, засновані на обліку постійних та змінних
витрат, їх груп за носіями та функціями [40].
Вперше принципи складання бюджетів були сформульовані видатним
дослідником М. Пуехбергом. Він виділяв чотири принципи:аналітичності –
передбачає реєстрацію лише твердо встановлених прав та зобов‘язань
оформлених договорами;спеціалізації – окреме планування та облік кожного
виду доходів та витрат;повноти – відображення у бюджеті та обліку доходів та
витрат у повних сумах;єдності – поєднання всіх доходів та витрат у єдиному
бюджеті [3].
Для ефективної організації контролю в системі бюджетування облікова
система

повинна

забезпечувати

оперативність

отримання,

обробки

та

своєчасності надання інформації про виконання бюджетів. Ці дані необхідні
для коригування та розробки бюджетів на наступні періоди та прийняття
управлінських рішень. Провідне місце в бюджетуванні займають відхилення,
оскільки саме вони сигналізують про наявність проблем у функціонуванні
підприємства, тому їх облік є дуже важливим і на методичному етапі необхідно
розробити методику відображення відхилень в обліку.
Виділяють

декілька

варіантів

обліку

відхилень

від

бюджетних

показників, які ґрунтуються на:
1) нормативному методі, який використовувався за минулих часів.
Відхилення відображаються у первинних документах та облікових регістрах
(без використання синтетичних та аналітичних рахунків);
2) відображенні відхилень у системі бухгалтерського обліку на базі
використання рахунків синтетичного та аналітичного обліку та наступного
списання

на

рахунок

продаж

або
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результатів

виробничо-збутової

діяльності. При цьому відхилення обліковуються за різними категоріями
витрат

та

результатів,

за

використаними

ресурсами,

центрами

відповідальності, сегментами діяльності[5].
Бухгалтерський облік в системі бюджетування виконує наступні завдання,
що зумовлені вимогами управління господарською діяльністю: формування
інформаційної бази для розробки бюджетів та прийняття ефективних
управлінських рішень; забезпечення збереження майна підприємства та його
ефективне використання; контроль за доцільністю господарських операцій та
виконанням бюджетів.
Таким чином, систему бюджетування можна визначити як систему
планування, обліку та контролю за фінансовими потоками в розрізі центрів
відповідальності

за

статтями

бюджету.

Бюджетування

є

підсистемою

загальної системи управління підприємством, а бюджетне планування та
бюджетний

контроль

виступають

відповідно

проекціями

функцій

планування та контролю загальної системи управління на площину системи
бюджетування. Для системного визначення їх суті, організації та впливу на
вихід із системи, розглянуто співвідношення цілей, завдань, функцій, предмету,
об‘єктів та методів бюджетного планування, обліку та контролю.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
УДК 369.06
Н.Н. Британська
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ
У статті розглянуто актуальні питання щодо розвитку медичного
страхування в Україні. Досліджено особливості функціонування медичного
страхування як елементу системи соціального захисту населення. Визначено
ряд проблем, які утримують розвиток обов’язкового медичного страхування
та запропоновані напрями розвитку медичного страхування в цілому.
Ключові слова: соціальне страхування, медичне страхування, добровільне
медичне страхування (ДМС), обов’язкове медичне страхування (ОМС),
соціальний захист населення.
В умовах формування ринкової інфраструктури важливе значення має
медичне

обслуговування

населення

як

своєрідна

сфера

послуг

для

повноцінного функціонування людського організму. Здоров‘я населення за
сучасними уявленнями визначає ступінь соціально-культурного розвитку
суспільства та якості життя громадян. Об‘єктивне збільшення медичних потреб
населення відбувається на тлі зменшення можливостей системи охорони
здоров‘я. Державні витрати на охорону здоров‘я не задовольняють реальні
потреби людей. В умовах гострої нестачі бюджетних коштів дедалі більша
частка амбулаторної і стаціонарної допомоги стає платною. Світовий досвід
показує, що найбільших успіхів у вирішенні проблеми зміцнення здоров‘я
населення досягли ті країни, які запровадили в системі охорони здоров‘я
механізм медичного страхування [10]. Українська система охорони здоров‘я на
сьогодні

знаходиться

на

стадії

реформування:

добровільне

медичне

страхування поступово набирає популярності, а обов‘язкове – незважаючи на
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численні законопроекти – дотепер відсутнє [9]. На думку фахівців, для
ефективного проведення реформ у сфері охорони здоров‘я України необхідно
переходити до страхової медицини, впровадження якої в країні не можливо,
поки система охорони здоров‘я працює за радянською моделлю.
Страхова медицина виступає реальною альтернативою бюджетному
фінансуванню, яке вже не спроможне забезпечити конституційне право
громадян на отримання безоплатного медичного обслуговування. Розвиток
медичного

страхування

є

об‘єктивною

потребою,

яка

продиктована

необхідністю забезпечити надходження коштів до галузі охорони здоров‘я.
В Україні основні проблеми теорії та практики страхування (у т.ч.
медичного страхування) в умовах ринкової економіки досліджували вчені
Т. Артюх, В. Базилевич, О. Гаманкова, М. Мних, С. Горянська, С. Осадець,
Т. Ротова, В. Рудень, Р. Смоленюк, Я. Шумелда, Н. Нагайчук, С. Юрій та інші.
Серед зарубіжних науковців необхідно назвати Н. Адамчука, А. Аткінсона,
Е. Берковіца,

К. Блека,

Р. Болла,

В. Глейзера,

П. Коха,

В. Крістофоліні,

Е. Коломіна, Л. Рейтмана, Т. Федорову, С. Ханта, В. Шахова та інших фахівців.
Надання якісної медичної допомоги є важливою та невід‘ємною складовою
системи соціального захисту населення. Де б не знаходився громадянин
України та яке б не було у нього матеріальне становище, при настанні
непередбачуваної з його здоров‘ям ситуації, він має отримати гідну медичну
допомогу.
Система соціального захисту населення складається з таких елементів:
– соціальне страхування;
– державна соціальна допомога;
– державні соціальні гарантії [1].
В свою чергу, соціальне страхування в Україні, згідно Закону України «Основи
законодавства про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» [2],
поділяється на такі види:
– пенсійне страхування;
– медичне страхування;
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– страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності;
– страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням ;
– страхування на випадок безробіття.
Так як, медичне страхування є складовою соціального страхування, а
останнє в свою чергу є складовою соціального захисту, то це дає підстави
погодитися з думкою багатьох відомих вчених, що медичне страхування є
елементом системи соціального захисту населення України.
Проте, варто відмітити, що медичне страхування як елемент системи
соціального захисту населення України і досі не працює в повному обсязі.
Медичне страхування – це елемент системи соціального захисту населення
щодо охорони здоров‘я, який забезпечує компенсацію витрат населення на
медичне обслуговування.
Розрізняють обов‘язкове та добровільне медичне страхування.
Медичне страхування поділяється за формами на обов‘язкове медичне
страхування (ОМС) і добровільне медичне страхування (ДМС). Обов'язкове
медичне страхування реалізується через програми обов'язкового медичного
обслуговування. Воно має особливе значення, оскільки воно є всеохоплюючим,
всезагальним. Це надзвичайно важливо у зв'язку з тим, що будь-яка людина
живе в соціумі, і як жива істота, має право на отримання допомоги у разі втрати
здоров'я, незважаючи на те, чи може вона оплатити цю допомогу. Але в такий
спосіб суспільство не може забезпечити надання допомоги у разі захворювання,
лікування якого вимагає надто великих затрат; надання високо комфортних
умов лікування й та ін. Саме тому систему ОМС доповнює система
добровільного медичного страхування (ДМС).
Добровільне медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у
разі втрати ними здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компенсацією
громадянами витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та інших витрат,
пов'язаних із підтримкою здоров'я:
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– відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням;
– придбанням медикаментів;
– лікуванням у стаціонарі;
– отриманням стоматологічної допомоги, зубним протезуванням;
– проведенням профілактичних та оздоровчих заходів тощо.
Договір

з

добровільного

медичного

страхування

може,

зокрема,

передбачати:
– ширше право вибору застрахованим пацієнтом медичних установ,
лікарів для обслуговування;
– поліпшення

умов

утримання

застрахованого

в

стаціонарах,

санаторіях, профілакторіях;
– надання

спортивно-оздоровчих

послуг

та

інших

засобів

профілактики;
– подовження тривалості після лікарняного патронажу та догляду за
пацієнтом у домашніх умовах;
– діагностику, лікування та реабілітацію з використанням методів
нетрадиційної медицини;
– розвиток системи сімейного лікаря;
Популярність ДМС в Україні рік у рік зростає, про що свідчить ріст як
кількості укладених договорів, так і сум страхових платежів.
В даний час на ринку ДМС працюють близько 30 страхових компаній,
середній рівень виплат становить більше 60%. Страхових компаній, що мають
різні можливості, досвід і авторитет. Кожна страхова компанія прагне принести
в страховий бізнес щось своє, що вигідно вирізнятиме її серед конкурентів [3] .
Програми, які пропонують страхові компанії з ДМС, можна поділити на
чотири основні категорії:
– поліклінічне обслуговування, у тому числі аптечне;
– стаціонарне обслуговування;
– послуги невідкладної швидкої медичної допомоги;
– стоматологія.
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Незважаючи на те, що медичне страхування вже перестало бути
ексклюзивною послугою, поліси ДМС, як і раніше, залишаються досить
дорогим задоволенням. Вартість найдешевших продуктів економ-класу
становить близько 300 у.о. на людину на рік, за умови, що до нього увійде
повний набір потрібних послуг: лікування в стаціонарі, невідкладна допомога,
поліклінічне обслуговування і забезпечення медикаментами на всіх етапах
лікування.
Проте значного поширення на вітчизняному страховому ринку воно ще не
набуло, що підтверджує вітчизняна статистика, згідно якої частка послуги
добровільного медичного страхування у загальному об'ємі страхового ринку
складає лише 2,6%, при загальній кількості застрахованих даним видом
страхування у 2% від загальної кількості населення, в т.ч. індивідуальних
страхувальників - менше 1%. Хоча, останнім часом – в умовах кризового
розвитку української економіки – на вітчизняному страховому ринку
добровільне

медичне

страхування

поступово

завойовує

свої

позиції,

поступаючись за темпами зростання хіба що автомобільному страхуванню.
Проте якість цих послуг далеко не завжди виправдовує надії. Наприклад,
труднощі можуть виникнути, коли вам нагально потрібно купити ліки і ви
розраховуєте на відшкодування їхньої вартості від страхової компанії.
Внутрішні

неузгодженості

та

відсутність

договорів

між

страховими

компаніями, лікарнями та аптеками не повинна впливати на інтереси
споживачів страхових та медичних послуг.
Незважаючи на конституційні норми щодо забезпечення медичною
допомогою населення України, система охорони здоров‘я у більшості випадків
не дає можливості отримати безоплатну медичну допомогу, що знижує доступ
населення до медичних послуг. Це, у свою чергу, вимагає пошуку
альтернативних

джерел

фінансування

галузі,

шляхом

запровадження

загальнообов‘язкового державного соціального медичного страхування.
Перехід до обов‘язкового соціального медичного страхування в Україні є
єдиним засобом поліпшення ситуації з охорони здоров‘я, що перевірено
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світовим досвідом і сприятиме підвищенню якості, доступності та своєчасності
надання медичної допомоги населенню [7].
Система обов‘язкового страхування найближчим часом є не просто
способом організації системи охорони здоров‘я, а життєвою необхідністю
відновлення медичної галузі. Обов‘язкове медичне страхування повинно
охоплювати практично все населення та задовольняти основні першочергові
потреби, але існує ряд перешкод переважно правового характеру, що не
дозволяють реалізувати вищевказані принципи.
Серед головних можна назвати такі:
– забезпечення збалансованості законодавчих актів із соціального
страхування та загальнообов‘язкового державного соціального медичного
страхування, що суттєво підвищить стабільність галузі охорони здоров‘я в
цілому;
– підвищення відповідальності органів державної влади й місцевого
самоврядування щодо зобов‘язань, пов‘язаних зі страхуванням пільгових
груп населення;
– чітке розмежування функцій і відповідальності на різних рівнях
управління системою;
– створення

механізмів

реального

забезпечення

захисту

прав

пацієнтів;
– забезпечення дієвого контролю з боку державних органів за
цільовим використанням коштів, що будуть виділені на ці цілі [4].
В Україні інститут медичного страхування населення розвивається
повільно, а обов‘язкова його форма є тією послугою, що не викликає довіри у
населення. Як наслідок вона є недостатньою для задоволення потреб населення.
Головною причиною цього є відсутність цілеспрямованої та скоординованої
державної політики, а також підготовлених працівників медичних закладів як
учасників страхового ринку. Одним із напрямів покращення наявної ситуації є
розробка

дієвих

механізмів,

що

забезпечать

реалізацію

обов‘язкового

медичного страхування за двома пріоритетними напрямами: медичний захист
населення як необхідність, дієвий інструмент ринку страхових послуг.
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Проект закону «Про загальнообов‘язкове державне соціальне медичне
страхування» можна віднести до основних законодавчих актів, що створюють
основу для розвитку охорони здоров‘я; його введення справлятиме значний
вплив на добробут населення і громадське здоров‘я.
Із запровадженням медичного страхування в нашій країні пов‘язано надто
багато сподівань, тому проект цього закону викликає багато суперечок серед
фахівців та медичної громадськості. Попри деякі очевидні переваги та недоліки
згаданого проекту, можна сказати, що запровадження медичного страхування
невиправдано затягується. [4]
Україна

на

сьогодні

перебуває

на

стадії

впровадження

загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Згідно
проведених економічних розрахунків ОМС дасть додатково до бюджетної
частини фінансування 7,54 млрд. грн. у рік. Незважаючи на помітні переваги,
його введення в Україні гальмується немає однорідного підходу до
законопроекту про ОМС [5] .
Система охорони здоров'я України знаходиться на небезпечно низькому
рівні. Експерти вбачають причину її незадовільного стану в недостатньому
фінансуванні галузі, в недосконалості законодавства, застарілій моделі
медичної освіти. Фінансування з державного бюджету щорічно збільшується,
але це не впливає на зниження негативних тенденцій у стані здоров'я населення
(наприклад, у 2010 році на 13,5%,тобто на 800 млн. грн) В країні продовжується
свідомо утримуватись неефективна і недієздатна система охорони здоров'я, яка
не задовольняє ні хворих, ні медиків [6] .
Так, за показниками вітчизняного страхового ринку добровільного
медичного страхування за період 2010-2012 рр. простежується приріст валових
страхових премій з 511495,5 тис. грн у 2010 р., 690522,1 тис. грн у 2011 р., до
972594,8 тис. грн у 2012 р. Проте, така тенденція зростання страхових платежів
по ДМС одночасно простежується на ряду із зростанням валових страхових
виплат: з 289208,0 тис. грн у 2010 р., 393812,9 тис. грн у 2011 р., до
540782,9 тис. грн у 2012 р. [7]
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В Україні з бюджету на охорону здоров‘я виділяється щороку до 3,5-4,5%
ВВП. Якщо приплюсувати до них гроші від населення, яке воно дає лікарям, то
за рік набігає 7,5% ВВП, що дорівнює витратам провідних країн світу. Але такі
суми, на жаль, не ефективно використовуються в країні, що в кінцевому
результаті відбивається на її громадянах [8].
Існує ціла низка проблем, які стримують розвиток медичного страхування
в Україні. Серед них можна виділити:
– відсутність системи підготовки спеціалістів;
– низький рівень зарплат та надходжень премій;
– безвідповідальність страховиків перед страхувальниками;
– відсутність законодавства, яке б регулювало медичне страхування,
недостатню інформованість населення щодо переваг і недоліків медичного
страхування.
Основною проблемою, що постає у сфері медичного обслуговування є
невідповідність існуючим потребам обсягів коштів, що спрямовуються на
фінансування цієї галузі з офіційних джерел. Це явище сприяє розвитку
корупції, розвитку тіньової економіки. Діюча система медичного забезпечення
в Україні перебуває в глибокій фінансовій кризі, що характеризується
нерівномірним розподілом ресурсів у системі, низьким рівнем розвитку
надання первинної медичної допомоги, низькою часткою видатків на охорону
здоров'я по відношенню до ВВП. [8]
За

рівнем

розвитку

охорони

здоров‘я

можна

судити

про

стан

цивілізованості країни. Здоров‘я громадян є найвищим благом для суспільства.
Сучасні соціально-економічні (фінансові) реалії нашого життя вимагають
урізноманітнення джерел фінансування галузі охорони здоров‘я.
Тому здійснювати ефективну реформу системи

охорони

здоров'я

неможливо без єдиної політичної волі та розуміння мети і шляхів
реформування як органів центральної законодавчої і виконавчої влади, так і
органів місцевого самоврядування. Для забезпечення підтримки реформи
суспільством, громадянами, заради яких функціонує галузь охорони здоров'я,
обов'язково треба підвищувати рівень громадської обізнаності.
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Першим кроком у реформі є необхідність створення на рівні міст і районів
центрів первинної медичної допомоги з повним адміністративним, фінансовим і
функціональним

розмежуванням

їх

діяльності

від

вторинного

рівня.

Вдосконалення системи первинної медико-санітарної допомоги та її розвиток
на засадах сімейної медицини, перш за все, забезпечення доступу населення не
тільки міст, але й сіл та селищ, до кваліфікованої та сучасної медичної
допомоги, а також концентрацію уваги на заходах профілактики хвороби на
рівні сімейного лікаря.
Існуюча система державних трансфертів до рівня села, селища та міста не
дозволяє забезпечити якісну медичну допомогу на всіх рівнях через
розпорошення наявних ресурсів. Тому необхідно здійснити консолідацію
коштів, що виділяються на первинну медичну допомогу, на рівні районних
бюджетів та бюджетів міст обласного підпорядкування.
Крім вирішення зазначені вище проблем щодо впорядкування бюджетного
законодавства, вдосконалення первинної медичної допомоги вимагає:
– подальшого

розвитку

організаційно-правових

форм

всіх

дозволених

діяльності

законодавством

лікарів

загальної

практики/сімейних лікарів;
– створення такого принципово нового для України типу медичних
закладів як центр первинної медичної допомоги;
– запровадження нових механізмів фінансування діяльності сімейних
лікарів;
– прискорення підготовки необхідної кількості лікарів сімейної
медицини за програмами, що враховують кращий світовий досвід та
подальшу перекваліфікацію лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів за
спеціальністю «лікар загальної практики/сімейний лікар»;
В умовах фінансово-економічної кризи необхідно створити єдину
загальнодержавну систему екстреної медичної допомоги та забезпечити
координацію діяльності і наступність в наданні медичної допомоги при
надзвичайних ситуаціях. Екстрена медична допомога має бути доступною, що
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означає забезпечення приїзду відповідних бригад до пацієнтів у межах 10-ти
хвилин в містах та 20-ти хвилин в сільській місцевості.
Принциповою

особливістю

обов'язкового

медичного

соціального

страхування є узгодження обсягів державних гарантій щодо надання медичної
допомоги з фінансовими ресурсами системи.
Таким чином, потрібна перебудова економіки охорони здоров'я і вона
повинна починатися з укріплення фінансової основи галузі, із зміни загальної
схеми фінансування, що передбачає обов'язковий перехід від бюджетної
системи

фінансування

до

змішаної

бюджетно-страхової

системи,

що

фінансується при активній участі підприємств, установ, організацій різних
форм власності з елементами добровільного медичного страхування населення.
Таким чином, державна політика розвитку медичного страхування як частина
загальної соціальної та економічної політики України повинна визначати
основні принципи, напрями і форми економічного впливу у сфері соціального
захисту населення. Медичне страхування має бути підтримано нормативноправовою базою; удосконаленням податкової політики та державного нагляду;
підвищенням фінансової надійності страховиків, страхової культури населення;
підготовкою та перепідготовкою кадрів.
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УДК 336.748.12(477)(045)
Е.І. Гатаулліна
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
У статті досліджено вплив інфляційних процесів в Україні, проаналізовано
інфляцію за останні 10 років та запропоновано заходи щодо зменшення
інфляційного навантаження на економіку в цілому.
Ключові слова: інфляція, знецінення грошових знаків, індекс інфляції, темпи
інфляції,динаміка інфляції.
Однією з нaйбільш гострих проблем сучaсного розвитку економіки в
бaгaтьох крaїнaх світу, якa негaтивно впливaє нa всі aспекти життя суспільствa
є інфляція. Вонa знецінює результaти прaці, знищує зaощaдження юридичних і
фізичних осіб, перешкоджaє довгостроковим інвестиціям й економічному
зростaнню. Високa інфляція руйнує грошову систему, провокує втечу
нaціонaльного кaпітaлу зa кордон, послaблює нaціонaльну вaлюту, сприяє її
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витісненню у внутрішньому обігу іноземною вaлютою, підривaє можливості
фінaнсувaння держaвного бюджету. Інфляція є нaйефективнішим зaсобом
перерозподілу нaціонaльного бaгaтствa – від бідніших верств суспільствa до
більш бaгaтих, посилюючи тим сaмим його соціaльне розшaрувaння.
Уже кількa десятиліть вчені нaмaгaються знaйти швидкі шляхи подолaння
інфляційних процесів. Для Укрaїни ця проблемa постaє особливо гостро,
оскільки зa 25 років її незaлежності тaк і не знaйдено ефективного методу
подолaння інфляції.
Явище інфляції досліджувaлa великa кількість вчених, всі вони нaмaгaлись
знaйти ефективні методи боротьби з нею. Серед вітчизняних тa зарубіжних
нaуковців: В. Беседінa, A. Гaльчинський, В. Гейць, A. Гриценко, A. Ілaріоновa,
С. Корaблінa, С. Лушинa, Т. Кричевська, О. Кузнецовa, О. Мельник,
Ю. Семеновa, A. Сaвченко тa ін. Незвaжaючи нa величезну кількість
досліджень сутності тa причин виникнення інфляційних процесів, дaне питaння
зaлишaється відкритим
Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У
світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не
зазнала б утрат від інфляції. Дуже гостра нині проблема інфляції і для
України[2].
Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi,
найважливiша функцiя уряду полягає в тому, щоб стабiлiзувати економiку,
тобто допомагати їй забезпечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний
рiвень цiн. Перед вченими-економiстами стоїть завдання глибоко й конкретно
вивчати явища i тенденцiї у розвитку свiтової економiки. Одне з перших мiсць
посiдає аналiз iнфляцiї та факторiв, що iї обумовлюють.
У процесi розвитку сучасної змiшаної економiки ступiнь державного
втручання, а у рамках останнього - вибiр адекватної макроекономiчної
полiтики, що дозволяє запобiгти зростанню iнфляцiї та безробiття, мають
особливе значення.
Жодна з вiдомих нинi ринкових економiчних систем не функцiонує
стихiйно. Всi вони являються об'єктами державного регулювання. При цьому
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напрямок й форми державного втручання змiнюються вiдповiдно до ситуацiї,
що склалася у економiчнiй системi.
Манiпулювання податками й розмiрами видаткiв бюджету, контроль за
цiнами є одними з головних iнструментiв, за допомогою яких уряд може
сприяти подоланню безробiття та iнфляцiї.
Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. Вважається що її
поява пов'язана з виникненням паперових грошей, з функціонуванням яких
вона нерозривно пов'язана.
Термін інфляція (від лат. Inflatio - надування) вперше почав вживатися в
Північній Америці в період громадянської війни 1861 - 1865 рр. і означав
процес збільшення паперово - грошового обігу. В ХІХ столітті цей термін
вживається також в Англії і в Франції. Широкого розповсюдження в
економічній літературі поняття інфляції одержало в ХХ столітті відразу після
після першої світової війни.
На початок 90-х років ХХ сторіччя не було жодної постсоціалістичної
країни, яка б не відчула руйнівного впливу інфляції. У класичній економічній
теорії інфляція трактується як частина теорії грошей. Вона є процесом
підвищення загального рівня цін та зниження купівельної спроможності
грошей. Дж.

М. Кейнс

вперше проаналізував

інфляцію як

елемент

макроекономічної теорії.
Де б не розпочалася дія інфляційних факторів - чи у виробництві, чи у
сфері державних фінансів, чи у грошово-кредитній сфері - інфляційне
зростання цін супроводжується збільшенням грошової маси. Переповнення
каналів

обігу

грошовою

масою

знецінює

грошову

одиницю,

що

є

найхарактернішою ознакою інфляції в її класичному вигляді.
Інфляція - це процес зростання загального рівня цін в країні в наслідок
порушення закону грошового обігу. Інфляція виникає тоді, коли в обігу
знаходиться надлишкова кількість грошей (готівкових і безготівкових). Таке
становище веде до їх знецінення, гроші "дешевіють", а ціни набувають
тенденції

до

зростання.

Iнфляцiя

виникає
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в

разi,

якщо

суспiльство

намагатиметься витрачати бiльше, нiж дозволяють виробничi потужностi
економiки [5, c.56]. Коли сукупнi витрати перевищують обсяг продукту при
повнiй зайнятостi, вiдбувається пiдвищення рiвня цiн. Отже, надмiрний обсяг
сукупних витрат носить iнфляцiйний характер. У цьому разi уряд зобов'язаний
лiквiдувати надлишковi витрати. Вiн може цього досягнути головним чином
через скорочення власних видаткiв, а також пiдвищенням податкiв з метою
скорочення доходiв приватного сектору. Інфляція є тонке соціально-економічне
явище , породжене диспропорціями виробництва в різних сферах ринкового
господарства. Одночасно інфляція - одна із найбільш гострих проблем
сучасного розвитку економіки практично всіх країн світу.
Інфляція як специфічна якість паперових грошей відома вже багато
століть. Ще у 18 ст. з'явилася велика кількість наукових робіт, в яких
розглядалась залежність між кількістю золота, срібла в Європі, ростом цін та
розвитком виробництва. Більшість авторів стверджували, що ціни не
обов'язково зростають, коли для забезпечення більших обсягів виробництва
використовуються додаткові обсяги срібла та золота. І хоч сама по собі
кількість грошей не має абсолютно ніякого економічного значення, процес
збільшення кількості грошей в обігу може значно впливати на виробництво.
Найбільш яскравими представниками доктрини "Гроші стимулюють торгівлю"
були так звані паперово-грошові меркантилісти Джон Лоу з його працею
"Аналіз грошей та торгівлі" (1705), Якоб Вандермет - "Гроші відповідають всім
речам"(1734), єпископ Берклі - "Вопрошающий" (1737), які робили висновок,
що повзуча інфляція може сприяти економічному зростанню, припускаючи при
цьому наявність постійної ринкової не рівноваги [5, c.21].
За даними Кабінету Міністрів України у 1994- 1995 рр. інфляція в Україні
приблизно на 86% визначалась збільшенням обсягів грошової маси і швидкістю
її обігу та на 14 % - зниженням обсягів виробництва. Насправді цей вплив є
більш багатобічним і глибоким. Він діє також через співвідношення попиту і
пропозиції, експорту й імпорту, валютний курс тощо.
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Серед чинників та факторів інфляції в українській економіці слід назвати
наступні:
- невиважена первинна емісія;
- структурні перекоси у матеріальному виробництві та ціновій політиці;
- затратність економіки та непродуктивні витрати окремих виробництв;
-

значна

руйнація

товаропродукуючої

сфери

та

неефективність

безготівкової системи розрахунків;
- від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі та неконтрольований експорт;
- доларизація економіки.
Швидке поглиблення інфляції від прихованої до гіперінфляції протягом
1991-1993рр, було зумовлено, з одного боку, вкрай незадовільною структурою
виробництва, його низькою ефективністю, падінням темпів росту, а потім і
абсолютних обсягів виробництва, а з іншого - нарощуванням дефіциту
державного бюджету із зменшенням надходження доходів та збереженням на
попередньому рівні або зростанні державних витрат. Результатом цього стала
безперервна емісія.
Серед факторів інфляції в Україні неможливо не назвати "шок пропозиції"
- різке зростання світових цін, зокрема на енергоносії, сировину. Порушення
постачання енергоносіїв в Україну, її енергозалежність від зовнішніх
надходжень нафти та газу, передусім, з Росії та Туркменістану призвели до
зростання цін на енергоресурси ( з 1991 по 1994 рр. ціни на нафту зросли у 146
тис. разів, на газ - у 64,2 тис. разів) на внутрішньому ринку та до зростання
зовнішньої заборгованості. Так, станом на 1 січня 1994 року кредиторами
України були 11 республік колишнього СРСР. При цьому заборгованість перед
Росією становила 79,3 % і була найбільшою [6,с.22].
Невиважена грошова емісія - ще одна причина інфляції в Україні. Якщо в
економіку викидається певна сума грошей, не забезпечених товаром, то цей
розрив компенсується ростом цін і відповідно посиленням інфляції. За
повідомленням Міністерства статистики України, "емісія грошей за 1993 рік
збільшилася у 25 разів і становила 123 трлн. карбованців, у тому числі за
четвертий квартал - 7,5 трлн. крб., а лише за грудень - 3,8 трлн. крб.".
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Збільшення суми, незабезпечених товарною масою, грошей в українській
економіці було пов'язане з покриттям готівкового попиту, бюджетними
дотаціями, кредитуванням виробників та споживачів (включаючи і явних
банкрутів). Грошові емісії в українській економіці 1992 - 1993 рр. були
інфляційним фактором ще й тому, що сприяли падінню валютного курсу
національної грошової одиниці відносно іноземних валют. Це, у свою чергу,
призвело до того, що український карбованець не виконував класичних
грошових функцій. Більш сильна іноземна валюта витісняла національні гроші.
Тобто почалося обертання такої валюти, як долар. Станом на 1.08.1994 року
питома вага національної валюти становила 86,5 %, іноземної валюти - 13,5 %.
Станом на 1.01.1995 р. відповідно - 68,6% і 31,4% [7,с.10].
Надмірний рівень інфляції у 1993 р. змусив уряд та НБУ докорінно
змінити

свою

політику.

Грошово-кредитну

політику

було

змінено

з

експансійної на жорстку рестрикційну. У 1994 році монетарна політика НБУ
будувалася, орієнтуючись на приборкання інфляції. Ще наприкінці 1993 року
було запроваджено ряд заходів по стримуванню зростання грошової маси в
обігу (скорочення видатків бюджету, обмеження грошової емісії). Якщо у IV
кварталі 1993 року середньомісячні темпи інфляції становили 66,4 %, то в І
кварталі 1994 року темпи інфляції було знижено до 12,4 %, а в II кварталі - до
5,0 %. Жорстка монетарна політика сприяла ліквідації певних проявів інфляції.
Але, на жаль, вона не лише не ліквідувала, а й сприяла активізації такого
інфляційного чинника, як спад виробництва і посилення стагфляції інфляційного процесу, який супроводжується падінням обсягів виробництва
Падіння обсягів виробництва зберігалося на підприємствах усіх провідних
галузей. Просте обмеження грошової маси хоча и гальмує динаміку цін, але
водночас гнітить виробництво, не дозволяє розірвати ланцюг боргових
зобов'язань.
У відповідності до Наказу Президента, постанови Кабінету Міністрів та
Національного Банку з 1 по 16 вересня 1996 року в Україні було проведено
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гривню. Основною передумовою введення гривні вважають певною мірою
успішне проведення рестрикційної грошово-кредитної політики, що призвела
до зниження рівня інфляції. Якщо в 1994 р. рівень роздрібних цін зріс у 5 разів,
то в 1995 р.- лише у 2,8 рази. У 1996 році, "напередодні реформ", темпи
інфляції склали: у травні, червні - 1%, серпні - 5,7%, у вересні - 2%.
За даними Держкомстату, інфляція в Україні (зростання цін споживчого
ринку) у лютому 2000р. становила 3,3% (тоді як у січні - 4,6%). Так що прогноз
Міністерства економіки відносно зниження її темпів у лютому до 2% не
виправдався. Індекс інфляції у січні-лютому поточного року становив 108,1%,
тоді як за аналогічний період 1999 року - 102,5% і 1998 року - 101,5%. Щорічні
дані по рівню інфляції в Україні з 1996-Ікв. 2016рр. представлені на рис.1.1
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Рис. 1.1 Рівень інфляції в Україні 1996-Ікв.2016рр. [10]
Особливі нaдії нa вщухaння інфляційних процесів Укрaїнa отримaлa після
припинення фaзи депресії і почaтку пожвaвлення в суспільному виробництві.
Вже в 1999 р. спaд ВВП був нaйменшим зa всі попередні роки і відносно
невеликим, a в 2000 р. уперше ВВП зріс нa 5,9%. Нaступного року він
збільшився нa 9,2%, у 2002 р. – нa 5,2%, у 2003 р. – нa 9,3%, a у 2004 р. – нa
12%. Ці позитивні зміни в поєднaнні з вивaженою політикою монетaризму
суттєво вплинули й нa динaміку інфляції. Вонa помітно вщухaє і вже у 2001 р.
стaновить 106,1%, у 2002 р. – 99,4%, aле з 2003 р. знову зростaє і сягaє в 2008 р.
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– 122,3%. З 2009 року інфляція поступово зменшується і зa 2012 рік стaновилa
лише 99,8%.
Проте починaючи з 2013 року ситуaція в нaшій крaїні кaрдинaльно
змінилaсь. Змінa влaди, aнексія AРК, проведення AТО призвели до різкого
погіршення життя нaселення тa знaчного зростaння рівня інфляції. В 2015
рівень інфляції стaновив 143,3 %, що досить негaтивно відбилось нa рівні життя
населення. Майже кожна країна у світі зіштовхнулась із проблемою подолання
інфляційних процесів.

Для подолання інфляції кожна держава застосовує

антиінфляційні заходи.
Свiтовий досвiд виробив двi головнi концепцiї антиiнфляцiйних заходiв,
що спираються на кредитно-грошову i фiскальну полiтику (використовує
державний бюджет, податки і урядові видатки). Це заходи або безкомпромiсної
боротьби з iнфляцiєю, або адаптацiї, пристосування до життя в умовах
iнфляцiйної нестабiльностi. Перший метод реалiзується шляхом змiн у системi
оподаткування (як правило пiдвищення податкiв) та введенням жорсткого
державного контролю цiн та зарплати. Другий - це iндексацiя доходiв,
застосування механiзму корегування процентних ставок вiдповiдно до темпiв
iнфляцiї. До того ж необхiдною є повна адаптацiя усiх економiчних iнституцiй
до функцiонування в умовах iнфляцiї. Адаптацiйна полiтика має свої недолiки:
кошти на компенсацiйнi надбавки населенню треба брати з державного
бюджету, тобто врештi-решт через податки, або робити грошову емiсiю, що
знову призведе до зростання iнфляцiї [8,с.356].
Як правило, в умовах боротьби з iнфляцiєю цi методи використовуються
комплексно, що дає бiльш виражений ефект, i дозволяє пом'якшити труднощi,
припадаючi на долю економiки країни.
Розвинуті

країни

світу

нагромадили

значний

досвід

проведення

антиінфляційної політики. Основними заходами у боротьбі з інфляцією,
передусім з галопуючою і гіперінфляцією, є:
1) регулювання попиту і пропозиції;
2) індексація доходів;
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3) впорядкування державних фінансів (контроль за цінами та
заробітною платою, скорочення бюджетного дефіциту).
Крім цих заходів, слід проводити активну амортизаційну політику,
збільшувати обсяг капіталовкладень у державному секторі.
Якщо пропозиція вища від платоспроможного попиту, а виробництво ВНП
перевищує оптимальну величину, держава повинна домагатися зниження
сукупного попиту. Для цього їй необхідно збільшити податки на прибуток,
скоротити державні витрати, збільшити плату за надання кредитів і, отже,
зменшити грошову масу.
Особливе місце в антиінфляційній стратегії займає раціоналізіція
зовнішньоекономічних зв‘язків країни. Зовнішньоекономічна політика має
спрямовуватися на досягнення рівноваги у торгівлі товарами і послугами
шляхом підтримання експортних галузей та захисту національного виробника.
Водночас уряд і центральний повинні проводити валютну політику, яка б
підтримувала стабільний курс національної валюти і не стимулювала зростання
імпорту.
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УДК 336.143
І.В. Гнидюк, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ЗА РАХУНОК ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
У статті розкрито теоретичні аспекти податкових надходжень до місцевих
бюджетів, елементи оподаткування та алгоритм розподілу податків між
бюджетами різних регіональних та державного рівнів.
Ключові слова: податок, територіальна громада, місцевих бюджет, елемент
оподаткування, децентралізація, доходи бюджету.
Для успішного розвитку регіонів важливим є формування фінансових
ресурсів органів місцевого самоврядування. Існуючій системі акумулювання
доходів місцевих бюджетів притаманні низька частка власних доходів місцевих
бюджетів та зростання частки міжбюджетних трансфертів. Уваги заслуговує
проблема нестачі фінансових ресурсів органів місцевої влади, тому виявлення
можливих способів зростання дохідної частини місцевих бюджетів є
актуальним в умовах фінансової кризи.
Проблема формування доходів місцевих бюджетів перебуває у центрі
уваги багатьох вітчизняних науковців, зокрема: О. Барановського, С. Булгакова,
Д. Василик,

О. Кириленко,

О. Крайника,

І. Луніної,

В. Піхотського,

В. Федосова, С. Юрія та інших. Практичні рекомендації щодо збільшення
дохідної частини місцевих бюджетів надано у наукових працях О. Гончаренка,
О. Музики, В. Прохорової та ін.
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Кожного року все більш важливу роль у формуванні доходів місцевих
бюджетів відіграють податкові надходження. З одного боку, вони забезпечують
органи місцевого самоврядування достатніми й стабільними фінансовими
ресурсами, чим породжують фіскальну збалансованість у регіонах, а з іншого –
стабілізують фінансово-економічну базу платників податків, що сприяє
комплексному розвитку мікроекономічного середовища.
До загальнодержавних податків і зборів (обов‘язкових платежів), які
забезпечують дохідну частину місцевих бюджетів, належать податок на доходи
фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, акцизний податок,
екологічний податок та рентна плата. При цьому найбільшу питому вагу в
податкових надходженнях (понад 70%) займає податок на доходи фізичних
осіб. Він справляється із загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу, доходів з джерела їх походження в Україні, іноземних доходів
(прибутку), отриманих з джерел за межами України (його основні елементи
оподаткування подано в табл. 1).
Таблиця 1
Основні елементи оподаткування податку на доходи фізичних осіб
Елементи оподаткування
Платники податку

Об‘єкт оподаткування

База оподаткування

Ставки податку

Характеристика
Фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують
доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні
доходи (тільки стосовно резидентів); податкові агенти.
Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з
джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
іноземні доходи.
Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який
підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на
користь платника податку протягом звітного податкового
періоду.
Ставка податку становить з 1 січні 2016 р. 18% , а з 2017 р, 17% бази оподаткування, та уже не залежить від розміру доходу
і є сталою.

До 2015 року 75% податку на доходи фізичних осіб зараховувалося до
доходів бюджетів міст обласного значення, 25% – до доходів бюджетів сіл, їх
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об‘єднань, селищ та міст районного значення. Сьогодні він розподіляється між
бюджетами за наступними нормативами:
 60% податку, що сплачується (перераховується) на території міст
обласного значення, районів й об‘єднаних територіальних громад – до
доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення, районних
бюджетів і бюджетів об‘єднаних територіальних громад;
 15% податку, що сплачується (перераховується) на території
областей – до доходів загального фонду обласних бюджетів (табл. 2) [7].
Зміни, внесені у Бюджетний кодекс України щодо зарахування податку на
доходи фізичний осіб до бюджетів різних рівнів, мають певною мірою
позначитися

на

стані

фінансового

забезпечення

органів

місцевого

самоврядування (пов‘язано зі скасуванням його надходження в обсязі 25% до
доходів загального фонду міських (міст районного значення), селищних

і

сільських бюджетів). Незважаючи на це, він і надалі виконуватиме роль
макроекономічного

стабілізатора

та

мікроекономічного

регулятора,

що

впливатиме на господарську діяльність і реальні доходи населення у більшості
регіонів України [9].
Таблиця 2
Розподіл податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів
Території сплати
(перерахування) податку

Відсотки
розподілу

Області

15%

Міста обласного значення
Райони
Об‘єднані територіальні
громади

60%

Бюджети,
куди зараховується податок
Доходи загального фонду обласних
бюджетів
Доходи загального фонду бюджетів міст
обласного значення
Доходи загального фонду районних
бюджетів
Доходи загального фонду бюджетів
об‘єднаних територіальних громад

Разом з тим, на мобілізацію податку на доходи фізичних осіб впливають
супутні проблеми, такі, як високий рівень тіньової економіки (за даними
Мінекономрозвитку – близько 55%) і похідні з цього виплата заробітної плати
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«в конвертах», прихована зайнятість працездатного населення, високий рівень
безробіття, особливо в депресивних територіальних громадах. Левова частка їх
вирішення

покладається

на

органи

державної

влади

та

місцевого

самоврядування в частині проведення контрольних заходів у сфері оплати
праці, підвищення податкової культури населення, сприяння розвитку
виробництва та створення нових робочих місць [1].
Податок на прибуток підприємств – це податок, який справляється з
прибутку суб‘єктів господарювання – юридичних осіб, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами (табл. 3).
Довгий період часу до місцевих бюджетів зараховувався тільки податок на
прибуток

підприємств

і

фінансових

установ

комунальної

власності,

засновником яких були обласні, районні, міські, селищні та сільські ради.
Сьогодні ж 10% податку на прибуток підприємств, зареєстрованих на території
областей (міста Києва), надходить до доходів загального фонду обласних
бюджетів (бюджету міста Києва) [4].
Таблиця 3
Основні елементи оподаткування податку на прибуток підприємств
Елементи
оподаткування

Характеристика

Платники податку

Суб‘єкти господарювання – юридичні особи, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами.

Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який
Об‘єкти оподаткування визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку).
База оподаткування
Ставки податку

Грошове вираження об‘єкту оподаткування.
Базова (основна) ставка податку становить 18%.

Зарахування податку на прибуток підприємств до відповідних місцевих
бюджетів здійснюється за наступними нормативами:
 10% податку на прибуток підприємств, зареєстрованих на території
областей, – до доходів загального фонду обласних бюджетів;
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 100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, міські
(міст

районного

значення),

селищні

та

сільські

ради,

об‘єднані

територіальні громади, – до доходів загального фонду обласних, районних,
міських, міських (міст районного значення), селищних та сільських
бюджетів, бюджетів об‘єднаних територіальних громад (табл. 4).
Таблиця 4
Зарахування податку на прибуток підприємств до бюджетів різних рівнів
Території реєстрації /
Відсотки
Бюджети, куди зараховується
Вид податку
заснування
зарахування
податок
платників податків
Податок на прибуток
Доходи загального фонду
Області
10%
підприємств
обласних бюджетів
Податок на прибуток
Обласні ради
підприємств та
фінансових установ
комунальної власності Районні ради
Міські ради (міст
обласного значення)
Міські (міст районного
значення), селищні та
сільські ради
Об‘єднані
територіальні громади

100%

Доходи загального фонду
обласних бюджетів
Доходи загального фонду
районних бюджетів
Доходи загального фонду
бюджетів міст обласного
значення
Доходи загального фонду міських
(міст районного значення),
селищних та сільських бюджетів
Доходи загального фонду
бюджетів об‘єднаних
територіальних громад

Загалом же, в 2016 році до обласних бюджетів і бюджету міста Києва
заплановано мобілізувати близько 1,7 млрд. грн. податку на прибуток
підприємств приватного сектору економіки, що в 10 разів більше, ніж податку
на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Основна причина, що впливає на стан формування місцевих бюджетів за
рахунок даного податкового платежу, є висока чисельність платників єдиного
податку, який дає змогу уникнути прямого оподаткування прибутку
підприємств. Податкова ставка й надалі становитиме 18% і діятиме система
його сплати авансовими платежами [8].
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Розмір податкового зобов‘язання з податку на прибуток підприємств
визначається на основі фінансових результатів, відкоригованого на податкові
різниці (згідно з унесеними змінами до Податкового кодексу України їх
кількість дещо зменшено). Повне використання фінансового обліку без
податкових різниць передбачено для платників податку, які мають дохід менше
20 млн. грн.. на рік. Разом з тим, контролюючим органам надано право
проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського

обліку та

визначення фінансового результату за відповідними стандартами. Ці моменти
мають бути враховані при плануванні та управлінні даного ресурсу
територіальної громади.
Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів
товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні,
що включається до ціни таких товарів (продукції). Головним чином, він формує
дохідну частину державного бюджету, де становить близько 8%. Натомість з
усього переліку видів акцизного податку до місцевих бюджетів зараховується
тільки акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів [8]. Його основні елементи оподаткування подано
в табл. 4.
Таблиця 4
Основні елементи оподаткування акцизного податку
Платники податку
Особа – суб‘єкт
господарювання роздрібної
торгівлі, яка здійснює
реалізацію підакцизних
товарів

Об’єкти оподаткування
Операції з реалізації
суб‘єктами господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів.

База оподаткування
Вартість (з податком на
додану вартість) підакцизних
товарів.

Зарахування акцизного податку до місцевих бюджетів здійснюється
відповідно до Бюджетного кодексу України, а саме:
— 100% акцизного податку з реалізації суб‘єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території міст – до доходів
загального фонду міських бюджетів;
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— 100% акцизного податку з реалізації суб‘єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території міст районного значення,
сільських і селищних бюджетів – до доходів загального фонду бюджетів міст
районного значення, сільських та селищних бюджетів;
— 100% акцизного податку з реалізації суб‘єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території об‘єднаних територіальних
громад – до доходів загального фонду бюджетів об‘єднаних територіальних
громад (табл. 5).
Запровадження з 2015 року збору з роздрібного продажу підакцизних
товарів (зокрема, на пиво, алкогольні напої та тютюнові вироби) за ставкою в
діапазоні 5% вартості реалізованого товару замість збору за виноградарство,
садівництво і хмелярство вплине на формування дохідної частини місцевих
бюджетів. Особливо, коли мова йде про території міст районного значення,
селищ та сіл, об‘єднаних територіальних громад, де розташовані автозаправні
станції. Дані бюджети, довгий період часу не маючи ресурсу для розвитку,
зможуть отримати додаткові й стабільні джерела фінансування [9].
Таблиця 5
Зарахування акцизного податку до бюджетів різних рівнів
Зарахування акцизного
податку до бюджетів різних
рівнів Території реалізації
товарів/ реєстрації платників
податків

Відсотки
зарахування

Бюджети, куди зараховується
податок

Міста обласного значення

Доходи загального фонду бюджетів
міст обласного значення

Міста районного значення, села,
селища

Доходи загального фонду бюджетів
міст районного значення, сільських,
селищних бюджетів

100%

Об‘єднані територіальні
громади

Доходи загального фонду бюджетів
об‘єднаних територіальних громад

Екологічний податок – це податок, що справляється з фактичних обсягів
викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об‘єкти забруднювальних
речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що
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тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених
радіоактивних відходів (його основні елементи оподаткування подано в табл.
6). Зважаючи на різноманіття їх видів, до місцевих бюджетів не зараховується
екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів
(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних
відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії
строк.
Розподіл екологічного податку (крім того, що справляється за утворення
радіоактивних відходів та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками понад встановлений строк) між бюджетами наступний:
 55% податку, що сплачується (перераховується) на території
областей – до доходів загального фонду обласних бюджетів;
 25% податку, що сплачується (перераховується) на території міст
обласного значення, міст районного значення, сіл і селищ, об‘єднаних
територіальних громад – до доходів загального фонду бюджетів міст
значення, міст районного значення, сільських і селищних бюджетів,
бюджетів об‘єднаних територіальних громад (табл. 7) [7].
Таблиця 6
Основні елементи оподаткування екологічного податку
Основні елементи
оподаткування
Характеристика
екологічного податку
Платники податку
Суб‘єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять
господарську діяльність, бюджетні установи, громадські й інші
підприємства, постійні представництва нерезидентів, включаючи
тих, які виконують агентські функції стосовно таких нерезидентів
або їх засновників.
Об‘єкт та база
Обсяги та види забруднювальних речовин, які викидаються в
оподаткування
атмосферне повітря стаціонарними джерелами; обсяги та види
забруднювальних речовин, які скидаються безпосередньо у водні
об‘єкти; обсяги та види (класи) розміщених відходів.

Серед загальнодержавних податків і зборів (обов‘язкових платежів)
особливе місце у формуванні доходів місцевих бюджетів займає рентна плата.
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Її можна розглядати як податок, що справляється за користування надрами для
видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не
пов‘язаних з видобуванням корисних копалин; за спеціальне використання
води; за спеціальне використання лісових ресурсів.
Таблиця 7
Зарахування екологічного податку до бюджетів різних рівнів
Території сплати
(перерахування) податку
Області

Відсотки
Бюджети, куди зараховується податок
зарахування
55%
Доходи загального фонду обласних бюджетів

Міста обласного значення
Міста районного значення,
села, селища
Об‘єднані територіальні
громади

25%

Доходи загального фонду бюджетів міст
обласного значення
Доходи загального фонду бюджетів міст
районного значення, сільських, селищних
бюджетів
Доходи загального фонду бюджетів
об‘єднаних територіальних громад.

Дані платежі зараховуються до бюджетів за місцезнаходженням (місцем
розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об‘єктів – за
місцем податкової реєстрації платника рентної плати:
 50% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, –
до доходів загального фонду обласних бюджетів;
 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів –
до доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських
і селищних бюджетів, бюджетів об‘єднаних територіальних громад.
 50% рентної плати за спеціальне використання води – до доходів
загального фонду обласних бюджетів;
 100% рентної плати за спеціальне використання води водних
об‘єктів місцевого значення – до доходів загального фонду бюджетів міст
районного значення, сільських і селищних бюджетів, бюджетів об‘єднаних
територіальних громад;
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 25% рентної плати за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за
користування надрами для видобування нафти, природного газу та
газового

конденсату)

–

до

доходів

загального

фонду

обласних

бюджетів;100% рентної плати за користування надрами для видобування
корисних копалин місцевого значення – до доходів загального фонду
бюджетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів,
бюджетів об‘єднаних територіальних громад;
 100% рентної плати за користування надрами в цілях, не пов‘язаних
з видобуванням корисних копалин, – до доходів загального фонду
бюджетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів,
бюджетів об‘єднаних територіальних громад (табл. 8) [9].
До місцевих податків і зборів (обов‘язкових платежів) належать податок на
майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний
податок, транспортний податок), єдиний податок, збір за місця для паркування
транспортних засобів,

туристичний збір. Їх оптимальний склад в доходах

місцевих бюджетів аж ніяк не може бути одноваріантним, а відкриває
можливості для поєднання різноманітних форм місцевого оподаткування
залежно

від

найбільш

адміністративної

прийнятних

простоти,

принципів

економічної

фіскальної

достатності,

ефективності,

соціальної

справедливості, стабільності та гнучкості [7].
У новій редакції Податкового кодексу України порядок справляння податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, набув ознак, які можуть його
ідентифікувати із зарубіжними аналогами. По-перше, розширено базу
оподаткування за рахунок включення до неї загальної площі об‘єктів житлової
та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. По-друге, звужено перелік
податкових пільг для квартир – до 60 кв. м, для житлових будинків – до 120 кв.
м, для різних типів об‘єктів житлової нерухомості – до 180 кв. м. По-третє,
скореговано податкову ставку незалежно від виду нерухомості та її площі до
3% мінімальної заробітної плати.
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Таблиця 8
Зарахування рентної плати до бюджетів різних рівнів

Вид рентної плати

Рентна плата за спеціальне
використання лісових
ресурсів у частині деревини,
заготовленої в порядку рубок
головного користування
Рентна плата за спеціальне
використання лісових
ресурсів

Місце
розташування/ Відсотки
Бюджети, куди зараховується
місце
зарахуподаток
податкової
вання
реєстрації
Області

Доходи загального фонду
обласних бюджетів
50%

Міста
районного
значення, села,
селища
Об‘єднані
територіальні
громади

Рентна плата за спеціальне
використання води
Рентна плата за спеціальне
використання води водних
об‘єктів місцевого значення

Рентна плата за користування
надрами для видобування
корисних копалин
загальнодержавного значення
Рентна плата за користування
надрами для видобування
корисних копалин місцевого
значення

Рентна плата за користування
надрами в цілях, не
пов‘язаних з видобуванням
корисних копалин

Області

100%

50%

Міста
районного
значення, села,
селища
Об‘єднані
територіальні
громади

100%

Області
25%
Міста
районного
значення, села,
селища
Об‘єднані
територіальні
громади
Міста
районного
значення, села,
селища
Об‘єднані
територіальні
громади
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Доходи загального фонду
бюджетів міст районного
значення, сільських, селищних
бюджетів
Доходи загального фонду
бюджетів об‘єднаних
територіальних громад
Доходи загального фонду
обласних бюджетів
Доходи загального фонду
бюджетів міст районного
значення, сільських, селищних
бюджетів
Доходи загального фонду
бюджетів об‘єднаних
територіальних громад
Доходи загального фонду
обласних бюджетів

100%

Доходи загального фонду
бюджетів міст районного
значення, сільських, селищних
бюджетів
Доходи загального фонду
бюджетів об‘єднаних
територіальних громад

100%

Доходи загального фонду
бюджетів міст районного
значення, сільських, селищних
бюджетів
Доходи загального фонду
бюджетів об‘єднаних
територіальних громад

У Податковому кодексі України є положення, якими місцевій владі
надається можливість впливати на оподаткування нерухомості. Перше –
пов‘язане з необов‘язковим характером впровадження податкового платежу.
Щоправда, до такого заходу навряд чи дійде, оскільки відсутність податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в переліку місцевих податків і
зборів знизить й без того слабкий податковий потенціал органів місцевого
самоврядування. Це можливо тільки в депресивних територіальних громадах з
поганою демографічною ситуацією, відсутністю виробництва, незадовільним
станом об‘єктів нерухомості [8].
Таблиця 9
Основні елементи оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
Елементи
оподаткування
Платники
податку
Об‘єкт оподаткування
База оподаткування
Ставка податку

Характеристика
Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є
власниками об‘єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Об‘єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його
частка.
Загальна площа об‘єкта житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі його часток.
Встановлюються залежно від місця розташування (зональності) та
типів об‘єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 3% розміру
мінімальної заробітної плати за 1 кв. м бази оподаткування.

Інше положення податкового законодавства дає змогу місцевим радам
звужувати базу оподаткування податкового платежу і тим самим регулювати
категорії платників податків. У цьому випадку податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, можна розглядати як елемент оподаткування
надмірного багатства. Відштовхуючись від середнього значення площі об‘єктів
житлової та нежитлової нерухомості, місцеві ради можуть встановлювати
пільги, наприклад, не оподаткувати нерухомість загальною площею більше
80м2. Третє і найголовніше положення Податкового кодексу України стосується
звільнення від оподаткування фізичних осіб виходячи з їхнього майнового
стану та рівня доходів. Така соціальна ініціатива хоча й важлива за своєю
сутністю, утім небезпечна в алгоритмі реалізації органами місцевого
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самоврядування. Адже вплив людського фактора на прийняття рішень стосовно
того, хто буде сплачувати податковий платіж, а хто звільнятиметься від
оподаткування, може не сприйнятися суспільством

і стати причиною

порушення законодавства. Саме тому важливо виробити критеріальні вимоги
щодо встановлення даної преференції:
 платники податку повинні справді відноситися до соціально
незахищених верств населення, тобто пенсіонерів, інвалідів, багатодітних
сімей, безробітних тощо;
 для таких осіб податкові зобов‘язання з податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, не мають перевищувати 10% річної суми
прожиткового мінімуму для працездатних та непрацездатних осіб;
 площа житлової нерухомості, яка припадає на одного мешканця,
повинна становити 13,65 кв. м, але не менше рівня середньої
забезпеченості загальної площі [9].
При цьому органам місцевого самоврядування слід врахувати положення
Податкового кодексу України, відповідно до якого пільги з податкового
платежу не повинні надаватися, якщо площа нерухомості перевищує
п‘ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої відповідним
рішенням місцевої ради, або об‘єкти оподаткування використовуються їх
власниками з метою одержання доходів (наприклад, здаються в оренду,
використовуються у підприємницькій діяльності). В такому разі податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, буде відповідати домінанті
соціальної справедливості, що якраз планується досягти.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується
за місцем розташування об‘єкта оподаткування і зараховується до відповідного
бюджету. Якщо нерухомість розташована в місті обласного значення (місті
районного значення, селі та селищі, об‘єднаній територіальній громаді), то
податок надходить до доходів загального фонду бюджету міста обласного
значення (бюджету міста районного значення, сільського та селищного
бюджету, бюджету об‘єднаної територіальної громади) [7].
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Слід зазначити, що в статті розглянуто лише частину податків які в
повному обсязі, або у відсотковому співвідношенні зараховуються до бюджетів
різних регіональних рівнів.
Отже, після набрання чинності останніх змін до Бюджетного та
Податкового кодексів які сприяли фіскальній децентралізації, органи місцевого
самоврядування мають, на даному етапі, більше інструментів для наповнення
місцевих бюджетів та відповідно забезпечення фінансової спроможності своєї
громади.
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НИМИ
У статті представлено основні джерела формування фінансових ресурсів
підприємства. Проаналізовано можливі шляхи вдосконалення механізму
використання ресурсів підприємства з можливістю отримання максимального
прибутку.
Ключові слова: фінансові ресурси, управління ресурсним потенціалом,
ефективне використання фінансових ресурсів.
Фінансові ресурси відіграють значну роль в діяльності підприємства, його
розширеному відтворенні. У період ринкової економіки спостерігається їх
нестача.

Це

негативно

впливає на

виробничо-господарську діяльність

підприємств і економіку країни в цілому. Для вирішення цієї проблеми
необхідно визначити джерела формування фінансових ресурсів та розробити
шляхи підвищення ефективності управління ними у ринковому середовищі.
Над питаннями вдосконалення, формування і використання фінансових
ресурсів

підприємства

працювали

зарубіжні

й

вітчизняні

економісти:

І. А. Бланк, Є. Брігхем, Е. Нікхбахт, А. М. Поддерьогін, Т. Райс, А. М. Кінг,
Н. Н. Тренев, І. Т. Балабанов, В. В. Бочаров, Л. Н. Павлова, Р. Б. Тян,
Г. Г. Кірейцев, Л. О. Лігненко, М. С. Пушкар, О. О. Терещенко,
О. В. Чаплигіна, та інші. Проте, проблеми вдосконалення формування та
використання фінансових ресурсів на підприємстві все ще залишаються
актуальними, незважаючи на вагомий внесок дослідників.
Мета дослідження полягає у визначені економічної сутності, джерела
формування та запропонувати шляхи вдосконалення використання фінансових
ресурсів підприємства.
Економісти й науковці розглядають безліч визначень понять «фінансові
ресурси». Наприклад, А.М. Поддєрьогін під фінансовими ресурсами розуміє усі
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грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства, до яких належать грошові
фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі
[1, с. 16]. Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємства
є власні та залучені кошти. До власних належать: статутний капітал,
амортизаційні відрахування, дохід та прибуток. До залучених – отримані
субсидії, кредити, пайові та інші внески, кошти, мобілізовані на фінансовому
ринку (див. табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація джерел формування фінансових ресурсів за ознакою права
власності
Власні
Ресурси,

що

належать

Позикові
підприємству і Ресурси, що знаходяться тимчасово

утворюються внаслідок його фінансово- розпорядженні
господарської
капітал,

діяльності

резервний капітал,

підприємства

і

в

можуть

(статутний використовуватися з метою досягнення
додатковий статутних цілей (довгострокові і поточні

капітал, нерозподілений прибуток).

зобов‘язання).

Власний і позиковий капітал підприємства, з одного боку, формує
фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні їх активів, з
іншого боку, він являє собою зобов‘язання (довгострокові і короткострокові)
перед конкретними власниками – державою, юридичними і фізичними особами.
Фінансову основу підприємства представляє сформований ним власний
капітал. Під власним капіталом розуміється загальна сума засобів, що належать
підприємству на правах власності й використовується ним для формування
активів. Структура статей цього розділу дозволяє чітко ідентифікувати частку
інвестування

і накопичену частку власного капіталу у процесі здійснення

ефективної господарської діяльності.
Але ефективна фінансова діяльність підприємства також неможлива без
постійного залучення позикових ресурсів. Використання позикового капіталу
дозволяє істотно розширити обсяг господарської діяльності підприємства,
забезпечити більш ефективне використання власного капіталу [5, с. 70].
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За О. С. Філімоненковим, фінансові ресурси – це джерела коштів
підприємства, що спрямовуються на формування їх активів [2, с. 148].
Однією з класифікацій фінансових ресурсів підприємства є класифікація в
залежності від джерел формування фінансових ресурсів (рис.1).
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Формуються під час
заснування підприємства

Внески засновників у
статутний капітал:
акціонерний капітал;

Формуються за рахунок
власних та прирівняних
до них коштів

Доходи від операційної,
інвестиційної,
фінансової діяльності
Надходження

Мобілізуються на
фінансовому ринку

Валовий і чистий
дохід

Амортизаційні
відрахування,
цільові
надходження, стійкі
пасиви, інші види

Надходження коштів від емісії цінних паперів
Банківські та комерційні кредити

Поступають у порядку
розподілу грошових
надходжень

Фінансові ресурси, які надійшли
від галузевих структур та страхові
відшкодування

Рис. 1 Класифікація джерел формування фінансових ресурсів
підприємства [3, с. 5]
На

формування

фінансових

ресурсів

підприємства

мають

вплив

різноманітні чинники, які залежно від суб'єктів підприємницької діяльності,
поділяють на зовнішні, що безпосередньо не пов'язані з діяльністю окремого
підприємства, та внутрішні, які безпосередньо пов'язані з діяльністю окремого
підприємства. Зовнішні чинники включають в себе: стан економіки в цілому,
зміну політичного курсу влади, інфляцію, зростання цін на ресурси.
До внутрішніх чинників можна віднести [4, с. 146]:
– рівень досконалості фінансової структури підприємства (деталізація
фінансових завдань);
– якість організації управління фінансовими ресурсами;
– налагодження роботи з посередницькими організаціями;
– позиціонування, вибір сегментів ринку згідно з виробничими можливостями;
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– моніторинг існуючого ринку продукції;
– якість фінансового, управлінського та податкового обліку;
– здійснення цінової політики, виходячи із затрат на виробництво, пошук
шляхів їх зниження, аналіз цін конкурентів;
– загальна оцінка ефективності функціонування виробництва та узгодження її із
фінансовим планом підприємства.
Важливим напрямом підвищення ефективності діяльності підприємства є
вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства.
Головна спрямованість удосконалення механізму управління фінансовими
ресурсами

підприємств

полягає

в

оптимізації

використання

ресурсів

підприємства. Система управління фінансовими ресурсами підприємства може
вважатися досить ефективною лише в тому разі, коли вона дає змогу не лише
раціонально використовувати наявні ресурси, а й забезпечувати активний
системний пошук можливостей подальшого розвитку підприємства [5, с. 72].
Управління фінансовими ресурсами – це циклічний процес, який потребує
постійного оновлення. Тому можна визначити етапи процесу управління
фінансовими ресурсами підприємств [6, c. 18] Система управління фінансовими
ресурсами представлена на рис. 2.
Визначення проблеми або нереалізованих можливостей в
сфері управління фінансовими ресурсами підприємства
Звернення до досвіду менеджерів з приводу управління
фінансовими ресурсами
Визначення початкових
даних системи

Визначення критеріїв
ефективності

Визначення шляхів
розв`язання проблеми

Визначення з альтернативних рішень
найкращого
Прийняття управлінського рішення
Реалізація прийнятого рішення
Оцінка результатів реалізації рішення

Рис. 2 Система управління фінансовими ресурсами підприємства
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При виборі оптимального формування фінансових ресурсів необхідно
застосовувати системно-аналітичний метод управління фінансовими ресурсами.
Його суть ґрунтується на доцільності управлінського рішення щодо ситуації,
яка створюється під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.
Розв'язання проблеми на практиці являє собою перехід від прийомів аналізу до
пошуку оптимального варіанта дій при поєднанні стратегічного і тактичного
планування.
Для побудови ефективної системи управління фінансовими ресурсами
підприємства доцільно враховувати наступні вимоги:
– існування причинно-наслідкових зв'язків між елементами системи;
– динамічність, здатність до зміни якісного стану;
– володіння параметром, вплив на який дає можливість зміни протікання
економічного процесу [7, с. 238].
Інакше кажучи, основний процес перетворює вхід у вихід. Це та діяльність,
що може забезпечити функціонування фінансових ресурсів підприємства. Зв'язок
в зворотньому напрямку – це робота, пов'язана з вже прийнятим управлінським
рішенням, метою якого є зближення виходу та моделі виходу [7, c. 241].
Задоволення цих вимог здійснюється шляхом визначення системних
об'єктів, їх властивостей та зв'язків, що виникають між ними. Системним
об'єктом є, по-перше, вхід – те, що змінюється в результаті протікання даного
процесу. У системі управління фінансовими ресурсами підприємства – це
величина та структура фінансових ресурсів, що були сформовані з метою їх
використання в процесі діяльності підприємства. По-друге, вихід – результат чи
кінцевий стан процесу. Стосовно системи управління фінансовими ресурсами
виходом буде залишкова величина та структура фінансових ресурсів на кінець
системного циклу. По-третє, зв'язок, що забезпечує узгодження входу та виходу
процесу [7, с. 238].
Удосконалення

організації

управління

фінансовими

ресурсами

підприємств необхідно розглядати, як один з головних факторів підвищення
ефективності їх формування та використання. Це забезпечить високий рівень
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планування фінансових ресурсів, прийняття оптимальних рішень з врахуванням
їх економічного та соціального ефекту [8, с. 152-153].
Задля забезпечення ефективного розв'язання економічних і соціальних
завдань підприємства потрібно правильно розпоряджатися його фінансовими
ресурсами, що є само по собі важливим чинником.
У процесі діяльності підприємство повинно вибрати оптимальні варіанти
збільшення капіталу як за рахунок зовнішніх, так і внутрішніх фінансових
ресурсів. При управлінні фінансами необхідно з'ясувати:
– яку частину прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства
після сплати податків, спрямувати на розвиток виробництва, технічне
переоснащення, а яку – у фонд споживання;
– як використати кошти – на будівництво нового цеху чи придбання акцій
іншого підприємства;
– куди вкласти кошти – придбати понад мінімальні потреби виробництва
запаси дефіцитних матеріалів чи купувати їх у міру потреби;
– збільшити статутний фонд за рахунок додаткової емісії акцій чи
звернутися за кредитом до комерційного банку [4, с. 146].
Щоб визначити наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси
підприємства, потрібно порівняти досягнутий результат від господарської
діяльності та отриманий прибуток з обсягом використаних фінансових
ресурсів, якими розпоряджалося підприємство у відповідний період минулого
року.
Фінансово-економічний стан підприємства і його місце на ринку в
сучасних

конкурентних

умовах

залежить

від

правильного

управління

фінансовими ресурсами. Тому вдосконалення фінансових ресурсів є одним з
найголовніших чинників підвищення ефективності виробничо-господарської
діяльності підприємства. При цьому потрібна наукова організація роботи з
управління фінансовими ресурсами, яка в свою чергу забезпечить високий
рівень прийняття оптимальних управлінських рішень.
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Важливим

фактором

при

вдосконаленні

управління

фінансовими

ресурсами підприємства є поєднання стратегії з конкретним планом дій на
певний період, впровадження сучасних методів формування і використання
фінансових ресурсів. Це дасть змогу підприємству досягти позитивних
результатів

у

довгостроковому

періоді

і

отримати

стійке

фінансове

забезпечення. Потрібно приділити увагу розробці заходів стимулювання
збільшення чистого грошового потоку кожного з напрямків діяльності
підприємства.
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УДК 336.14:352
Т.А. Далєвська
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
У

статті

розглянуто

сутність

фінансового

забезпечення

місцевого

самоврядування як інструменту соціально-економічного розвитку. Запропоновано
структурно-функціональну

модель

механізму

фінансового

забезпечення

соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць
Обгрунтовано

розбіжності

в

поняттях

фінансової

самостійності

та

самодостатності. Визначено необхідність підвищення ступеня фінансового
забезпечення місцевого самоврядування.
Ключові слова: бюджет місцевого самоврядування, соціально-економічний
розвиток, територіальна громада, система міжбюджетних відносин, фінансове
забезпечення.
В

умовах

трансформаційних

перетворень особливо

актуальним

є

підвищення ролі місцевого самоврядування в процесі економічного розвитку
громади. Фінансова самостійність територіальних громад, обгрунтований
розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування і місцевими
органами державної влади сприяють формуванню бюджету місцевого
самоврядування як інструменту економічного розвитку.
Питання фінансового забезпечення досліджуються такими вітчизняними
вченими-економістами, як С. Буковинського, А. Буряченка, Л. Лисяк,
І. Лук‘яненко, І. Луніна, І. Чугунов, С. Юрій та інші.
Метою статті є розкриття теоретичних засад фінансового забезпечення
місцевого самоврядування як інструменту соціально-економічного розвитку.
Роль фінансового забезпечення місцевого самоврядування як динамічного
процесу фінансування соціально-економічних цілей суспільного розвитку має
прояв

в

умовах

залучення

інноваційних

технологій

та

ефективного

використання ресурсного і фінансового потенціалу територій.
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Власні

надходження бюджетів місцевого самоврядування виступають індикатором
функціонування підприємництва в регіонах, раціонального використання та
створення виробничих потужностей територій, реалізації збалансованої
економічної політики, що спрямована на формування тенденцій стійкого
економічного зростання громад. Збільшення доходів бюджетів місцевого
самоврядування, підвищення рівня їх фінансової самодостатності можливе за
стабільного приросту обсягів виробництва промислової, сільськогосподарської
продукції,

ефективного

регулюючого

впливу

бюджетів

місцевого

самоврядування на соціально-економічний розвиток територій.
Бюджет місцевого самоврядування – це сукупність економічних відносин,
що складаються у процесі формування і використання фондів фінансових
ресурсів. Бюджет базового рівня відіграє вагому роль у фінансовому
забезпеченні соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних
одиниць, так як акумулює фінансові ресурси, необхідні для задоволення
суспільних потреб.
Праці багатьох вітчизняних вчених присвячені проблемам формування
фінансової бази місцевого самоврядування та аналізу факторів впливу (бази
оподаткування,

ставки

місцевих

податків,

механізму

міжбюджетного

вирівнювання) на фінансове забезпечення територіальних громад.
Система

фінансового

забезпечення

місцевого

самоврядування

представлена сукупністю правових норм, фінансових відносин, інститутів,
фінансових інструментів. фінансовий потенціал адміністративної одиниці є
економічним підгрунтям фінансового забезпечення місцевого самоврядування.
Фінансовий потенціал як динамічна категорія характеризується сумою
фінансових ресурсів та коштів в іммобілізованому стані, яка відображає
здатність громади до саморозвитку. Активізація фінансового потенціалу є
фактором зміцнення системи фінансового забезпечення та формування
фінансової самодостатності територіальної громади.

З огляду на це, варто

розрізняти поняття фінансової самодостатності бюджетів територіальних
громад та фінансової самостійності. Фінансову самостійність органів місцевого
самоврядування у межах певної території доцільно розглядати як основу
475

ефективного фінансового забезпечення місцевого самоврядування, а надання
суспільних благ та створення умов для економічного розвитку – як основне
завдання фінансового забезпечення у системі міжбюджетних відносин.
Фінансова самодостатність – це стан, що може бути виражений рівновагою
витратних та фінансових можливостей (1).
(1)
де

фінансовий результат реального сектору економіки та

сфери послуг;
ФР –

фінансові ресурси бюджетів місцевого самоврядування, в т.ч.

інвестиційні ресурси;
ВФП – видатки для фінансування поточних повноважень органів місцевого
самоврядування;
ВВ – видатки на розвиток виробництва (інвестиційні видатки).
Фінансова самодостатність та фінансова самостійність є близькими за
змістом поняттями, які характерні для системи

фінансового забезпечення

місцевого самоврядування. Фінансова самостійність місцевого самоврядування
означає здатність приймати управлінські рішення, повноцінне використання
бюджетно-податкового потенціалу, наявність широкого спектру видаткових та
функціональних повноважень і необхідного обсягу фінансових ресурсів, при
цьому фінансова самодостатність місцевого самоврядування означає здатність
задоволення наявним або забезпечення потреб територіальної громади в межах
сформованого бюджету місцевого самоврядування. Фінансова самодостатність
є передумовою формування фінансової самостійності та фінансової стійкості.
Фінансова
задоволення

самодостатність

потреб

сприяє

територіальних

процесам

громад

за

самовідтворення
рахунок

та

фінансування

визначених повноважень закріпленими і власними надходженнями. Разом з тим
незалежне

формування

та

розподіл

ресурсів

бюджету

місцевого

самоврядування, створення додаткових місцевих послуг та забезпечення
розвитку виробництва власними надходженнями характерне для

фінансово

самостійного бюджету місцевого самоврядування. При цьому фінансова
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самостійність

характеризується

процесами

нарощення

та

переважання

фінансового потенціалу територіальної громади над витратним (2).
(2)
Вітчизняні науковці розглядають фінансове забезепечення як «систему
заходів, спрямованих на створення матеріальних, правових, інституційних умов
перетворення елементів ресурсного простору в засоби досягнення цілей». Існує
необхідність

дослідження

забезпечення

місцевого

складових

елементів

самоврядування,

механізму

способів,

форм,

фінансового
методів

та

інструментів його формування (рис. 1).
Організація міжбюджетних відносин
Бюджетний механізм
регулювання міжбюджетних
відносин

Соціально-економічний
розвиток територій та країни в
цілому

Фінансове забезпечення місцевого самоврядування як складова системи
міжбюджетних відносин

місцеві фінансові інститути (місцевий бюджет, місцеві податки,
комунальний кредит, цільові фонди, об‘єкти комунальної
власності)
та система взаємовідносин між ними
органи законодавчої і
виконавчої місцевої влади
Суб‘єкти

територіальні громади, суб‘єкти
підприємницької діяльності

Об‘єкти

фінансові ресурси
Способи формування доходів
Процедури використання ресурсів

Доходи та видатки бюджетів місцевого самоврядування

Рис.1 Структурно-функціональна модель фінансового забезпечення в
системі міжбюджетних відносин
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Фінансове

забезпечення

як

сукупність

фінансових,

правових,

інституційних засобів створення умов раціональної організації міжбюджетних
відносин виражає необхідність ефективного формування, використання та
перетворення фінансових ресурсів в засоби досягнення довгострокових цілей
економічного розвитку, посилення фінансового потенціалу, формування стану
фінансово самодостатньої та самостійної територіальної громади.
Для підвищення ефективності механізму фінансового забезпечення
місцевого

самоврядування

необхідність

в

нарощення

системі

міжбюджетних

фінансового

відносин

потенціалу,

існує

підвищення

конкурентоспроможності громади, а саме здатності забезпечувати виробництво
конкурентоздатних товарів і послуг в умовах ефективного використання
факторів

виробництва

та

створювати

умови

економічного

зростання.

Конкурентоздатність, обумовлена ефективністю використання потужностей
виробництва, залежить від географічних, природно-кліматичних особливостей,
стану попиту, складу виробничих кластерів та інфраструктурних умов.
Фінансове забезпечення місцевого самоврядування створює передумови для
формування конкурентоспроможної адміністративно-територіальної одиниці.
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БЮДЖЕТНЕ НЕДОФІНАНСУВАННЯ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ

У статті здійснено аналіз рівня фінансування інноваційної діяльності
вітчизняних вищих навчальних закладів за рахунок бюджетних коштів та
визначено функцію університетської науки на сучасному етапі розвитку
економіки.

Досліджено

досвід

комерціалізації

результатів

наукових

досліджень і розробок вищих навчальних закладах у інноваційно розвинених
країнах. Запропоновані шляхи розширення фінансування інноваційної діяльності
закладів

вищої

освіти

та

підвищення

ефективності

бюджетного

фінансування.
Ключові слова: фінансування інноваційної діяльності вищих навчальних
закладів, бюджетне фінансування, комерціалізація результатів наукових
досліджень і розробок.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Фінансування інноваційної
діяльності вищих навчальних закладів визначається як одна з передумов
забезпечення сталого інноваційного розвитку суспільства. Це зумовлено тим,
що в сучасних умовах знання, інформація, людський та інноваційний капітал
стали одними з основних факторів економічного зростання країни.
Актуальність досліджуваної проблеми зумовлюється тим, що світовий
досвід підтверджує, що за належного рівня фінансування ВНЗ можуть стати
каталізаторами інноваційного та економічного зростання економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підґрунтя формування наукової

думки про об‘єктивну необхідність диверсифікації джерел фінансування
діяльності ВНЗ закладені у працях Л. Леслі, Ш. Слотер [4], К. Бартона [1],
Ю. Рубіна [11]. Дослідженню фінансово-економічних аспектів діяльності
вищих навчальних закладів присвячені праці таких вітчизняних науковців, як
Т. Боголіб [6], О. Демченко [7], І. Каленюк, Л. Цимбал [8], Н. Холявко [13] тощо.
Метою статті є аналіз рівня бюджетного фінансування інноваційної
діяльності вітчизняних ВНЗ, дослідження міжнародного досвіду з метою
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обґрунтування перспективних заходів підвищення фінансового забезпечення
інноваційної діяльності вітчизняних ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід таких країн, як Данія,
Швеція, Німеччина, Фінляндія переконує, що вища освіта виступає фактором
інноваційного розвитку. ВНЗ поряд з підприємницьким сектором є потужними
інноваційними сферами, на які припадає основна частка наукових досліджень і
розробок в країні. Серед джерел фінансування основне значення має
фінансування за рахунок бюджетних коштів. Оскільки державне фінансування
є визначальним, що пов‘язано з високою ризиковістю досліджень та інновацій,
а також виконанням одного з головних завдань держави – розвитком науки.
Уряди країн інноваційних лідерів надають вагомого значення фінансуванню
університетської

науки,

конкурентоспроможність

оскільки

виробництва

та

прагнуть
інноваційній

забезпечити
основі.

Частка

фінансування наукових досліджень і розробок у секторі вищої освіти становить
50-80% у загальному обсязі фінансування (табл. 1), це дозволяє ВНЗ
виконувати інноваційну функцію у розвитку економіки.
Саме від рівня фінансування залежить функція університетської науки у
суспільстві. Дослідним шляхом встановлено, що при фінансуванні на рівні:
- менше 0,1% ВВП – університетська наука виконує соціокультурну
функцію, зокрема, наука використовується для управління соціальними
процесами

(складання

планів

і

програм

розвитку),

для

реалізації

просвітницьких цілей, формування світогляду;
- 0,1- 0,2% ВВП – університетська наука виконує пізнавальну функцію, а
саме відкриття законів та закономірностей розвитку, пояснення причиннонаслідкових процесів, виробництво наукового знання;
- 0,2 - 0,4% ВВП – університетська наука виконує економічну функцію, тобто
є каталізатором економічних процесів у країні, пришвидшує процес модернізації
виробничих потужностей, визначає тенденції та перспективи розвитку;
- більше 0,4% – університетська наука виконує інноваційну функцію,
зокрема, слугує для активізації інноваційних процесів, активізує інноваційну
діяльність інших секторів економіки, виступає джерелом інноваційної здатності
країни, стимулює оновлення виробництва на основі інновацій.
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З урахуванням вищезазначених підходів можна зробити висновки, що
університетська наука України виконує лише соціокультурну функцію.
Водночас ситуація погіршується у зв‘язку зі стійкою тенденцією зменшення
рівня фінансування наукових досліджень і розробок вітчизняного сектора
вищої освіти. Недостатнє фінансування вищої освіти є загрозою не лише
конкурентоспроможності ВНЗ, але й національній економіці в цілому.
Таблиця 1
Фінансування досліджень і розробок у секторі вищої освіти за рахунок
державного та підприємницького сектора у 2014 році
у розрізі окремих країн світу
Країна
Швеція
Данія
Німеччина
Фінляндія
Бельгія
Британія
Нідерланди
Австрія
Ірландія
Франція
Словенія
Кіпр
Естонія
Італія
Португалія
Чеська республіка
Іспанія
Угорщина
Греція
Мальта
Словаччина
Польща
Румунія
Литва
Болгарія
Латвія
Україна
Росія
США
Японія *
Південна Корея *

за рахунок державного
сектора
Всього,
% ВВП
частка у
% ВВП
загальному обсязі
75,8
0,91
0,69
0,94
0,75
79,8
0,52
0,42
80,8
80,3
0,76
0,61
65,3
0,49
0,32
65,2
0,46
0,3
77,6
0,67
0,52
85,9
0,71
0,61
83,7
0,43
0,36
89,4
0,47
0,42
72,4
0,29
0,21
74,1
0,27
0,2
77,3
0,66
0,51
88,9
0,36
0,32
77,2
0,57
0,44
72,5
0,4
0,29
71,1
0,38
0,27
76,0
0,25
0,19
70,4
0,27
0,19
90,5
0,21
0,19
75,0
0,24
0,18
70,4
0,27
0,19
72,7
0,11
0,08
58,0
0,5
0,29
66,7
0,06
0,04
29,4
0,34
0,1
67,4
0,046
0,031
70,0
0,1
0,07
65,9
0,41
0,27
53,3
0,45
0,24
81,4
0,43
0,35

* - дані за 2012 рік
Джерело: складено автором на основі [5; 9; 10]
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за рахунок
підприємницького сектора
частка у
% ВВП
загальному обсязі
0,04
4,4
0,03
3,2
0,07
13,5
0,04
5,3
0,05
10,2
0,02
4,3
0,05
7,5
0,04
5,6
0,01
2,3
0,01
2,1
0,04
13,8
0
0,0
0,02
3,0
0
0,0
0,01
1,8
0
0,0
0,03
7,9
0,03
12,0
0,02
7,4
0
0,0
0,01
4,2
0,01
3,7
0,01
9,1
0,06
12,0
0,01
16,7
0,02
5,9
0,009
19,6
0,02
4,9
0,01
2,2
0,05
11,6
0,04
4,4

Динаміка фінансування наукових досліджень має загрозливу тенденцію до
зменшення. Починаючи з 2000 р. в Україні жодного року не була виконана
визначена статтею 34 Закону України „Про наукову і науково-технічну
діяльність‖ норма щодо забезпечення державою бюджетного фінансування
наукової та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% ВВП
України. Найвищого показника фінансування було досягнуто у 2003 р. у
розмірі 1,35% ВВП і далі динаміка пішла на спад, у 2014 р. обсяг фінансування
становив 0,66 % ВВП (рис. 1).

Рис. 1 Динаміка рівня фінансування наукової та інноваційної діяльності в
Україні протягом 2000-2014 рр.
Джерело: обраховано автором на основі даних Державної служби статистики

Такі обставини не дають змогу університетській науці відігравати суттєву
роль в інноваційному розвитку національної економіки. Динаміка показників
фінансування наукових досліджень вказують на те, що університетська наука
потерпає від недофінансування. У 2014 р., так як і у попередніх роках, основна
частка досліджень у вітчизняному секторі вищої освіти профінансована
державою – більше 70%, і більше 20 % – це кошти підприємств і організацій
України, хоча в абсолютних розмірах ці обсяги дуже малі. Фінансування за
рахунок власних коштів є незначним і становить 2 – 2,5% від загального обсягу,
ще 4,2 - 4,3% припадає на фінансування за рахунок іноземних держав і 0,5%
складають інші джерела (рис. 2).

482

Рис. 2 Структура фінансування наукової та інноваційної діяльності у
секторі вищої освіти України у 2014 р.
Джерело: обраховано автором на основі даних Державної служби статистики

Слід зауважити, що хоча частка державного сектора у загальному обсязі
фінансування інноваційної діяльності ВНЗ становить 70%, проте у абсолютних
показниках це незначні кошти – 402519,5 тис. грн. у 2014 р. Для порівняння з
іншими країнами використовується відносний показник обсягу фінансування у
величині ВВП країни, що відображає рівень наукоємності економіки. Так у
Швеції, Данії, Фінляндії фінансування наукових досліджень і розробок у
секторі вищої освіти за рахунок бюджетних коштів знаходиться на рівні 0,7 –
0,9 % ВВП, Німеччині, США, Японії, Південній Кореї – 0,4 - 0,5 % ВВП, тоді як
в Україні – 0,05% ВВП (табл. 1).
Недостатність бюджетного фінансування змушує внз шукати інші шляхи
забезпечення своєї інноваційної діяльності, зокрема комерційні. Досвід
інноваційних країн (Данія, Швеція, Фінляндія, США, Південна Корея),
засвідчує, що одним з перспективних шляхів розширення фінансування ВНЗ є
комерціалізація результатів наукових досліджень і розробок. Комерціалізація в
інноваційні сфері діяльності вищих навчальних закладів передбачає продажу
ліцензій на об‘єкти прав інтелектуальної власності, створення наукоємних
університетських підприємств (спін-оф та спін-аут), надання на комерційній
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основі послуг суб‘єктам підприємницького сектора (консалтингові послуги
підприємствам в освоєнні випуску наукоємної продукції, інформаційна
підтримка підприємницьких проектів, надання послуг корпоративної освіти,
виконання досліджень на замовлення, спільні дослідження тощо). Така
співпраця забезпечує наближення наукових досліджень сфери вищої освіти до
реальних потреб економіки та підвищує інноваційність підприємств.
Оцінимо рівень комерціалізації результатів наукових досліджень і
розробок ВНЗ опосередковано через показники фінансування інноваційної
діяльності ВНЗ за рахунок підприємницького сектора. Високий рівень
фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок підприємницького
сектора мають вищі навчальні заклади у Німеччині – 0,07% ВВП, Литві,
Нідерландах – 0,06% ВВП, Південній Кореї, Бельгії – 0,05%, Словенії, Австрії,
Фінляндії, Швеції – 0,04% (табл. 1). Ці обсяги є значними відносно ВВП та
становлять суттєву частку (8-13%) від загального обсягу фінансування
наукових досліджень і розробок у секторі вищої освіти.
Фінансування наукових університетських наукових досліджень і розробок
підприємствами України у 2014 р. становило 130914,5 тис.грн., це лише 5,4%
від загального обсягу коштів, інвестованих підприємствами і організаціями
України у виконання наукових досліджень і робіт. Потенційними сферами
співпраці ВНЗ і підприємств є придбання зовнішніх НДР і зовнішніх знань. У
2014 р. на придбання зовнішніх НДР підприємства спрямували 3,6% загального
обсягу витрат і ще 10,1% на придбання зовнішніх знань (придбання або
ліцензування патентів і непатентованих винаходів, ноу-хау та інших типів
знань) [9; 10]. Фінансування інноваційної співпраці сектора вищої освіти і
підприємницького

сектора

свідчать

про

низький

рівень

реального

впровадження результатів наукових досліджень і розробок ВНЗ, про
збільшення розриву між університетською наукою і потребами економіки, про
відсутність стимулів до співпраці і державної підтримки.
Основними заходами, що можуть підвищити ефективність бюджетного
фінансування інноваційної діяльності, сприяти комерціалізації результатів
наукових досліджень і розробок ВНЗ, як одному з перспективних шляхів
розширення фінансового забезпечення визначено: стимулювання співпраці
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системи вищої освіти та підприємницького сектора; державну підтримку
діяльності науково-технічних парків, створених на базі вищих навчальних
закладів, забезпечення умов створення малих наукоємних університетських
підприємств; державне регулювання впровадження результатів наукових
досліджень і розробок сектора вищої освіти (рис. 3).
Мікрорівень

Макрорівень
Напрямки державного
регулювання фінансового
забезпечення інноваційної
діяльності ВНЗ
Підтримка та
стимулювання
співробітництва
секторів вищої
освіти та
підприємницького
Підтримка науковоінноваційної
діяльності:
підтримка науковотехнічних парків на
базі ВНЗ та
сприяння
створенню
наукоємних
підприємств при
ВНЗ
Регулювання
комерціалізації
результатів
наукових
досліджень і
розробок ВНЗ

Очікувані результати
підвищення ефективності
використання бюджетних
коштів
відповідність тематики
наукових досліджень
потребам економіки
диверсифікація джерел
фінансування, нові
можливості розвитку для ВНЗ
забезпечення практичного
використання результатів
досліджень в економіці
реалізація інноваційного
потенціалу ВНЗ
підвищення
конкурентоспроможності ВНЗ
створення нових робочих
місць для інноваційно
орієнтованих молодих
спеціалістів
працевлаштування
випускників ВНЗ

Стратегічні напрямки
диверсифікації джерел
фінансування інноваційної
діяльності ВНЗ
Налагодження
співпраці з
підприємницьким
сектором,
розширення
традиційних
функцій ВНЗ

Розвиток
інноваційної
інфраструктури
на базі ВНЗ

Удосконалення
організаційноекономічних
засад
функціонування
ВНЗ, участь у
мережах
трансферу
технологій

зниження рівня молодіжного
безробіття

Рис. 3 Шляхи розширення фінансування інноваційної діяльності закладів
вищої освіти та підвищення ефективності бюджетного фінансування.
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Для розширення фінансового забезпечення інноваційної діяльності вищих
навчальних закладів необхідні взаємоузгоджені дії органів державної влади, що
є зовнішнім для сфери вищої освіти впливом, та внутрішня ініціатива вищих
навчальних закладів. Основні зусилля вищих навчальних закладів для
диверсифікації джерел фінансування власних досліджень і розробок необхідно
спрямувати на: налагодження співпраці з підприємницьким сектором; розвиток
інноваційної

інфраструктури

на

базі

вищих

навчальних

закладів;

удосконалення організаційної структури закладів вищої освіти, в межах якої
доцільно диверсифікувати інструментарій забезпечення інноваційної діяльності
ВНЗ за рахунок використання маркетингових, економічних, інституційних,
організаційних, освітніх та фандрайзингових інструментів.
Висновки. Досвід інноваційно розвинених країн свідчить, що саме рівень
фінансування визначає роль університетської науки в економіці країни.
Державне фінансування залишається визначальним, це пов‘язано з високою
ризиковістю досліджень та інновацій, а також виконанням одного з головних
завдань держави – розвитком науки. Разом з тим розвиваються й інші
механізми фінансування, зокрема комерційні.
Вітчизняні ВНЗ володіють вагомим науково-технічним потенціалом, що
вимагає дієвих заходів щодо його реалізації. Серед перспективних напрямів, що
можуть підвищити ефективність бюджетного фінансування інноваційної
діяльності ВНЗ та сприяти комерціалізації результатів університетських
наукових досліджень і розробок є, по-перше, збільшення обсягів державного
фінансування та відхід від залишкового принципу фінансування. По-друге,
залучення додаткових джерел розвитку інноваційної діяльності у сфері вищої
освіти. Зокрема, необхідно посилити комерціалізацію результатів наукових
досліджень і розробок ВНЗ шляхом розвитку і державної підтримки співпраці
системи вищої освіти та підприємницького сектора; розвитку інноваційної
інфраструктури

на

базі

вищих

навчальних

закладів;

стимулювання

впровадження результатів наукових досліджень і розробок ВНЗ у науковотехнічних парках та наукоємних підприємствах; диверсифікації інструментарію
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забезпечення

інноваційної

діяльності

ВНЗ

за

рахунок

використання

маркетингових, економічних, інституційних, організаційних, освітніх та
фандрайзингових інструментів.
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Л.М. Маршук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕФІНІЦІЯ ФІНАНСОВО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті автором розглянуто сутність потенціалу підприємства, зокрема
виокремлено значимість фінансово-ресурсного потенціалу підприємства,
визначено показники, що характеризують фінансовий та ресурсний потенціал
підприємства.
Ключові

слова:

підприємство,

потенціал

підприємства,

фінансовий

потенціал, ресурсний потенціал, показники фінансового стану підприємства,
складові фінансового потенціалу.
Сучасні умови господарювання ставлять перед підприємством безліч
завдань, які необхідно вирішувати у режимі швидкого реагування. Це питання
збільшення обсягів виробництва, раціонального використання усіх видів
ресурсів підприємства, оптимального завантаження виробничих потужностей
тощо. Однією з основних проблем серед ряду цих завдань є проблема
можливості використання власного фінансово-ресурсного потенціалу для
швидкого реагування на зміни зовнішнього економічного середовища. Як
наслідок, набувають актуальності проблеми дослідження сутності фінансового
потенціалу

підприємства

для

ефективного
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маневрування

фінансовими

ресурсами та оптимізації їх використання при нестабільності, невизначеності та
динамізму ринкового середовища господарювання.
Метою статті є дослідження теоретичної сутності фінансово-ресурсного
потенціалу підприємства та пропозиція чіткого та точного визначення категорії
―фінансовий потенціал‖ та ―ресурсний потенціал‖.
Фінансові ресурси, їх формування, реалізація та відтворення нині є
предметом досліджень і дискусій серед багатьох відомих вітчизняних та
зарубіжних учених. Проблеми оцінки фінансово-ресурсного потенціалу
підприємств досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені Л. Абалкін,
В. Авдєєнко,

Р.

Акбердін,

В.

Андрійчук,

Р.

Білоусов,

Г.

Бабков,

П. Борщевський, І. Бузько, Ю. Василенко, С. Волощук, Е. Горбунов,
В. Гончаров, А. Задоя, А. Ігнатовський, Р. Колосова, О. Коренков, В. Котлов,
Г. Мельничук, М. Кучеров, О. Олексюк, І. Ступницький, І. Фаріон, Е. Фігурнов,
С. Хейнман, Д. Черніков, В. Шиян, С. Шкарабан та інші.
Потенціал як економічна категорія становить наявні можливості, ресурси,
запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення, здійснення будь-чого.
У науковій літературі використовується різне тлумачення поняття
«потенціал», що в результаті призвело до різних його видів. Взагалі,
потенціал (англ. potential) — можливості, наявні сили, запаси, засоби, що
можуть бути використані.

Трактування поняття «потенціал» як певної

сукупності ресурсів (головним чином економічних, в тому числі і фінансових),
безпосередньо пов'язаних із функціонуванням виробництва та прискоренням
науково-технічного прогресу, поступово знаходить все більше прихильників.
Одним із цих прихильників є Б. Є. Бачевський. Він розуміє під поняттям
«потенціал» джерела, які є в наявності у підприємства і можуть бути
використані, як сукупність певних накопичених ресурсів, для досягнення
певної поставленої мети або розв'язання певної задачі [2, с. 352]. В цьому
розумінні до складу потенціалу відносимо відповідні трудові ресурси,
матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси, які залучають у сферу
виробництва. Отже, «ресурсне» розуміння поняття потенціалу має важливе
значення для планування та управління виробничою діяльністю підприємства,
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але не вичерпує найосновніших його характеристик. Існує ще два підходи
розуміння потенціалу системно-цільовий та факторний.
Отже, системно-цільовий підхід визначає при розробці й реалізації
фінансових планів та програм застосування системних і комплексних методів.
Що в кінцевому результаті дозволить ефективно виконати поставлені завдання,
забезпечити збільшення фінансового потенціалу та ефективності діяльності
підприємства [2, с. 32].
Потенціал підприємства – сукупність природних умов і ресурсів,
можливостей запасів і цінностей, що можуть бути використані для досягнення
певних цілей. Або його можна визначити як можливості системи ресурсів і
компетенція підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за
допомогою бізнес-процесів.
Правомірно розглядати потенціал підприємства за функціональними
напрямками його формування та використання. У цьому випадку виділяють:
 маркетинговий

потенціал

(здатність

маркетингової

системи

підприємства забезпечити його постійну конкурентоспроможність);
 виробничий потенціал (здатність виробничої системи забезпечити
випуск продукції в обсязі, що відповідає потенціалу попиту);
 фінансовий потенціал (здатність фінансової служби забезпечити
основні ланки ланцюжка «збут - виробництво - закупівлі» фінансовими
ресурсами за принципом найбільш ефективного їхнього розподілу);
 організаційний

потенціал

(здатність

менеджменту

створити

ефективну систему взаємодії між усіма елементами потенціалу).
[2, с. 155-157].
Поряд з цим виділяють: перспективний та фактичний потенціал (за
ступенем реалізації), ринковий та внутрішній потенціал (за сферою реалізації),
потенціал підприємства та потенціал бізнес-одиниць (за принципом ієрархії).
Незважаючи на різноманітність видових проявів потенціалу підприємства
властиві деякі характерні риси, а саме:
1. Потенціал

підприємства

визначається

його

реальними

можливостями в тій чи іншій сфері соціально-економічної діяльності,
причому не тільки реалізованими, а й нереалізованими з будь-яких причин.
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2. Можливості будь-якого підприємства здебільшого залежать від
наявності ресурсів і резервів (економічних, соціальних), не залучених у
виробництво. Тому потенціал підприємства характеризується також і
певним обсягом ресурсів, як залучених у виробництво, так і ні, але
підготовлених для використання.
3. Потенціал підприємства визначається не тільки і не стільки
наявними можливостями, але ще й навичками різних категорій персоналу
до його використання з метою виробництва товарів, здійснення послуг
(робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення
ефективного функціонування та сталого розвитку виробничо-комерційної
системи.
4. Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства (обсяги
виробленої продукції або отриманого доходу (прибутку)) визначаються
також

формою підприємництва

та адекватною їй

організаційною

структурою.
Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність матеріальних,
нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів, включаючи здібність
працівників підприємства ефективно використовувати названі ресурси для
виконання та досягнення поточної та стратегічної мети підприємства [9, с. 32].
Для господарської діяльності кожному підприємству необхідні ресурси.
Ресурсне забезпечення одночасно повинне бути достатнім для діяльності в
намічених обсягах і, в той же час, бути оптимальною величиною, не
створювати

додаткові

витрати,

не

знижувати

ефективність

діяльності

підприємства. Необхідно звернути увагу на те, що економічні можливості
підприємства не можуть визначатися тільки наявністю перерахованих ресурсів.
На підприємстві обов‘язково повинні буди працівники, які можуть привести в
дію ці ресурси, забезпечити їх ефективність використання.
Ресурсний потенціал з точки зору підприємства як господарюючого
суб'єкта є важливим чинником, який впливає на ефективність фінансовогосподарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності підприємства.
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Ресурсний потенціал підприємства характеризують такі показники:
- реальні можливості підприємств у тій чи іншій сфері економічної
діяльності;
- обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і не залучених у виробництво;
- спроможність менеджерів до використання ресурсів для створення
продукції, товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку;
- форма підприємництва і відповідна організаційно-правова структура.
[2, с. 180-183].
Елементами ресурсного потенціалу підприємства є такі види ресурсів:
- трудові;
- фінансові;
- матеріальні, що складаються з основних фондів (засобів) і оборотних
активів;
- нематеріальні;
- інформаційні.
Фінансовий

потенціал

підприємства

–

це

здатність

підприємства

забезпечувати своє довгострокове функціонування та досягнення стратегічних
цілей на основі використання системи наявних ресурсів.
Для визначення фінансового потенціалу треба враховувати такі показники,
як обсяг власних коштів, можливість отримання додаткових коштів у вигляді
цільового фінансування; обсяг дебіторської заборгованості; оперативність
управління фінансами тощо.
Звідси можна дійти висновку, що фінансовий потенціал формує основу для
виробництва певного обсягу та асортименту продукції, побудови моделей
мінімізації збитків та максимізації прибутку, визначення оптимального
співвідношення

компонентів

виробничої,

фінансової

та

організаційної

структури управління й інших економічних механізмів. Уміння підприємства
максимально використовувати власний фінансовий потенціал значною мірою
зумовлює його життєздатність і конкурентоспроможність.
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Сутність і роль фінансового потенціалу можна розглядати з позиції
взаємозв'язків між його компонентами та результативністю діяльності
підприємства в цілому (рис. 1).

Риc. 1 Ієрархічна структура фінансового потенціалу підприємства
Значення існують взаємозалежності, які мають ієрархічний характер, що
пов'язано з тим, що ресурсний потенціал підприємства виступає основою і
необхідною умовою у здійсненні виробничо-господарської діяльності. Проте
для активнішого використання ресурсів у виробничому процесі треба залучити
відповідні рушійні сили: технологічні й економічні важелі, а також
управлінські заходи і дії, спрямовані на ефективність виробництва. Фінансовий
потенціал підприємства не формується спонтанно та хаотично. Існує певна
послідовність моментів, що передує його формуванню. Фінансовий потенціал
підприємства та його рівень тісно пов'язаний з конкурентоспроможністю
підприємства. Конкурентоспроможність підприємства - здатність підприємства
створювати, виробляти і продавати товари та послуги, цінові й нецінові якості
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яких більш привабливі, ніж в аналогічної продукції конкурентів. Пояснюється
це тим, що за умови наявності великого обсягу фінансових ресурсів, але за
відсутності

можливостей

виробничого,

організаційного,

маркетингового

характеру, а також відсутності можливості ефективного використання кадрових
ресурсів, фінансовий потенціал не може бути ефективно реалізований, оскільки
підприємство не в змозі використати наявні фінансові ресурси для досягнення
визначених цілей. Тобто тут мова іде про ключові фактори успіху діяльності
організації. Велику увагу проблемі виявлення ключових факторів успіху
приділили А.А. Томпсонмол. і А.Дж. Стрікленд. На їх думку, ключові фактори
успіху (КФУ) - ―це ті дії з реалізації стратегії, конкурентні можливості,
результати діяльності, які кожна фірма повинна забезпечувати (або прагнути до
цього), щоб бути конкурентоспроможною й домагатися фінансового успіху.
КФУ - це фактори, яким фірма повинна надавати особливу увагу, тому що вони
визначають успіх (або провал) фірми на ринку, її конкурентні можливості, що
впливають на її прибутковість‖ [3].
Ще одним важливим моментом формування фінансового потенціалу є
сукупність факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації, що
постійно впливають як на неї загалом, так і на фінансовий потенціал зокрема.
Фінансовий потенціал слід розглядати не як ізольований елемент підприємства,
а як елемент, що вливає на розвиток підприємства і на нього впливають усі
фактори як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Важливою
характеристикою фінансового потенціалу є розгляд його у динаміці, оскільки
основним чинником його дестабілізації є саме зовнішнє середовище
функціонування підприємства. Саме тому слід брати на озброєння те, що рівень
фінансового потенціалу залежить від наявності власних фінансових ресурсів та
умов доступу до фінансових ресурсів, що можуть бути залучені підприємством
із зовнішнього середовища. Варто сказати, що фінансовий потенціал необхідно
поділяти на короткостроковий фінансовий потенціал та довгостроковий
фінансовий потенціал, оскільки періоди його існування відрізняються, що
пояснюється виникненням у довгостроковому періоді більшої кількості
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факторів впливу та факторів ризику, що мають тенденцію до негативних
впливів на рівень фінансового потенціалу у довгостроковому періоді.
Аналізуючи склад та загальний рівень фінансового потенціалу багатьох
вітчизняних підприємств, можна пересвідчитись у відсутності загального
правила чи механізму управління фінансовим потенціалом. А це в свою чергу
призводить до зменшення показників фінансової стійкості, або взагалі їх
відсутності. У вітчизняних підприємствах фінансовий потенціал пов‘язаний із
забезпеченням платоспроможності, досягнення точки

беззбитковості та

отримання подальшого прибутку, залучаючи кредитні та інвестиційні ресурси.
Прийняття управлінських рішень здійснюється інтуїтивно, виходячи з цього
виникає необхідність постійно оновлювати інформацію про фінансовий
потенціал підприємства.
Слід зазначити, що для ефективного формування та використання
фінансового потенціалу необхідно брати до уваги також і людський фактор, а
саме підприємницькі здібності. На нашу думку, на будь-якому підприємстві
необхідно адекватно оцінювати поточні і перспективні фінансові можливості та
перетворювати вхідні ресурси в економічні та фінансові блага. Все це завдання
керівника підприємства, який за умови високого рівня підприємницьких
здібностей зможе максимально задовольняти потреби організації в умовах
постійного динамізму зовнішнього середовища господарювання.
На формування фінансового потенціалу також впливає і система
управління підприємством. Якщо підходити до даного аспекту з точки зору
ефективності, то при неефективному, несистемному управлінні підприємством
втрачаються також і елементи фінансового потенціалу, які у недалекому
майбутньому могли б бути визначальними для розвитку організації.
Параметри фінансового потенціалу підприємства варто досліджувати у
двох напрямах: показники у динаміці, що дозволяють виявити та попередити
негативні тенденції у функціонуванні фінансової сфери підприємства; моментні
показники, що характеризують поточний фінансовий стан підприємства, та
можуть бути використані як основа для короткострокових управлінських
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рішень; оцінка показників проводиться на основі порівняння з нормативними
значеннями даних показників [9, с. 93]. Рівень наявного у підприємства
фінансового

потенціалу визначається обсягом та якістю накопичених у

підприємства фінансових ресурсів. Показники, що дозволяють визначити
фінансовий стап підприємства наведені у табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Показники фінансового стану підприємства
Показники фінансового стану підприємства
Платоспроможність
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт покриття балансу
Рівень прогнозованої
платоспроможності

Фінансово стійкість та
стабільність
Співвідношення ліквідних і
неліквідних активів
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт маневреності
власних коштів

Прибутковість і ділова
активність
Рентабельність реалізованої
продукції
Коефіцієнт оборотності
Рентабельність капіталу

Також, на даний час запропоновано багато методів до визначення
фінансового потенціалу підприємства: індексний, результатний, коефіцієнтний,
ресурсно-регресійний, експертний підхід.
Різняться між собою вони набором різних фінансових показників,
використанням різних методів розрахунку цих показників. Використовуючи
уже існуючі методи розрахунку, отримуємо показники звернені у минуле, це
показники ліквідності, рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості,
горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності.
Тобто, отримана інформація характеризує фінансовий потенціал у
попередній період і не демонструє незадіяні ресурси у майбутньому. Зважаючи
на це, доцільно використовувати інтегральний показник найвищих фінансових
результатів підприємства, нормований за еталонними значеннями [49, с. 22].
Також слід зауважити, що на фінансовий потенціал впливає зовнішнє
середовище.
Для оцінки фінансового потенціалу підприємства потрібно користуватися
методом дисконтування грошових потоків. Тому що саме цей метод
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направлений на визначення вартості підприємства, дохід якого при найкращому
використанні ресурсів в майбутньому може істотно відрізнятися від поточного,
а у цьому і полягає мета фінансового оздоровлення підприємства. Крім того,
даний метод використовується при оцінці ефективності інвестиційного проекту,
яка за своєю методологією схожа на розрахунок ринкової вартості
підприємства для оцінки його фінансового потенціалу.
Поточна вартість підприємства може бути розрахована за допомогою методу
капіталізації прибутку. Але даний метод можна використовувати тільки у разі,
якщо підприємство отримує прибуток. У ситуації, коли підприємство має збиток
за підсумками року, можливим є використання моделі оцінки реальних опціонів.
Отже, ресурсний потенціал трансформується у виробничий за наявності
специфічних складових, що забезпечують процес виробництва. У свою чергу,
фінансовий потенціал забезпечує процес виробництва і служить основою для
результативності

використання

фінансово-економічного

потенціалу

підприємства.
Фінансовий потенціал забезпечує можливість трансформації ресурсного і
виробничого потенціалів у результати діяльності підприємства. До певної міри
фінансовий потенціал виступає в ролі важеля, що формує механізм динамічної
трансформації ресурсів у результати діяльності підприємства. Не менш важлива
і його роль у відтворювальних процесах на підприємстві. Здійснювати
діагностику фінансового потенціалу підприємства слід регулярно і детально,
адже від його об‘єктивної та своєчасної оцінки залежить управління
фінансовим потенціалом, стабільність та подальший розвиток підприємства.
Управління фінансовим потенціалом має здійснюватись на перспективу
систематичних надходжень та ефективне використання ресурсів.
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УДК 336
М.Ю. Мироненко, д.держ.упр.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ
ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ
У статті досліджено основні тенденції формування платіжного балансу
країни, в процесі розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни які постійно
змінюються, посилюючи цілісність світового господарства і ускладнюючи
зміст

міжнародних

економічних

відносин.

Багатогранний

комплекс

міжнародних відносин країни знаходить своє відображення в платіжному
балансі, він є одним з найважливіших макроекономічних звітів, ілюструє
ефективність діяльності держави в системі міжнародних відносин.
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В умовах глобалізації розширюються та урізноманітнюються канали
переливання кризових явищ з однієї національної економіки в іншу, які можуть
обумовлювати значну інтенсифікацію чинників кризових явищ і поглиблення
глобальних диспропорцій та диспаритетів, що лежать в їх основі. У цьому
контексті проблематика рівноваги платіжного балансу посідає одну з чільних
місць. Загальновизнаною є та властивість, що від того, яким чином складається
баланс зовнішніх розрахунків країни, значною мірою залежить рівень загальної
збалансованості її економічного розвитку. Та не зважаючи на те, що питання
платіжного балансу є важливою частиною більш-менш солідного курсу
макроекономіки, досі існують істотні розбіжності у визначенні відносної ролі
окремих факторів впливу та загальних моделей регулювання платіжного
балансу, їхньої специфіки в країнах з різним рівнем розвитку.
Для

України

актуальність

дослідження

визначається

насамперед

посиленням впливу глобальних економічних процесів, які не підпорядковані
уряду країни, на національну економіку, що повною мірою виявилася під час
глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. та в особливо гострій
формі – в економіці України [9].
Метою дослідження є аналіз взаємодії теоретико-методологічних підходів
до забезпечення стабільності зовнішніх платіжних відносин країни та
запобігання виникнення критично значних зовнішніх платіжних дисбалансів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання адекватної моделі
регулювання платіжного балансу залишається досить актуальним. Основні
теоретичні розробки в цій галузі сьогодні сконцентровані в науковій літературі
зарубіжних країн.
В Україні ця проблематика обмежується лише з посадочними публікаціями
прикладного плану. У сучасній наукові літературі є праці, які присвячені
вивченню платіжного балансу України. Зокрема праці: О. І. Черняк [10],
О. В. Журавльова [2], А. К. Мулякової-Бочі [4-5], І. Бобух [1], В. Короля [3],
Т. Г. Савченко [8] та ін.
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В деяких роботах відчувається нестача системності та політикоекономічного підґрунтя в аналізі. При цьому, роль центральної ланки
організації досліджень питань платіжного балансу здійснюється в підрозділах
МВФ. Попри значні досягнення в аналізі питань платіжного балансу, нові
умови, які виникають на сучасному етапі розвитку світового господарства,
істотно

модифікують

механізми

зовнішнього

балансування,

значно

ускладнюють їх та диференціюють відносно різних груп країн.
Основні результати дослідження. Платіжний баланс формується під
суперечливим

впливом

різноманітних

факторів

економічного

та

неекономічного походження. На перший план у формуванні платіжного
балансу тієї чи іншої країни можуть виходити різні фактори нестабільності, а
основними серед них можуть безпосередньо виступати ті, що впливають на
динаміку поточного платіжного балансу:
 нерівноважна величина курсу валюти, національної валюти;
 наявність стійкого дефіциту державного бюджету;
 підвищений рівень схильності до споживання імпортних товарів та
послуг;
 доступність відносно дешевого споживчого кредитування;
 недостатня

міжнародна

конкурентоспроможність

вітчизняного

бізнесу;
 наявність структурних викривлень в економіці;
 екзогенні фактори.
В період, коли зазнала краху Бреттон-Вудська валютна система і
розпочалися сучасні глобалізацій процеси, то в генезисі платіжних балансів
важливого значення набувають монетарні та макроекономічні показники, які
впливають на рух капітальних активів. Отже, слід звернути особливу увагу на
можливість виникнення платіжних дисбалансів через відповідні канали впливу.
До основних каналів впливу відносять насамперед:
1)

переміщення великих мас ліквідного капіталу в офшорні зони;

2)

зміни у фінансовій стратегії провідних ТНК світу. Ці зміни дуже

впливають на напрями та обсяги їх прямих і портфельних інвестицій;
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3)

раптові зміни ринкових настроїв портфельних інвесторів. Як видно

з досвіду азійської кризи 1997-1998 рр. негативні настрої інвесторів
спричинили раптовий відплив величезних мас капіталу при стабільній
макроекономічній ситуації. Великі корпорації пере накопичили борги, ціни
на нерухомість, що забезпечує запозичення від їхньої реальної вартісної
основи;
4)

порушення

окремими

країнами

базових

принципів

макроекономічної політики;
5)

глобальні структурні дисбаланси та асиметрії, що утворилися

внаслідок незбалансованих глобальних процесів обміну [9].
Як тільки виникають платіжні проблеми, відповідно саме тоді і має
формуватися конкурентний набір стабілізуючих заходів. Наявність стійких
платіжних дисбалансів може мати структурний характер і для таких випадків
мають бути відповідні політики структурного коригування, що їх інкорпорував
у свою практику МВФ. Такий підхід підтримується відповідною політикою й з
боку Світового банку, який діє в тандемі з МВФ стосовно формування
загальних умов надання кредитів для цілей розвитку.
Як показують окремі новітні дослідження, платіжним кризам часто
передують значні профіцити платіжного балансу, зумовлені великим припливом
іноземного капіталу, але вони неминуче в певний момент породжують сумніви
інвесторів у платоспроможності країни вкладення капіталу – що в умовах дії
спадної поведінки на фінансових ринках спричиняє раптовий відплив великих мас
капіталу та обвал національної валюти. Якщо в країні є значні запозичення в
іноземній валюті компаній та фізичних осіб, чиї доходи деноміновані переважно в
національній валюті, то така криза платіжного балансу (валютна криза) швидко
переростає в кризу внутрішніх неплатежів і стає загальною банківською кризою,
тісно пов‘язаною з банкрутством позичальників. А коли держава фінансує свої
витрати з іноземних джерел під зовнішні зобов‘язання уряду, то виникає
бюджетна криза. З одного боку держава діятиме намагаючись рятувати
національну валюту, з іншого - економіка падатиме і це буде вести до фінансовоекономічної кризи [7].
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Отже, міжнародний досвід показує, що сучасна політика забезпечення
зовнішніх умов збалансованого та стійкого економічного розвитку повинна
враховувати наявність різноманітних джерел виникнення загроз у цій сфері і
оперувати цілим набором різноманітних інструментів регулювання та захисту
національної економіки та її платіжного балансу.
Згідно з даними Національного банку, платіжний баланс України в січнілипні 2015 року, за попередніми даними, зведено з дефіцитом 862 млн дол., що
майже в 5,3 рази менше від дефіциту на рівні 4,545 млрд дол. за аналогічний
період 2014 року, про що свідчать данні Національного банку України [6].
Регулятор відзначив, що формування профіциту платіжного балансу в
липні зумовило зростання міжнародних резервів до 10,4 млрд дол., що
забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду на 2,1 місяця. Профіцит
поточного рахунку в першому півріччі становив 88 млн дол. проти дефіциту за
аналогічний період минулого року в розмірі 2,744 млрд дол.
Рахунок операцій з капіталом платіжного балансу за 7 місяців зведено з
профіцитом на рівні 339 млн дол., що на 11,9% нижче від профіциту за 7
місяців попереднього року [6].
Фінансовий рахунок платіжного балансу у січні-липні зведено з
профіцитом на рівні 1,289 млрд дол., що на 897 млн дол., або на 241%, менше
від показника за січень-липень 2014 року.
За інформацією регулятора, чистий відплив прямих іноземних інвестицій
(сальдо) в січні-липні становив 1,360 млн дол., зокрема в липні відплив
становив 149 млн дол. Платіжний баланс України в січні-червні 2015 року, за
попередніми даними, зведено з дефіцитом 1,3 млрд дол., що майже в 3,3 рази
менше за дефіцит на рівні 4,282 млрд дол. за аналогічний період 2014 року.
Відмітимо, що у 2014 році платіжний баланс України було зведено з
дефіцитом 13,307 млрд дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками
2013 року [6].
Розглядаючи економічну суть платіжного балансу слід звернути увагу на
те, що його стан формується під впливом різноманітних кон‘юнктурних,
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циклічних, структурних та інших факторів. Саме вони визначають характер
розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків кожної країни. Найважливішими
довгостроковими

факторами

є

структурні

особливості

національного

господарства: галузева структура, ефективність, експортно-імпортна орієнтація
виробництва, якість продукції, місце країни в міжнародному поділі праці,
ступінь її залежності від певних ринків збуту та постачання, схильність
населення до споживання імпортних товарів і послуг. Основними чинниками
короткострокового впливу є зовнішні шоки і заходи економічної політики, які
діють на платіжний баланс через реальний обмінний курс, процентні ставки,
заощадження та інвестиції. Отже, Україна повинна виконати низку умов аби
досягти економічного піднесення:
 провести реформи;
 зменшити імпорт газу;
 виходити на зовнішній ринок;
 збільшити золотовалютні резерви;
 залучати інвестиції в економіку;
 підвищити кредитні рейтинги;
 зберігати фінансову стабільність;
 забезпечити прозору і прогнозовану фіскальну політику;
 регулювати платіжний баланс країни в разі різкого порушення
зовнішньої економічної рівноваги за допомогою різного роду інструментів
та механізмів, які є сумісними з нормами міжнародних організацій ( СОТ,
МВФ та ін.), а саме:
1. Торговельні інструменти:
а) тимчасові обмеження імпорту з метою зменшення дефіциту
торговельного балансу;
б) девальвація національної грошової одиниці з метою підвищення
конкурентоспроможності національного експорту та обмеження імпорту;
2. Контроль за транспортними потоками.
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3. Інструменти макроекономічної політики:
а) обмеження витрат державного бюджету;
б) підвищення облікової ставки Центрального банку (використовувати
дуже обережно);
4. Механізми контролю за фінансовим сектором:
а) контроль за станом банківського сектора економіки та якістю
кредитних портфелів банківської системи;
б) контроль за ринками цінних паперів;
5. Методи структурної політики:
а) методи корекції структури національної економіки;
б) методи впливу на споживчі преференції всередині країни [9].
Стан платіжного балансу потребує врегулювання, що можливо провести за
допомогою корекції балансу (врівноваження статей балансу до сприятливих та
позитивних показників) або фінансування дефіциту балансу (залучення іноземних
кредитів для покриття від‘ємного сальдо платіжного балансу). Корекція поточного
платіжного балансу є набагато складнішим завданням, ніж фінансування
дефіциту, адже вона передбачає значно продуктивнішу працю чи зменшення
витрат. Разом з тим суспільно-політична ситуація в країні призвела до зволікання
й відкладання корекції, що разом із світовою рецесією стало причиною
виникнення надто загрозливого стану – кризи платіжного балансу країни.
Отже, виникає потреба у визначенні джерел, за рахунок яких можна
мінімізувати

дефіцит

платіжного

балансу

та

сприяти

оптимізації

зовнішньоторговельного балансу регіонів України в умовах фінансової кризи.
Матеріальною основою регулювання платіжного балансу слугують:
державна власність, в тому числі офіційні золотовалютні резерви; зростання
долі національного доходу, який перерозподіляється через державний бюджет;
безпосередня участь країни в міжнародних економічних відносинах як
експортера

капіталів

кредитора,

гаранта,

позичальника;

регламентація

зовнішньоекономічних операцій за допомогою нормативних актів і органів
державного контролю.
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Загалом державне регулювання платіжного балансу зводиться до
сукупності економічних (у тому числі фінансових, грошово-кредитних,
валютних) заходів, спрямованих на раціональне формування його основних
статей, усунення причин та факторів появи неврівноваженого стану. Арсенал
методів, які можна застосувати до вирівнювання платіжного балансу, доволі
широкий та різноманітний. Їх вибір залежить від валютно-економічного стану
країни та стану її міжнародних розрахунків. Для країн з дефіцитним платіжним
балансом, до яких належить і Україна, звичайно застосовуються заходи, що
стимулюють експорт товарів та ввіз іноземних капіталів і стримують імпорт
товарів та обмежують вивіз капіталів.
Останні дослідження переконливо доводять, що в разі наявності
структурних причин порушення рівноваги платіжного балансу та стійких
споживчих преференцій відносно імпорту застосування традиційних методів
регулювання платіжного балансу через валютних курс і митно-тарифні методи
має поступатися місцем методам впливу на зміну структурних параметрів
економіки та на споживчі преференції всередині країни.
Новітні фактори формування платіжного балансу в умовах поширення
процесів глобалізації та регіональної інтеграції й посилення глобальної
економічної нестабільності. Сучасні фактори формування платіжного балансу
актуалізувалися внаслідок цілої низки важливих, системних за своїм
характером, змін у світовому господарстві за останні десятиліття, головними є
такі, як:
 прогресуюча лібералізація світової торгівлі товарами та послугами;
 суттєва лібералізація фінансових ринків і формування їх глобальної
інфраструктури, як середовища для поширення й посилення діяльності
Транснаціональних корпорацій (ТНК);
 віртуалізація світових ринків

- цей процес на світових ринках

підвищує значення чинника соціальної психології для організації сучасної
ринкової діяльності, але разом з тим має побічні наслідки, які можуть
масово і раптово змінити ринкові настрої [7].
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Сьогодні є чимало тверджень про кризу глобалізації, про те, що глобальні
виклики потребують глобальних відповідей в тому числі глобальні дисбаланси
потребують розвитку глобального управління.
За останні роки завдяки діяльності провідних міжнародних організацій та
форумів досягнутий помітний прогрес у формуванні принципів та механізмів
глобального управління, що сприяють зменшенню ризиків нестабільності та
диспропорційності в світовій економіці [9].
Висновки. Платіжний баланс відіграє важливу роль у розробленні та
реалізації економічної, фінансової та валютної політики держави, які
безпосередньо

впливають

на

стан

економіки.

Він

дає

можливість

проаналізувати стан зовнішнього сектора країни, оцінити збалансованість руху
реальних і фінансових ресурсів між країнами. Платіжний баланс може
використовуватися господарюючими суб'єктами в якості важливого джерела
інформації. Він допомагає передбачити та оцінити ефективність державної
економічної

політики

(наприклад,

інтервенцій

на

валютних

ринках),

привабливість країн для здійснення іноземних інвестицій, прогнозувати
динаміку валютного курсу в середньо- і довгостроковій перспективі.
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УДК 336.22
А.О. Нікітішин, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Розкрито місце податків в системі інструментів які покликані забезпечувати
фінансову незалежність місцевого самоврядування. Запропоновано шляхи
зміцнення податкової бази органів місцевого самоврядування.
Ключові слова: податок, оподаткування, фінансова незалежність, бюджетна
автономія.
Питання пошуку можливостей оптимального перерозподілу повноважень
та фінансових ресурсів між центральними та місцевими органами влади та
самоврядування є однією з найбільш актуальних, з точки зору підвищення
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ефективності

та

стійкості

бюджетної

системи

України.

Проголошена

масштабна реформа вітчизняної бюджетної системи робить акцент на
децентралізацію бюджетних ресурсів та забезпечення більшої фінансової
самостійності та незалежності місцевих бюджетів.
Україна, як член Ради Європи, приєдналась і ратифікувала Європейську
хартію місцевого самоврядування, що накладає на державу зобов‘язання
будувати місцеві фінанси відповідно до міжнародних стандартів. Останні
важливий акцент роблять на посилення ролі місцевих бюджетів.
Метою статті є розкриття місця податків в системі інструментів
забезпечення фінансової незалежності місцевого самоврядування.
Поняття фінансової незалежності досить часто використовують в
зарубiжнiй практиці. «Фінансова незалежність − це право органів місцевого
самоврядування на власну фінансову дiяльнiсть i формування власного
бюджету» [12].
Межi

фiнансової

незалежностi

органiв

мiсцевого

самоврядування

визначаються різними нормативно-правовими актами. На думку деяких
науковців межі фінансової незалежності місцевого самоврядування мають
визначатись у законодавчому порядку, насамперед у Конституції України, як це
зроблено в більшості європейських країн. Зокрема, це право і реальна
спроможність регламентування значної частини державних справ, володіння
достатніми власними фінансовими коштами, суттєве поповнення фінансових
ресурсів за рахунок місцевих податків та зборів, передбачення дієвої системи
фінансового вирівнювання; здійснення субсидування з урахуванням власної
фінансової політики, доступ до ринку позичкового капіталу, а також
об‘єднання фінансових ресурсів для виконання завдань.
Основним правовим документом, який наділяє місцеві органи влади
правовою, організаційною та матеріально-фінансовою самостійністю, є Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні» [8].
Інший важливий законодавчий документ - це Бюджетний кодекс України,
який встановлює конкретні джерела доходів місцевих бюджетів як провідного
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елемента фінансової бази місцевих органів влади та розкриває механізми
управління ними [1].
У Бюджетному кодексі України зазначено, що одним з принципів
побудови бюджетної системи є принцип самостійності, який полягає у
закріпленні за місцевими бюджетами відповідних джерел доходів, правом
відповідних органів державної та місцевої влади визначати напрями
використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом
відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та
затверджувати відповідні місцеві бюджети. Крім того, місцеві органи влади
коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за
бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави.
Складовою фінансової незалежності є самостійність, яка закріплена та
гарантована місцевим органам влади згідно з Бюджетним кодексом України.
Самостійність забезпечується такими правовими нормами:
- держава фінансовими ресурсами Державного бюджету України не несе
відповідальності за бюджетні зобов'язання органів місцевого самоврядування;
- органи місцевого самоврядування коштами місцевих бюджетів не несуть
відповідальності за бюджетні зобов'язання інших місцевих бюджетів, а також
держави;
- за місцевими бюджетами закріплюють чітко визначені відповідні джерела
доходів;
- органи місцевого самоврядування мають право визначати напрями
використання бюджетних коштів;
- органи місцевого самоврядування мають право самостійно і незалежно
один від одного розглядати й затверджувати відповідні місцеві бюджети.
За економічною сутністю місцеві фінанси – це система формування,
розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими
органами покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.
Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними і закріпленими за
ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також
правом самостійно визначати напрямки використання коштів місцевих
бюджетів.
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Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених
законом джерел і закріплених у встановленому порядку загальнодержавних
податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Демократичний розвиток держави передбачає фінансову незалежність
місцевих органів влади. Це чітко простежується у Європейській Хартії про
місцеве

самоврядування.

Засади

організації

фінансового

забезпечення

місцевого самоврядування базуються на наступному:
- самоврядування

повинно

володіти

фінансовими

ресурсами

відповідно до концепції, передбачених конституцією, законами;
- ресурсів повинно бути достатньо і в межах загальної економічної
політики ними можна вільно розпоряджатися;
- частина фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок
місцевих податків, зборів, ставки визначаються місцевим самоврядуванням
у межах закону [3].
Головними проявами фінансової незалежності місцевого самоврядування в
чинному законодавстві є:
- самостійність органів місцевого самоврядування в питаннях
розробки, розгляду, затвердження і виконання місцевих бюджетів;
- можливість внесення змін до місцевих бюджетів;
- встановлення місцевих податків і зборів та їх ставок у межах,
визначених законодавством;
- надання пільг з місцевих податків і зборів;
- випуск місцевих позик, лотерей та інших цінних паперів;
- отримання позичок у фінансово-кредитних установах;
- передача коштів для виконання спільних проектів і програм та
утримання об'єктів спільного користування з одного бюджету до інших;
- розпорядження комунальним майном;
- встановлення в порядку і в межах, визначених законодавством,
тарифів на послуги, які надаються підприємствами та організаціями
комунальної власності.
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Власні фінансові ресурси дозволяють місцевим органам влади самостійно,
незалежно від центральних органів приймати рішення та вирішувати проблеми
місцевого рівня.
К. Павлюк, Ю. Петленко, О. Рожко вважають, що фінансову незалежність
місцевого самоврядування можливо розглядати як можливість самостійного
вирішення питань комплексного фінансового забезпечення економічного та
соціального розвитку даної території, що входять до компетенції відповідного рівня
місцевого управління [7, с.186]. О.В. Величко вважає, що фінансову незалежність
місцевого самоврядування треба розглядати насамперед як економічний простір
для діяльності місцевого самоврядування у межах певної території на принципах
економічної ефективності й економічної доцільності [2, c.85].
І.О. Луніна, вважає що самостійність місцевих органів влади залежить не
від фінансових ресурсів регіону взагалі, а від тих коштів, які перебувають у
розпорядженні зазначених органів, тобто доходів відповідного бюджету [4,
c.136]. К.В. Павлюк надає перевагу поняттю «фінансова незалежність» та
розуміє її як можливість самостійного вирішення питань комплексного
фінансового забезпечення економічного й соціального розвитку цієї території,
що входять до компетенції відповідного рівня місцевого управління [6, c.91].
На думку А.В. Лучка, фінансова незалежність визначається, як «можливість і
здатність органів місцевого самоврядування самостійно в законодавчо
визначених межах провадити фінансову політику та формувати й витрачати
фінансові ресурси з метою реалізації функцій цих органів і вирішення місцевих
проблем» [5, c.22].
Аналіз різних поглядів вчених на трактування поняття «фінансова
незалежність» дає можливість визначити особливі ознаки, що йому властиві:
- самостійне володіння, розпорядження та користування власними
доходами;
- відповідність власних доходів повноваженням, що покладаються на
місцеві органи влади відповідно до діючого законодавства;
- повна відповідальність за ухвалені рішення.
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Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» органи
місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються власними
повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за
свою діяльність, у тому числі в управлінні матеріальною та фінансовою базою.
Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст,
районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в
управлінні районних і обласних рад [8].
Діючий Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» містить
інші норми, які на законодавчому рівні легітимізують фінансову незалежність
місцевих органів влади, а саме:
- органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є
складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету (п. 1, стаття 68);
- встановлювати місцеві податки і збори (ст. 69);
- здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим
бюджетам відповідно до вимог, установлених Бюджетним кодексом України
(п.1, ст. 70);
- створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи,
виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад,
здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на
депозитах (п.2, ст.70) [8].
Проте, практика доводить, що фінансова самостійність місцевої влади є
недостатньою. Зокрема, згідно з Бюджетним кодексом України, місцева влада
самостійно формує, розглядає, затверджує місцевий бюджет та здійснює
витрати. Проте варто зазначити, що на практиці формування та збалансування
місцевого бюджету значно залежить від ухвалення проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на поточний рік» у другому читанні,
оскільки саме у цей час затверджується обсяг міжбюджетних трансфертів, який
передаватиметься з державного до місцевих бюджетів.
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Також місцеві органи влади не можуть затвердити рішення про місцевий
бюджет без ухвалення Верховною Радою Закону про Державний бюджет
України.

Порушення

календарного

графіку

розгляду

та

затвердження

Державного бюджету України автоматично призводить до недотримання
вимог, установлених Бюджетним кодексом України щодо формування та
затвердження місцевих бюджетів.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлює, що
органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди у складі
спеціального фонду місцевого бюджету [8]. Але розгляд планових та
фактичних показників виконання цільових фондів, є незначним і складає лише
1-3 % власних доходів місцевих бюджетів різного рівня вітчизняної бюджетної
системи.
Самостійне встановлення іншого джерела доходів, зокрема місцевих
податків і зборів, зводиться лише до вибору та затвердження джерел з переліку,
встановленого Податковим кодексом України (ст.10), а також варіювання
(збільшення/зменшення) ставок місцевих податків і зборів у законодавчо
затверджених межах.
Здійснення

зовнішніх

місцевих

запозичень

обмежується

нормами

Бюджетного кодексу України для міст, кількість населення яких складає
менше, ніж 300 тис. осіб (ст. 16 Бюджетного кодексу України) [1].
Ці та інші норми засвідчують про наявність проблем зміцнення фінансової
незалежності, що зумовлює необхідність пошуку шляхів удосконалення
діючого законодавства щодо розширення фінансової автономії місцевої влади.
Таким чином, фінансова незалежність місцевого самоврядування – це
можливість

самостійно

вирішувати

питання

комплексного

фінансового

забезпечення соціально-економічного розвитку певної території, що входить до
компетенції відповідного рівня місцевого управління.
Проблеми зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування
потребують вирішення у таких її складових:
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- незалежність у сфері формування і витрачання коштів місцевого
бюджету та реалізації бюджетної політики на місцевому рівні (бюджетна
самостійність);
- у сфері формування та витрачання коштів позабюджетних фондів;
- у сфері організації фінансової діяльності суб‘єктів комунальної
власності;
- у питаннях місцевих запозичень і місцевої боргової політики.
Аналіз ролі доходів місцевих бюджетів у бюджетній системі України та
частки ВВП, що через них перерозподіляється засвідчує про наявність
проблеми зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування
(табл.1).
Таблиця 1
Частка місцевих бюджетів у ВВП та в доходах зведеного бюджету, (%).
Рік
2010
2011
2012
2013
2014

Частка у доходах зведеного бюджету
без урахування
з урахуванням
трансфертів
трансфертів
25,6
50,3
21,7
45,6
22,6
50,2
23,8
49,9
22,2
50,8

Частка у ВВП
без урахування
з урахуванням
трансфертів
трансфертів
7,4
14,6
6,6
13,8
7,2
16,0
7,2
15,2
6,4
14,8

Джерело: розраховано автором за даними [9, 10, 11].
У 2014 р. частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету без
урахування трансфертів складала лише 22,2%, а з урахуванням трансфертів
50,8%. Частка місцевих бюджетів у ВВП становила відповідно 6,4% та 14,8%.
Зазначені показники засвідчують про недостатню фінансову незалежності
місцевого самоврядування.
Рівень фінансової незалежності місцевих бюджетів - коефіцієнт фінансової
незалежності можливо визначати як співвідношення суми їх власних та закріплених
доходів до загальної суми доходів місцевих бюджетів (у 2014р. – 0,28), а основним
показником, який характеризує самостійність місцевих бюджетів, є коефіцієнт
фінансової самостійності - співвідношення власних доходів до загального обсягу
доходів місцевих бюджетів (у 2014р. – 0,06) (табл. 2).
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Таблиця 2
Показники фінансової самостійності та фінансової незалежності місцевих
бюджетів України
Показники
Коефіцієнт фінансової
самостійності
Коефіцієнт фінансової
незалежності

2010
0,13

2011
0,08

2012
0,07

2013
0,08

2014
0,06

0,35

0,32

0,29

0,31

0,28

Основними напрямками зміцнення фінансової незалежності місцевого
самоврядування має стати:
− створення бюджетної системи та міжбюджетних взаємовідносин, що
відповідатимуть розвитку місцевого самоврядування;
− розмежування відповідальності центральних й місцевих органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері надання
державних і громадських послуг;
− запровадження прозорої системи розподілу трансфертів між бюджетами
різних рівнів, яка ґрунтуватиметься на об'єктивних показниках і критеріях.
Трансферти слід визначати як різницю між нормативними обсягами видатків та
обсягами

доходів,

обрахованими

із

застосуванням

коефіцієнта

податкоспроможності регіонів, і надавати з єдиного фонду;
− розширення власної дохідної бази місцевих бюджетів усіх рівнів та
створення відповідних стимулів для нарощування доходів;
− запровадження системи фінансового вирівнювання та системи трансфертів,
що ґрунтуються на прозорій правовій основі та об'єктивних критеріях;
− підвищення роль місцевих органів влади щодо визначення ставок
оподаткування окремих місцевих податків і зборів та розширення їх переліку;
− здійснення законодавчого розмежування та закріплення між рівнями
влади комунального майна як матеріальної та фінансової основи місцевого
самоврядування;
− визначення повноважень щодо здійснення місцевими органами влади
запозичень, їхніх обсягів і форм з метою фінансування місцевих бюджетів,
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запровадження спеціальних процедур державного фінансового контролю за
борговими

та

іншими

фінансовими

зобов'язаннями

органів

місцевого

самоврядування.
Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов
органів

місцевого

бюджетної

самоврядування

автономії

та

повинно

фінансової

передбачати

самостійності

забезпечення

місцевих

бюджетів,

зміцнення податкової бази органів місцевого самоврядування (рис.1).
Шляхи зміцнення фінансової незалежності
місцевого самоврядування
Забезпечення бюджетної автономії та
фінансової самостійності

Зміцнення податкової бази органів
місцевого самоврядування

1. Самостійне
формування
місцевих бюджетів (незалежне від
термінів
прийняття
державного
бюджету).
2. Самостійний
вибір
розпорядниками коштів місцевих
бюджетів установи з обслуговування
власних надходжень бюджетних
установ (в органах казначейства чи
банківських установах).
3. Скорочено терміни виконання
платіжних доручень казначейською
службою.
4. Спрощення процедури надання
місцевих
гарантій та здійснення
запозичень
від
міжнародних
фінансових організацій
шляхом
запровадження принципу «мовчазної
згоди».

1. Розширення
дохідної
бази
місцевих
бюджетів
шляхом
закріплення
(або
збільшення
відсотка)
окремих
податкових
платежів та зборів за місцевими
бюджетами.
2. Зміна механізму оподаткування
нерухомості
із
всебічним
врахуванням зарубіжного досвіду.
3. Збільшення
повноваження
сільських, селищних та міських рад
щодо податків і зборів.
4. Розширення переліку місцевих
податків і зборів із можливим
введенням бюджетоутворюючих.
5. Використання
податкового
регулювання
на
основі
максимального
врахування
податкового потенціалу території.

Рис. 1 Складові зміцнення фінансової незалежності місцевого
самоврядування
В сучасних умовах шляхами зміцнення фінансової незалежності місцевого
самоврядування можуть стати наступні кроки:
- значне розширення існуючих прав місцевих інститутів влади в
сфері господарської діяльності;
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- чітке розмежування компетенції центральних органів влади і
органів місцевого самоврядування, шляхом подальшого проведення
розподілу податків і зборів між ланками бюджетної системи на користь
місцевого рівня;
- дотримання режиму жорсткої економії бюджетних коштів;
- посилення бюджетної дисципліни;
- пошук додаткових резервних джерел збільшення обсягів доходів
місцевих бюджетів;
- забезпечення дієвого контролю за використанням наявних бюджетних
фінансових ресурсів;
- пошук вільних фінансові ресурсів та залучення кредитів інших місцевих
бюджетів;
- залучення іноземних кредитів та добродійних внесків.
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УДК 336.76: 330.322(045)
О.А. Поліщук, к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНКОВА СУТНІСТЬ IPO ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ
Стаття присвячена особливостям проведення публічного розміщення акцій
(«initial public offering», або IPO) підприємствами, механізму проведення IPO в
Україні та за її межами. Висвітлено переваги та недоліки проведення
первинного публічного розміщення акцій. Досліджено стримуючі фактори
розвитку ринку IPO в Україні, усунення яких дозволить підвищити інтерес
вітчизняних виробників до розвитку цього інвестиційного інструментарію.
Ключові слова: Цінні папери, IPO, фондова біржа, фондовий ринок, лістинг,
оферта.
Постановка проблеми. У світовій практиці IPO (первинна публічна
пропозиція) – це перше публічне розміщення акцій на фондовому ринку,
шляхом їх продажу для залучення фінансових ресурсів. На сьогоднішній день
IPO у світі все більше популяризується. Це спричинене стрімкими глобалізацій
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ними процесами розвитку ринкової економіки та фондового ринку. У 2015 році
обсяг первинних розміщень акцій піднявся до пікового рівня з часів фінансової
кризи 2008 р., як зазначається в газеті Financial Times (Forbes). За останній рік,
згідно даних дослідницької компанії Dialogic, було проведено 1205 розміщень
на загальну суму 258 млрд. дол. США. Найістотніше зростання було
зафіксовано в Європі – 87%, США – 54%, і в Азіатсько-Тихоокеанському
регіоні – 35% [7].
Що стосується України, то варто зазначити, що IPO все ще залишається
проблематичною ділянкою на фоні в край важкого фінансового становища.
Проте у 2012 р. компанія KDM Shipping вдалось розмістити 23% заявлених
акцій. В результаті вдалося залучити близько 8 млн. дол. США. У 2013 р.
компанія Arricano розмістила на Лондонській фондової біржі майже 10% своїх
акцій, залучивши при цьому 24 млн. дол. США. Та найбільш очікуване IPO для
України відбудеться в поточному, 2016 р., на Варшавській фондовій біржі –
компанія Укргазвидобування планує залучити 12 млрд. дол. США.
IPO є перспективним засобом розвитку підприємств. Це дає змогу
залучити додаткові фінансові ресурси для розвитку бізнес процесів, що на
даний час, у період дефіциту фінансових ресурсів, набуває пріоритетного
значення. В Україні ситуація склалася дуже важка. В основному підприємства
орієнтовані на збереження рівня ділової активності. Агропромисловий
комплекс у даному випадку набуває пріоритетного напрямку, оскільки в даних
умовах

має

проблематика

найбільш

перспективні

ефективного

можливості.

використання

ресурсів,

В

Україні

тому

постала

використання

інструментів фондового ринку шляхом виходу на IPO через механізм
Варшавської фондової біржі (ВФБ) або Лондонської фондової біржі (ЛФБ) є
оптимальним вирішенням питання фінансування або нестачі грошових
ресурсів. Нераціональне використання ресурсів призводить до стабільнопасивного або навіть екстенсивного розвитку промислового, агропромислового
та енергетичного комплексів України. Застосування новітніх технологій
обробки

земельних

ресурсів,

вирощування
519

нових

гібридних

сільськогосподарських культур та продуктів їхньої переробки є вагомим
поштовхом для розвитку агропромислового напряму. Використання нових
видів паливно-енергетичних ресурсів, що дає змогу збільшити коефіцієнт
корисної дії при менших затратах і звісно зберегти екосистему регіонів – є
безперечно перспективним напрямом розвитку ПЕК України.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.
Дану проблематику досліджували Т. Пірс, В. Бондарчук, К. Гладчук,
Е.Самойлов, І. Школьник, С. Червякова, А.А. Пересада, О.Г. Шевченко,
Ю.М.Коваленко, С.В.Урванцева, Шумська С.С. та інші. Вони досліджували
наприклад макро рівень, фондовий ринок в цілому, тому це спонукає до
проведення дослідження в цьому напрямку.
Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є дослідження розвитку
ринку IPO в Україні та на міжнародній арені, виявлення факторів впливу на
тенденції формування сучасної світової фондової системи та як результат
формування способів вирішення проблематики застосування інструментів
фондового ринку для ефективного залучення грошових ресурсів, а також
розкриття перспективних напрямів розвитку IPO.
Виклад основного матеріалу дослідження. Промисловість, виробництво
товарів та надання послуг, створення продуктів інтелектуальної праці є
первинним об‘єктом по відношенню до фондового ринку, проте він є
функціональним та високоефективним інструментом залучення фінансування в
бізнес процеси.
Україна є багатою на природні ресурси. Але через вкрай неефективну
політику щодо їх використання витрачаються не тільки гроші але і два
найважливіших фактори: час і можливості, іншими словами – перспективи
розвитку. Оскільки фондовий ринок в Україні не функціонує, а просто існує, то
цілком

логічним є

його

підтримка

шляхом

формування

сильного

і

перспективного агропромислового комплексу.
Україна у перспективі 10-15 років має можливість стати одним із головних
експортером продукції АПК до країн центральної та західної Європи. Звісно,
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було б досить доречно при цьому мати сильну підтримку з боку держави. Хоча
би через одну з ключових функцій Верховної Ради України - законодавчу. Які б
не були сприятливі програми розвитку та підтримки АПК України, проте без
законодавчої бази та ефективного механізму її регулювання вони так і
залишаться планами та проектами.
Одна з основних проблем нинішнього стану фондового ринку є не тільки
проблемний характер економіки: малого, середнього та великого бізнесу, але і
боязнь суб‘єктів господарської діяльності висвітлювати інформацію про свій
стан справ. Мабуть вперше за 23 роки існування ми маємо шанс
переформатувати відносини між державою і бізнесом. В ідеї ця формула діє на
взаємовигідних партнерських відносинах між державою та бізнесом.
Останнім часом IPO стає дедалі популярнішим. Проте варто сказати, що
даний спосіб залучення фінансових ресурсів здебільшого користується попитом
у високорозвинених регіонах. Ринок IPO підвищує капіталізацію фондового
ринку, як наслідок підвищує капіталізацію економіки. Наприклад, частка IPO в
таких країнах як: США, Великобританія та Канада тримається на рівні 15-20% і
вважається нормальним вихід на фондовий ринок малих та середніх компаній.
В Франції, Німеччині та Італії – 5-10%. Індикатором розвитку економіки є
кількість проведених IPO та SPO. Азіатсько-тихоокеанський регіон лідирує за
обсягами та об‘ємами проведення IPO. На його долю припадає близько 52%
світового обсягу, або 88 млрд. дол. США. І тут треба належне місце віддати
Гонкогу, який продовжує зміцнювати репутації потужної і надійної фондової
біржі з дійсно високим рівнем лістингу. Друге місце за вартістю ринку посіла
Північна Америка – 22,3%, або 38 млрд. дол. США. Третє місце посів регіон
EMEA (Європа, близький схід та Африка) – 21% [1, с.50].
Наприклад, такі гіганти бізнесу як: Agricultural Bank of China, General
Motors, Google, Visa та Facebook. В 2004 році вперше розмістила свої акції
Google inc., яка залучила 1,67 млрд. Дол. США [6]. В 2008 році Visa (Visa
International Service Association) залучила 17,8 млрд. дол. США.

Серед

найбільших IPO у сучасній світовій історії є розміщення Agricultural Bank of
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China, який у 2010 році залучив 22,1 млрд. дол. США. В 2010 році GM залучила
18,1 млрд. дол. США. Facebook Inc. у 2012 році розмістив свої акції на
фондовому майданчику NASDAQ, залучивши при цьому 16 млрд. дол. США.
[1, с.51] у 2014 р. розмістив свої акції Китайський інтернет-гігант Alibaba на
суму 25 млрд. дол. США, що номінувало його на почесне перше місце за
обсягами IPO у світі [7].
Що стосується українських компаній, то за період 2005-2015 рр. було
проведено 80 IPO та SPO та залучено близько 5 млрд. дол. США.
Розглянемо, які переваги дає проведення IPO:
1. Залучення капіталу на безповоротній основі.
2. Наявність акцій, які обертаються на біржі дає об‘єктивну оцінку
ринкової вартості компанії.
3. Акціонери компанії можуть продати всі або частину своїх акцій і
таким чином капіталізувати очікувані майбутні доходи компанії.
4. Підвищується ліквідність капіталу акціонерів після проведення IPO.
5. Компанія стає впізнаною широкому колу осіб серед ділових
спільнот, або іншими словами – популяризація (інформованість та
безкоштовна реклама).
6. Оптимізація корпоративної структури.
7. Дешевий позиковий капітал на міжнародних ринках.
8. Покращення іміджу компанії [5].
Використання інструментів IPO в Україні є проблематичним перш за все з
точки зору нерозголошення комерційної інформації, за чим і так прискіпливо
слідкують. Наші компанії не люблять показувати свої активи та справи на
показ, тим більше, враховуючи обороти грошових ресурсів в експортноорієнтованих компаніях. Розвиток ділових взаємовідносин в Україні та в цілому
по регіонах, ще не досяг рівня аби кожний суб‘єкт господарської діяльності
адекватно та виважено реагував на вплив подразників зовнішнього середовища.
Необхідно зазначити, що IPO є доволі ризикованим способом залучення
фінансових ресурсів. Це перш за все пов‘язнано з високим ступенем залежності
від економічної та війсьово-політичної ситуації у відповідному регіоні.
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На нашу думку в Україні потрібно розвивати кластер середнього і малого
бізнесу для виходу на IPO (ЛФБ і ВФБ), на прикладі ЛФБ – AIM (Alternative
Investment Market).
В нас є досить великий потенціал наукових кадрів, та виникає проблема з
базою розвитку для них, як правило, через недостатнє фінансування та
відсутності

механізму

взаємодії

між

державними

замовленнями

та

безпосередньо самими виконавцями, науковцями. Навіть при наявності великої
кількості патентів це не дає можливості їхнього використання на практиці та їх
доцільності. На нашу думку, найбільш наближене до реальності є поєднання
IPO з інжиніринговими організаціями, технологічними парками.
Створення Української платформи для виходу на біржу є недоцільним,
оскільки наш фондовий ринок є не розвинений і звісно у нього не має
налагоджених, доступних і чітко діючих інструментів для успішного
просування потенційно рентабельних організацій. До того ж необхідно
виходити з того, що досвід організації відносин на фондовому ринку у світових
ділових центрах значно більший чим в Україні. Інший приклад показує
Польща, яка за відносно короткий період часу, близько 20-ти років, змогла
побудувати успішну базу для функціонування та розвитку фондового ринку з
активною державною підтримкою.
Ринкове середовище є дуже мінливе і з кожним роком воно набирає
швидкості. Іноді для адекватного реагування на вплив факторів зовнішнього
середовища необхідні швидкі та доступні фінансові ресурси. У даному випадку
IPO не є найкращим виходом із ситуації, оскільки він забирає досить багато
часу і в деяких випадках може затягнутись до 3-ох років [3, с.17] Тим більше,
тут ситуація формується схожим чином, як при продажі нерухомості, або
власної частини капіталу, тощо. Тобто, чим швидше, тим менше шансів
отримати очікувану суму. Варто підкреслити, що за всю сучасну історію IPO,
його рівень склав не більше 0,7% обсягу світової капіталізації [1, с.49] На нашу
думку це ватро врахувати з погляду ефективності використання фінансових
ресурсів, проте IPO – це один із найдешевших способів залучення дешевих
коштів практично для всіх компаній.
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IPO надає компаніям широкого попиту (впізнаності) серед широкої
аудиторії інвесторів. Одна з проблем прозорості бізнесу в Україні – це не тільки
корупція та безпека підприємства від рейдерських захоплень, а й боротьба
підприємств з «політикою агресивного оподаткування суб‘єктів господарської
діяльності». Якщо реально дивитися на господарські процеси в Україні, то
варто зауважити, що при такій недосконалій системі оподаткування розвиток
підприємств ставиться під загрозу. Тому у нас досить часто застосовується
політика «агресивної оптимізації оподаткування». Від цієї практики слід
відмовитися, якщо власник задумав IPO раніше ніж в нас переможуть
корупцію. При чому перехідний період від схеми «агресивного оподаткування»
до прозорої та легалізованої системи бізнес процесів займає в середньому 1 рік.
Тому виникає питання: «прозорість бізнесу – це проблема чи перевага?».
IPO є вигідний інноваційно-розвиненим компаніям, або таким, що
підтримують інноваційний розвиток. Один із досить важливих факторів
проведення розміщення акцій є саме перспектива отримання максимального
доходу від придбання акцій компанії. Цією перевагою володіють усі
підприємства, які підтримують стратегію інноваційного розвитку підприємства.
Тому, у випадку інноваційно-активних підприємств, буде відігравати важливу
роль можливість зростання або максимізація доданої вартості акцій [3, с.17].
Зазвичай про високу додану вартість говорять де притаманне високоналагоджене виробництво (переробка ресурсів, високоінтелектуальний вклад
тощо, а не просто видобуток ресурсів). Наприклад, компанії які працюють в IT
сфері

або

працюють

над

виробництвом

та

вдосконаленням

високотехнологічних продуктів з урахуванням інтелектуальної праці.
З IPO пов‘язані загальновідомі та досить впливові ризики. Це стосується і
загальноекономічної та політичної ситуації регіону, закінчуючи оцінками та
прогнозами аналітичних та консалтингових компаній. Цілком логічним є те, що
розвиток інвестиційного клімату є обернено пропорційним до збільшення або
загострення подразників зі сторони зовнішнього середовища. Тому проводити
IPO, або формувати фундамент для його створення (забезпечення та
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проведення) під час подібних ситуацій – є не дуже вдалою ідеєю. Одна з
найважливіших функцій IPO є інформаційна. У цьому випадку IPO виступає
індикатором розвитку економіки

- це дає змогу проаналізувати можливі

ринкові трансформації [1, с.51].
Згідно з останніми дослідженнями Ernst & Young у 2015 р. найбільш
перспективними галузями з високим ступенем розміщень є:


Енергетика – 18,6 млрд. дол. США (47 IPO);



Фінанси – 15 млрд. дол. США (47 IPO);



Сучасні технології – 14,7 млрд. дол. США. (78 IPO) [8].

IPO – це ще не найголовніше, найголовніше – це знайти інвестора.
Інвестори досить часто ведуть себе досить прагматично. Через відсутність часу
вони обирають провірені майданчики. Тому дуже важко виходити на
майданчики де не була присутня жодна компанія – національний представник.
[3, с.18] На час підготовки IPO є сенс формувати окрему групу менеджерів з
досвідом IR (Investors relations), повністю звільнених від роботи в компанії [3,
с.17]. При чому після проведення розміщення акцій, компанія несе
відповідальність перед своїми акціонерами. Вона повинна розкривати
інформацію про себе та підтримувати зв'язок з інвесторами. Це вимагає
створення спеціального відділу, який буде інформувати інвесторів [2, с.10].
IPO можна проводити у наступних випадках:
 Технічно

розміщення

може

відбутися,

коли

компанія

вже

завершила аудит за останній звітний період, але ще не минуло пів року
після звітної дати.
 Наявність сприятливої ринкової кон‘юктури.
 Компанія повинна дозволити інвесторам заробити на їх акціях
[2, с.18].
Професіонали можуть передбачити, як реалізація тих, чи інших рішень,
заявлених планів вплине на зростання курсу акцій. Саме у цьому напевно
складається споживча вартість послуг інвестиційних банків – важлива не
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стільки ціна розміщення акцій на момент IPO, скільки її зростання в
майбутньому, ліквідність паперів і як наслідок можливість залучити нові гроші
в короткий проміжок часу Розмір комісії за послуги андерайтерів в середньому
складає 2,5% від залученої соми коштів.
Висновки. Отже, ринок IPO є високоефективним та перспективним
інструментом фондового ринку, проте він є дуже вразливим щодо впливу
факторів дестабілізації ринкової рівноваги. Це проявляється через вплив як
економічних так і політичних чинників на міжнародній арені. Розвиток ринку
IPO, шляхом залучення великої кількості коштів, чи збільшення кількості
емітентів акцій на біржі свідчить, перш за все про прогресування економіки
країни в якій проводиться розміщення акцій, або в разі збільшення кількості
емітентів з однієї конкретної країни, свідчить про її економічне піднесення.
Таким чином, збільшення капіталізації ринку IPO свідчить про збільшення
загальноекономічної капіталізації відповідного регіону.
Варто відокремити трійку лідерів за проведенням IPO:
1. Азіатсько-тихоокеанський регіон, який лідирує за обсягами та
об‘ємами проведення IPO, на якого припадає 52% світового обсягу.
2. Північна Америка – 22,3%.
3. EMEA (Європа, близький схід та Африка) – 21%.
Ринкове середовище є дуже мінливим, а як відомо, фондовий ринок і
взагалі будь-який бізнес не полюбляє постійні трансформації без чіткого
вектора розвитку. Тому ситуація в Україні ставить під сумнів не тільки
позитивні зрушення в економіці та фондовій системі, але і саму ідею
проведення розміщення акцій в країні. Тим більше, враховуючи адаптованість
більшості

вітчизняних

підприємств

до

нинішньої

системи

ведення

господарських відносин, мало хто зможе швидко та якісно переформатувати
систему для виходу на фондовий ринок. Проте варто зазначити, що шанси для
успішного виходу на IPO в українських підприємств безумовно є, особливо в
секторі АПК.
526

Список використаних джерел:
1. Гладчук К. Розвиток світового ринку IPO в умовах фінансової глобалізації //
Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 1-2/2013. – 47-53.
2. Пірс Т., Бондарчук В. Залучення капіталу шляхом розміщення

акцій на

фондовій біржі // Фінансовий ринок України. – 2011 р. - № – 12 (98). – С. 9-11.
3. Самойлов Е. Як підготувати та успішно провести IPO // Фінансовий ринок
України. – 2011 р. - № – 12 (98). – С. 17-18.
4. Школьник І.О., Червякова С.В. Визначення впливу операцій IPO на
капіталізацію економіки України, як одне з пріоритетних джерел її
економічного зростання // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5 (131). –
С. 287-297.
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Первичное_публичное_предложение
6. http://uk.wikipedia.org/wiki/Google
7. http://forbes.ua/ua/news/1385933-obsyag-globalnih-ipo-rekordno-viris
8. EY Global IPO Trends Q2 2014 (електронний ресурс).
УДК 373.73
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Розглянуто сутність та особливості формування цільових фондів органів
місцевого

самоврядування.

функціонування

місцевих

Досліджено

цільових

фондів.

нормативно-правову
Наведено

класифікацію

базу
та

охарактеризовано основні види цільових фондів місцевих органів влади.
Ключові слова: цільові фонди, місцеве самоврядування, фонд.
Постановка проблеми. Визначальну роль цільових фондів у процесі
формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування грає ступінь
налагодженості взаємин в рамках місцевих бюджетів, а також рівень фінансової
автономії місцевих органів самоврядування. Особливість місцевих фінансів в
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Україні заснована на специфіці фондів місцевого самоврядування, що
поєднують пропорції економічних інтересів державних та місцевих органів
влади.
Метою роботи є обґрунтування джерел формування цільових фондів
місцевого самоврядування та визначення їх ролі у процесі формування
фінансових ресурсів місцевого самоврядування.
Питаннями формування цільових фондів місцевого самоврядування
займались Н. Л. Гула [3, с. 251], О. В. Солдатенко [3, с. 32], К. В. Савченко
[8, с. 162], О. В. Самборський [9, с. 355], В. Б. Тропіна [10, с. 165],
В. В. Чернетченко [11, с. 95], Т. Б. Шолкова [12, с. 437]. До сьогодні питання
розвитку цільових фондів щодо формування фінансових ресурсів місцевого
самоврядування є одним із найбільш дискусійних у фінансовій науці
України.
Публічні фонди грошових коштів органів місцевого самоврядування – це
фонди коштів, які створюються органами місцевого самоврядування в межах їх
повноважень з метою забезпечення публічних потреб населення відповідної
адміністративно-територіальної

одиниці, кошти

яких

акумулюються

на

спеціальному рахунку у відповідній фінансово-кредитній установі, які
функціонують на засадах відкритості і прозорості та щодо яких визначений
порядок формування, розподілу, управління, використання і контролю в
нормативно-правових актах імперативного характеру і є об‘єктом публічного
фінансового контролю на всіх стадіях свого функціонування [7, c.13]. Щодо
видів публічних фондів, які складають фінансову систему органів місцевого
самоврядування, то до них відносимо:
а) централізовані публічні фонди (місцевий бюджет; спеціальний фонд
місцевого бюджету, який включає в себе публічні цільові бюджетні фонди);
б) децентралізовані публічні фонди (фонди комунальних підприємств,
установ, організацій) [8, c. 162].
Виходячи з вищеперерахованих видів публічних фондів, зрозуміло, що
основні джерела наповнення цих фондів є бюджетні кошти. Отже, порядок їх
функціонування регулюється нормами бюджетного законодавства.
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Місцеві бюджети, а точніше їх спеціальні фонди, мають у своїй структурі
цільові фонди, які можна поділити на ті, що [8, c. 164]: група 1 – є у будь-якому
місцевому бюджеті, незалежно від місця розташування територій, кількості
населення, видів соціальних структур населення та інше (наприклад: Фонд
розвитку, цільовий міський фонд соціально-економічного розвитку, дорожні
фонди та фонди охорони НПС); група 2 – створенні виключно на певній
території, їх створення обумовлене певними обставинами, які є актуальними
виключно для конкретної території. Такими обставинами можуть бути:
наявність певних продуктивних сил, географічне положення, наявність чітких
соціальних груп населення, здоров‘я населення, що проживають на даній
території, демографічна ситуація, періодичне виникнення певних екологічних
обставин та інше (наприклад: фонд допомоги онкохворим дітям, фонд
допомоги хворим на туберкульоз, фонд освітлення м. Херсон, фонд підтримки
підприємництва м. Київ і т.п.).
Взагалі, щодо окреслення видів публічних централізованих цільових
бюджетних

фондів

коштів,

що

створюються

органами

місцевого

самоврядування, їх визначити дуже складно, оскільки відсутній їх будь-який
реєстр, чітка регламентація в рішеннях рад «про місцеві бюджети» (оскільки
крім назви в структурі місцевих бюджетів «бюджет розвитку», «цільові фонди»,
«охорона та раціональне використання природних ресурсів», більше ніякі
фонди не зазначаються [5, ст. 1–7]. До того ж, в рішеннях рад про місцеві
бюджети [5, ст. 1–7], чітко не зазначено: ні джерела надходжень, ні видатки, що
можуть бути здійсненні з відповідного фонду в кількісному виразі.
Законодавство, що регулює порядок утворення фондів не систематизоване, що
значно ускладнює процес роботи при пошуку правової регламентації публічних
централізованих цільових бюджетних фондів коштів органів місцевого
самоврядування.

До

того

ж,

часто

відсутні

положення

які

повинні

затверджуватися рішеннями рад та закріплювати правовий статус цільових
фондів. Але не дивлячись на нормативно-правовий вакуум, у ході проведеного
аналізу нами були виявлені чинні положення, а іноді навіть зрозуміле
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відображення руху коштів в межах цільових фондів у додатках до рішень
місцевих рад «про місцевий бюджет». Отже, розглянемо деякі з публічних
централізованих цільових бюджетних фондів коштів визначених Рад на
предмет їх правового закріплення.
Бюджет розвитку. Частина 3 ст.71 Бюджетний кодекс України (далі – БКУ)
визначає, що «бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною
спеціального фонду місцевих бюджетів» [1, ст. 71]. Виходячи з цієї статті,
спеціальний фонд місцевих бюджетів має в своїй структурі «бюджет розвитку».
Пункт 19 ст.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дає
визначення поняттю «бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету,
які утворюються і використовуються для реалізації програм соціальноекономічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази» [5, ст. 1], а ч.5
ст. 63 цього ж Закону визначає поняття «доходи бюджету розвитку – вони
формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів залучених від
розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів»
[5, ст. 63].
У переліку доходних джерел спеціального фонду бюджету у БКУ (що діяв
до 01.01.2011 р.), такі доходи не визначаються, новий БКУ виправив
невідповідність між цими двома нормативними актами.
Крім вищезазначених нормативно-правових актів, правову регламентацію
надходжень до цього фонду забезпечують Закон України «Про Державний
бюджет України» та відповідні рішення Рад «Про місцеві бюджети», де
визначаються додатково джерела надходжень до цього фонду. В текстових
статях рішень Рад «Про місцевий бюджет», є регламентація порядку
формування цього фонду, в додатках до таких Рішень, які визначають
структуру бюджету (його доходну та видаткову частину) і відповідно у
розписах «бюджет розвитку» виділений в окремий рядок. Але якщо
враховувати, те що це є цільовий фонд спеціального фонду місцевого бюджету,
то відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
відповідна місцева Рада має прийняти рішення про затвердження положення, де
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буде чітко прописано: мета створення даного фонду, порядок формування,
стратегія (коротко-, середньо- та довгострокові плани), принципи та
методологія розподілу і використання коштів даного фонду та порядок
здійснення

публічного

фінансового

контролю

як

державного,

так

і

громадського на всіх стадіях його функціонування. Жодна нормативна база
вище зазначених Рад не містить відповідних рішень, чим порушує Закон
України «Про місцеве самоврядування України» [5, cт. 18].
Територіальний дорожні фонди. Стаття 4 Закону України «Про джерела
фінансування дорожнього господарства України» встановлює, що Дорожні
фонди створюються як на рівні держави «Дорожній фонд України», так і на
рівні адміністративно-територіальних одиниць: у бюджеті обласних, міських,
сільських та селищних бюджетах щорічно створюються «територіальні дорожні
фонди» [4, cт. 4].
Видатки дорожніх фондів, передбачаються на фінансування робіт,
пов‘язаних

з

будівництвом,

реконструкцією,

ремонтом

і

утриманням

автомобільних доріг [4, ст. 4]. У частині 3 ст. 4 цього ж Закону, визначається,
що дохідна частина цих фондів «формується за рахунок збору за першу
реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності в частині торгівельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних і т.д., встановлених КМУ
згідно із законами, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що
визначаються рішеннями рад про бюджет на поточний рік і т.д.» [4, ст. 4]. У
п.п.2; 21; 3 ч.2 ст.69 БКУ передбачає зарахування визначених доходів дорожніх
фондів до спеціального фонду місцевих бюджетів, у встановлених розмірах
[4, ст. 8].
Але на відміну від «бюджету розвитку», який в БКУ виділяється як
цільовий окремий фонд в складі спеціального фонду бюджету (п. 1 ч. 2 ст. 69
БКУ), «територіальні дорожні фонди» взагалі, як окремий фонд, не виділяється
у БКУ. Пропонуємо привести у відповідність ст. 69 БКУ до Закону України
«Про джерела фінансування дорожнього господарства України» і визначити
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п. 2 ч. 2 ст. 69 БКУ «доходи територіального дорожнього фонду» для
запобігання порушення нумерації в даній частині статті, визначити доходи
даного фонду у п. 2.1–2.3 ч. 2 ст. 69 БКУ [4, cт. 69]. Крім того, прогалини
правового визначення «територіальних дорожніх фондів» існують і на місцях.
Так, у досліджених нормативно-правових базах окреслених нами місцевих
рад [5, ст. 1-7] взагалі відсутні положення, які би визначали правовий статус,
доходні джерела та напрями використання «територіальних дорожніх фондів»,
що є порушенням ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування
України» де передбачено обов‘язкове прийняття радою положення про кожен
цільовий фонд окремо з чітким визначенням мети, порядку формування,
використання та контролю за його коштами1 [5, cт. 68]. До того ж, у розписах
бюджетів, що містяться у додатках 1 (бюджетна класифікація за доходами), так
і у додатку 2 (за видатками) [1, ст. 1-7], теж візуально зорієнтуватися де доходи
і видатки «територіальних дорожніх фондів» неможливо. Оскільки у
класифікації за доходами під КВЕД 5000000, що має закріплювати всі цільові
фонди, передбачені тільки цільові фонди створені місцевими органами (перелік
яких відсутній), а отже проаналізувати розмір надходжень до кожного окремого
цільового фонду неможливо, що призводе до неможливості визначення
ефективності їх функціонування. Це ж стосується і видатків по цих фондах,
оскільки фактично в усіх досліджених рішеннях про місцевий бюджет, цільові
фонди визначаються під єдиним КВЕД 240000 і теж не має виокремлення
цільового «територіального дорожнього фонду». А якщо переглянути перелік
доходів передбачений як БКУ так і Закон України «Про джерела фінансування
дорожнього господарства України», то по визначеним доходам надходження
надходять щороку до спеціального фонду бюджету, а не до конкретного
«територіального дорожнього фонду». Все це позбавляє можливості провести
як

публічний

громадський

фінансовий

контроль

за

формуванням

і

використанням даного фонду, так і мати розуміння щодо ефективності
розпорядження даними коштами.
Фонд охорони навколишнього природного середовища (фонд охорони
НПС). Для фінансування заходів охорони НПС утворюються також цільові
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централізовані фонди у структурі спеціального фонду як державних, так і
місцевих бюджетів. Так, у ч.2 ст.47 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», визначено, фонди АРК та місцеві
фонди охорони НПС утворюються у складі бюджету АРК та відповідного
місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди [6, cт. 47].
Відповідний фонд формується за рахунок: а) частини екологічного податку
згідно із законом; б) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням

законодавства

про

охорону

навколишнього

природного

середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним
законодавством; в) цільових та інших добровільних внесків підприємств,
установ, організацій та громадян. Розмір відповідних платежів встановлюється
Податковим кодексом України та за користування.
Отже, правове регулювання функціонування цільових фондів грошових
коштів місцевих бюджетів потребує вдосконалення оскільки містить прогалини
та колізії. Крім того, є часті випадки порушення з боку місцевих рад принців
законності, гласності, відкритості та прозорості в сфері правового регулювання
публічних цільових бюджетних фондів органів місцевого самоврядування, що
позбавляє громадськість права ознайомлюватися з рішеннями ради про
створення таких фондів. До того ж, плутанина яка на сьогодні існує з кодами
бюджетної класифікації, відсутність для загального користування текстів
рішень про функціонування цільових публічних фондів органів місцевого
самоврядування, а іноді і не прийняття радами таких рішень, позбавляє
можливості проведення публічного громадського фінансового контролю за
рухом коштів у цих цільових фондах. Тобто, можна стверджувати, що
громадський фінансовий контроль в нашій країні на рівні місцевого
самоврядування фактично не діє.
Саме тому, для прозорості діяльності рад під час розподілу коштів в межах
цих фондів і спрямування їх на цілі, які дійсно є актуальними для конкретної
місцевості,

встановлення

ефективності

від

використання

цих

коштів,

пропонуємо: зобов‘язати органи місцевого самоврядування на створених
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інтернет-сторінках обов‘язково вести рубрику «Публічні фонди коштів органів
місцевого самоврядування», розподіливши окремо на підрубрики «місцевий
бюджет» та «цільові централізовані бюджетні фонди» в залежності від кількості
цільових фондів з розміщенням нормативних актів, які регулюють діяльність
відповідного фонду, звітності акумуляції та використання коштів в межах цих
фондів, та інші. Обов‘язково дублювати дану інформацію в друкованих ЗМІ для
забезпечення доступності до неї кожного громадянина [9, c. 355].
Одним з важливих джерел формування фінансових ресурсів місцевого
самоврядування є різноманітні місцеві позабюджетні фонди грошових ресурсів.
Вони нагромаджуються на окремих рахунках у банківських установах і
використовуються для фінансування конкретних цільових програм і заходів, які
здійснює місцеве самоврядування.
Позабюджетні фонди – специфічна форма перерозподілу та використання
фінансових ресурсів, залучених для фінансування деяких суспільних потреб.
Головне призначення полягає у фінансуванні цільових заходів за рахунок
спеціальних цільових відрахувань та інших джерел [3, c. 154].
Процес створення та функціонування позабюджетних фондів відбувається
на підставі нормативних актів, що приймаються органами місцевого
самоврядування і регламентують діяльність фондів.
На сьогодні самостійного місцевого фінансового інституту позабюджетних
фондів в Україні немає. Державні цільові фонди такими вважати не можна,
тому що вони не функціонують поза бюджетом, а включаються за доходами і
видатками до відповідних бюджетів.
Протягом останніх років лише 1,5 % сукупних доходів місцевих бюджетів
України формується за рахунок відрахувань до цільових фондів. До їх складу
належать [3, c. 156]:
- фонди охорони навколишнього природного середовища;
- інші цільові фонди місцевих рад;
- цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади.
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З 1998 р. до місцевих бюджетів надходить частина зборів на забруднення
навколишнього природного середовища. Цей збір є екологічним податком і
справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; скиди забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об‘єкти; розміщення відходів.
Висновки. Таким чином, цільові фонди здійснюють суттєвий вплив на
соціально-економічний розвиток держави в силу значної частки мобілізованих
ними фінансових ресурсів в процесі формування фінансових ресурсів місцевого
самоврядування.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВІТЧИЗНЯНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: АЛЬТЕРНАТИВИ
ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ
Стаття присвячена вітчизняній системі охорони здоров’я. Розглянуто основні
етапи розвитку галузі охорони здоров’я в Україні. Зазначено, що охорона
здоров’я відіграє особливу роль в забезпеченні життєдіяльності суспільства.
Це надзвичайно важливий сектор соціальної сфери, який охоплює великий
комплекс відносин - медичних, фінансових, управлінських, організаційних.
Висвітлено сучасний стан та виокремлено альтернативи розвитку системи
охорони здоров’я у державі.
Ключові слова: охорона здоров’я, система охорона здоров’я, фінансування,
медичний заклад, реформування медичної галузі.
Постановка проблеми. Забезпечення належного рівня здоров‘я населення є
пріоритетним завданням будь-якої держави, її системи охорони здоров‘я (СОЗ),
про що наголошено в стратегічних документах міжнародного, європейського та
національного рівнів. Цілі та завдання, що стоять перед вітчизняною системою
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охорони

здоров‘я, спрямовані на збереження

та зміцнення

здоров‘я,

забезпечення населення доступною й якісною медичною допомогою відповідно
до рівня технологічного розвитку, реальних потреб і згідно з дотриманням
принципів рівності та справедливості.
Формулювання цілей статті. Сьогодні перед українською системою
охорони здоров‘я поставлено максимально конкретне завдання: при жорстких
ресурсних обмеженнях створити якісно нову систему, спроможну забезпечити
доступну і якісну медичну допомогу для всіх громадян. Доцільно чітко
визначити конкретні дії та окреслити альтернативи розвитку охорони здоров‘я,
такі питання є дискусійними та окреслюють вибір теми роботи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.
Теоретичні та практичні аспекти розвитку системи охорони здоров‘я постійно
перебувають у центрі уваги зарубіжних учених: Р.Багла, Р. Берда, К. Едель,
В.Н. Лексина, Р. Масгрейва, Д. Стігліца, А.Н. Швєцова та ін. У вітчизняній
літературі зазначеним аспектам присвячені роботи В.М. Асадчева, В.Г. Бодрова,
С.А. Буковинського, О.С. Дроздовської, О.П. Кириленко, В.І. Кравченка,
О.Ю. Лебединської, О.Я. Лилик, І.О.Луніної, І.О. Лютого, В.В. Рибака,
О.В. Сидорця, С.В. Слухая, І.Я. Чугунова та ін. Однак враховуючи цінність праць
вказаних науковців багато питань щодо альтернатив розвитку вітчизнчяної
системи охорони здоров‘я залишаються відкритими, чим обумовлюється
актуальність теми роботи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток системи охорони
здоров‘я кожної держави значною мірою детермінований її історичними
передумовами та характеризується притаманними національними особливостями
й традиціями. Принципи системи охорони здоров‘я, які визначаються
насамперед соціальним устроєм суспільства і держави, суттєво різняться в
різних країнах світу, хоча їх мета однакова  вивчення стану здоров‘я і хвороб,
запобігання

їхньому

виникненню,

лікування,

збереження

здоров‘я

і

працездатності.
Із здобуттям Україною незалежності розпочалась нова історія для всієї
держави, кожного її громадянина. Стан галузі охорони здоров‘я, що залишився
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«у спадок» незалежній Україні можна охарактеризувати наступним чином:
«система охорони здоров‘я обплутана тисячами жорстких і заборонюючих
нормативних актів, які виключали будь-яку ініціативу на всіх рівнях її
організації і управління»[3]. За роки незалежності, галузь охорони здоров‘я
пройшла три великих етапи.
Перший етап – формування вітчизняної законодавчої бази щодо
регулювання охорони здоров‘я розпочався із створення Міністерства охорони
здоров‘я України у грудні 1991 року. Ю.П. Спіженко був першим міністром
охорони здоров‘я незалежної України, його діяльність тривала з 1989 по 1994
роки, тобто повністю охоплювала І етап розвитку галузі охорони здоров‘я
України. Важливим кроком на етапі формування вітчизняної законодавчої бази
щодо регулювання охорони здоров‘я було затвердження Закону України
«Основи законодавства України про охорону здоров‘я» від 19.11.1992 р. У
преамбулі цього Закону визначено, що «Кожна людина має природне
невід‘ємне і непорушне право на охорону здоров‘я. Суспільство і держава
відповідальні перед сучасним і майбутнім поколіннями за рівень здоров‘я і
збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони
здоров‘я в діяльності держави» [2].
Другий етап розвитку охорони здоров‘я, що тривав з 1995 по 1998 роки, не
випадково отримав назву етапу стабілізації. Ситуація у всій соціальній сфері, у
тому числі й охороні здоров‘я почала покращуватись після затвердження у 1997
році Указу Президента України «Про основні напрямки соціальної політики на
1997-200 року», в якому, зокрема, пріоритетним на державному і регіональному
рівнях

визначалось

підтримання

відповідного

рівня

життя

населення,

соціальний захист та якісне загальнодоступне медичне обслуговування.
Протягом третього етапу, що тривав з 1999 по 2001 рік було здійснено ряд
вважливих нововведень. Саме протягом цього періоду був здійснений перехід
фінансування галузі охорони здоров‘я Міністерством охорони здоров‘я на
засадах програмно-цільового методу; реформовано вищу медичну освіту.
Загалом третій етап розвитку галузі охорони здоров‘я характеризується як
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«перший проблиск після тривалого періоду стагнації». Саме у період сталого
розвитку було ліквідовано заборгованість із заробітної плати працівниками
галузі охорони здоров‘я майже по всій Україні, було виділено кошти на
протитуберкульозні засоби, інсулін, вакцини. Великими здобутками галузі
охорони здоров‘я є фундаментальні дослідження і їх практичне втілення у
життя.
У 2010 році розпочався новий період в історії охорони здоров‘я незалежної
України, у цій сфері почали з‘являтись проблеми, що з кожним роком стали
проявлятись все гостріше. Необхідність реформування галузі охорони здоров‘я
була спричинена серйозними проблемами, такими як:
– недостатність та нестабільність фінансуванням галузі, що обумовило
низький рівень оплати праці медичних працівників, брак коштів для
забезпечення доступної, якісної та ефективної медичної допомоги;
– нераціональна організація медичної допомоги та диспропорція в
розвитку амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної, первинної і спеціалізованої
допомоги, а також незадовільним зв‘язком та наступністю у їх наданні;
– недосконалість законодавчо-нормативних актів, які впливають на
забезпечення умов для поліпшення стану здоров‘я населення та підвищення
ефективності

використання

галуззю людських, матеріально-технічних і

фінансових ресурсів відповідно до принципів ринкової економіки;
– недостатність сучасних медичних технологій, недостатній рівень
володіння

ними,

незадовільне

медикаментозне

і

матеріально-технічне

забезпечення установ охорони здоров‘я;
– низький рівень інформаційного забезпечення і управління системою
охорони здоров‘я на різних рівнях.
Механізмом підвищення ефективності управління системою охорони
здоров‘я являється перехід від управлінського обліку функцій до системи
організаційного планування, координації і контролю процесів ухвалення
управлінських рішень з орієнтацією на задоволення потреб пацієнта і
досягнення кінцевого результату – здоров‘я. Передумовою успішного
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реформування охорони здоров‘я в Україні є визначення стратегічних важелів
розвитку цієї галузі.
Разом з тим слід зазначити, що в Україні розпочато реорганізацію системи
охорони здоров‘я на основі пріоритетного розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини, реструктуризацію галузі.
Проведено реорганізацію мережі закладів охорони здоров‘я, скорочено
ліжковий фонд і таким чином досягнуто оптимального європейського рівня [4].
З метою оптимізації лікувально-профілактичної допомоги здійснюється
впровадження ефективних медичних технологій, розроблення стандартів
діагностики та лікування, створення системи забезпечення і контролю за якістю
медичної допомоги на основі стандартів якості, сертифікації та атестації
медичних працівників, акредитації та ліцензування закладів охорони здоров‘я.
Для вдосконалення кадрового забезпечення галузі впроваджується триступенева
система підготовки кадрів, у тому числі за новими спеціальностями з урахуванням
реальної потреби держави в лікарях загальної практики, сімейних лікарях,
фахівцях з управління охороною здоров‘я.
Висновки. Розглянуте дає підстави констатувати те, що основні альтернативи
розвитку охорони здоров‘я мають концентруватися навколо трьох головних
характеристик:
1. Визначенні реалістичності завдань і відповідності наявним ресурсам.
2. Урахуванні та встановленні особливостей причинно-наслідкових
зв‘язків між елементами системи.
3. Встановленні наявних загроз здійснення перетворень та об‘єктивних
обмежень.
Виходячи з перерахованих характеристик, очевидно, що основна вимога
полягає в керованості перетворень, а процес має здійснюватися в режимі
поетапного впровадження розроблених важелів враховуючи такі засади в
організації і наданні медичних послуг, як доступність, соціальна рівність,
справедливість і солідарність, тоді як основні фундаментальні цілі у наданні
медичної допомоги вбачаємо у: рівному та справедливому доступі громадян
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країни до медичних послуг через запровадження гарантованого державою його
мінімального рівня та який буде надаватися залежно від потреби хворого, а не
від здатності пацієнта платити; мікроекономічній ефективності медичних
послуг, що досягається якістю медичної допомоги та ступенем задоволення
пацієнтів нею при мінімальних затратах ресурсів та макроекономічному
контролі за видатками в сфері охорони здоров‘я.
Отже, вітчизняна система охорони здоров‘я потребує послідовних та
глибоких інституціональних та структурних перетворень, спрямованих на
поліпшення здоров‘я населення та задоволення його справедливих потреб
медичній допомозі. Найголовнішою передумовою успішного реформування
галузі є вироблення та затвердження єдиної стратегії розвитку галузі охорони
здоров‘я.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНСОЛІДАЦІЯ ТА ФРАГМЕНТАЦІЯ НА ОРГАНІЗОВАНОМУ
СЕГМЕНТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У статті розглядаються явища консолідації та фрагментації торговельної
інфраструктури
кон’юнктури.

фондового

Обґрунтовано

ринку,
два

їх

вплив

варіанти

на

формування

консолідації

ринкової

організованого

сегменту українського фондового ринку. Об’єктивно необхідним елементом
фрагментації національного ринку визначено створення багатосторонніх
торговельних систем.
Ключові слова: фондовий ринок, організатори торгівлі, фондова біржа, цінні
папери, емітент, консолідація, фрагментація, багатостороння торговельна
система
Актуальність проблеми. Організатори торгівлі є ключовою ланкою
інфраструктури фондового ринку з широким функціональним навантаженням.
Розвиток фондової торговельної системи відбувається перманентно, в тому
числі через процеси консолідації (від лат. consolido – зміцнюю), тобто шляхом
згуртування, об'єднання організаторів торгівлі та фрагментації (від лат.
fragmentatio) – створення торговельних майданчиків або виділення окремих
сегментів. Значна кількість фондових бірж в Україні з певною спеціалізацією
серед провідних майданчиків негативно впливає на формування ринкової
кон‘юнктури, свідчить про високий рівень фрагментації ринку цінних паперів,
що визначає домінування серед представників фондової спільноти думки про
необхідність ринкової консолідації. З іншого боку, в нашій країні практично
відсутні альтернативні до біржової системи торгівлі цінними паперами, до яких
у розвинених країнах відносять MTFs та OTFs. Створення або виділення таких
центрів торгівлі є різновидом фрагментації, яка необхідна для організованого
сегменту фондового ринку України.
Аналіз

останніх

наукових

досліджень.

Процесам

консолідації

та

фрагментації біржової торгівлі, а також їх впливу на кон‘юнктуру фондових
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ринків присвячено праці багатьох іноземних вчених, серед яких особливо
відзначимо Б. Бранча, М. Е, К. Коена, А. Мадхавана, Х. Мендельсона, В. Фріда,
М. О'Хару. Більшість вітчизняних науковців, що досліджують функціонування
українського фондового ринку, відзначають необхідність консолідації біржової
діяльності, зокрема таку думку висловлюють І.В. Краснова, С.З. Мошенський,
І.І. Рекуненко. Консолідація біржової торгівлі є загальносвітовим трендом, що
підтверджується

дослідженнями

А.А.

Авякяна,

О.В.

Сидоренко,

М.О. Солодкого, В.О. Яворської.
Метою статті є обґрунтування напрямків консолідації на організованому
сегменті

фондового

ринку України

з

одночасною

фрагментацією

на

принципово новому рівні через створення багатосторонніх торговельних
систем, що є оптимальним варіантом трансформації національної фондової
інфраструктури.
Виклад основного матеріалу. Сегментація біржового ринку України не
дозволяє у повній мірі реалізувати переваги організованого ринку, підтверджені
світовою практикою торгівлі цінними паперами. Концентрація попиту і
пропозиції вигідна усім учасникам торгового процесу. Для емітентів, поза
залежністю від розмірів, організаційних засад, стадії розвитку та інших
факторів, створюються умови для налагодження взаємодії з широким колом
інвесторів (в тому числі іноземними), із диверсифікацією джерел фінансування,
можливістю їх збалансування за рахунок використання різних інструментів.
Зосередження емітентами уваги на одному майданчику дозволяє сформувати
стратегію «присутності», а також зменшити витрати на її забезпечення. В
результаті гудвіл перетворюється з абстрактного явища у реальний актив
емітентів з необхідною інформаційною базою для його оцінки. Інвестори
отримують доступ до широкого набору інструментів різних емітентів (які
відповідають вимогам допуску до ринку), з можливістю реалізувати будь-яку
інвестиційну стратегію. За таких умов організатор може забезпечити рівний
доступ, якісне ціноутворення із формуванням справедливої вартості капіталу,
має пильнувати за сумлінністю учасників. Концентрація попиту і пропозиції,
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прозорість і ефективність механізму їх взаємодії є основою якісного
ціноутворення та генерації достовірної та оперативної інформації, яка
забезпечує реалізацію інформаційної функції фондового ринку.
Вивчення публікацій присвячених стану біржової торгівлі в Україні,
дозволяє стверджувати про єдність науковців та практиків в аспекті активізації
роботи в напрямку її консолідації. В Україні право на ведення діяльності з
організації торгівлі цінними паперами на початку 2016 року мали 10 суб‘єктів 1,
при цьому тривалий час лідерами з обсягу угод є три торговельні майданчики
(Перспектива, ПФТС та УБ). Незважаючи на декларування керівництвом
майданчиків інструментального універсалізму, простежується їх спеціалізація
(Перспектива – державні облігації, УБ – акції, ПФТС – корпоративні облігації).
Вище наведене підтверджує значну фрагментованість організованого ринку, що
на тлі фрагментованості всієї економічної системи призводить до низької
ліквідності торговельних майданчиків, постійних маніпуляцій, необ‘єктивності
ціноутворення, супроводжується сумнівною конкуренцією та незадовільним
інформаційним

супроводом,

не

сприяє

покращенню

якості

фондових

інструментів та торговельних технологій.
Якщо науковці і чиновники від НКЦПФР, обґрунтовуючи необхідність
консолідації, мають на увазі зменшення кількості торговельних майданчиків, то
представники бірж, усвідомлюючи складність реалізації процесів злиття і
поглинання (або взагалі витіснення з ринку), здебільшого під консолідацією
розуміють технологічну та інформаційну уніфікацію біржової діяльності.
Перша

група

учасників

дискусії

аргументує

свою

позицію

загальносвітовою тенденцією щодо скорочення кількості бірж зі створенням
національних та міжнаціональних центрів торгівлі фондовими інструментами.
Прикладів функціонування єдиного національного ринку багато: Франція
(Euronext Paris), Італія (Borsa Italiana), Швейцарія (Swiss Exchange), Іспанія
1

Вісім з десяти бірж зареєстровані у м. Київ, дві – у Дніпропетровську. Для порівняння: у
такому фінансовому центрі як Нью-Йорк функціонує тільки два торговельних конгломерати
– NYSE та NASDAQ.
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(Bolsas y Mercados Espanoles) і т.д. Зазначені національні центри утворювалися
як шляхом об‘єднання торговельних майданчиків (Euronext Paris об'єднала
біржі в Бордо, Ліллі, Ліоні, Марселі, Нансі та Нанті, Swiss Exchange утворена
шляхом злиття фондових бірж Женеви, Базеля і Цюріха, Bolsas y Mercados
Espanoles є оператором понад 20 компаній в Іспанії та за її межами, включаючи
біржі в Мадриді, Барселоні, Валенсії, Більбао), так і через конкурентні переваги
над іншими майданчиками (Borsa Italiana управляє однією з десяти італійських
бірж – Міланською). Консолідація фондової торгівлі не обмежується
національним рівнем: Euronext Paris разом із Амстердамською, Брюссельською
та Лісабонською біржами, а також Euronext London входить до складу панєвропейської біржі Euronext, Borsa Italiana та London Stock Exchange входять до
складу London Stock Exchange Group.
Представники бірж виступають за створення єдиного біржового простору в
Україні

шляхом

технологічного

об‘єднання

торговельних

майданчиків.

Прикладом такої взаємодії є фондовий ринок США. Морін О'Хара і Мао Е у
статті «Is Market Fragmentation Harming Market Quality?» відзначають: «… в той
час як фондові ринки США просторово роз'єднані, вони, по суті, фактично
об‘єднані. Розробка складного порядку маршрутизації в поєднанні з діючою
«консолідованою стрічкою2» та правилом «trade through3» забезпечують єдиний
віртуальний ринок з великою кількістю точок входу. Це дозволяє позитивним
перевагам більшої конкуренції та спеціалізації компенсувати негативні ефекти,
що супроводжують втрату консолідації» [1]. Додатковою перевагою такого
підходу є збереження конкуренції на ринку біржових послуг, що відзначено
науковцями. Створення єдиної біржі значно підвищує ймовірність її переходу
2

Електронна програма, яка забезпечує безперервність потоку даних по обсягу торгів й цінах
в режимі реального часу для біржових інструментів. Через консолідовану стрічку великі
біржі (включаючи NYSE, Nasdaq, CBOE) повідомляють про укладені угоди та котирування
3

Регламент захисту проти «trade-throughs» був прийнятий у 70-х роках XX ст., а
удосконалений через Правило 611 Регламенту NMS у 2007 році. Правило 611 забезпечує
можливість отримання інституційними та роздрібними інвесторами найкращої ціни шляхом
порівняння котирувань на декількох біржах
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під контроль нерезидентів, що може мати неоднозначні наслідки для
вітчизняного фондового ринку.
Теоретичну базу впливу фрагментації на ринкові процеси сформували
дослідження багатьох вчених. Одними з перших були Б. Бранч і В. Фрід (1977),
які вивчали відносний вплив на bid-ask спреди зростання конкуренції та
зменшення ліквідності через фрагментацію. Науковці обґрунтували, що
конкуренція відіграє набагато більшу роль у зниженні спредів, ніж зменшення
ємності ринків в їх збільшенні [2]. К. Коен, С. Майер, Р. Шварц, і Д. Віткомб
(1982) відзначали, що фрагментація зменшує ефективність похідних функцій
організаторів торгівлі, які мають характеристику суспільних благ, зокрема
стабілізації та нагляду [3]. Х. Мендельсон (1987) стверджував про негативний
вплив фрагментації на ліквідність ринку, мінливість цін і очікувану доходність
торгівлі, проте відзначав позитивний вплив явища на якість ринкових цінових
сигналів. Теоретичні міркування науковця свідчать про зменшення спредів при
концентрації торгових заявок в одному місці, але набуття організатором
торгівлі статусу монополіста загрожує суспільству, оскільки вимагає від такого
монополіста відмови від витягування монопольного прибутку з трейдерів [4].
Висновки А. Мадхавана (1995) свідчать про те, що фрагментація підвищує
цінову волатильність та порушує цінову ефективність Науковець тестує
гіпотезу про прагнення фрагментованих ринків цінних паперів до консолідації
на основі дослідження ефекту розкриття комерційної інформації учасниками
ринку, доводить, що великі трейдери, які укладають значну кількість угод,
можуть отримати вигоду через відсутність розкриття торгової інформації на
роздробленому ринку, на відміну від дилерів, які працюють з менш
конкурентними цінами на єдиному ринку. Отже, фрагментований ринок не
обов'язково прагне до консолідації, особливо при відсутності (або обмеженні)
зобов‘язання щодо розкриття торгової інформації [5]. Вищезгадані М. О'Хара і
М. Е (2011) наполягають на відсутності відчутного негативного впливу
фрагментації на якість ринку, при цьому зменшуючи ефективні спреди та
прискорюючи виконання операцій, більш того фрагментація підвищує
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конкурентний характер ринків акцій США без погіршення характеристик
транзакцій та інформаційної ефективності. В частині різних рівнів допуску
цінних паперів та режимів торгівлі дослідники припускають, що фрагментація
через зростання конкуренції сприяє обігу малих акцій [1].
В результаті огляду наукових джерел, присвячених дослідженням впливу
фрагментації на розвинуті ринки, можна зробити наступний висновок:
фрагментація позитивно впливає на конкуренцію зі системою похідних
наслідків, зокрема – протидією монополізації, зростанні зацікавленості у роботі
з малими акціями, проте супроводжується зменшенням ліквідності, зростанням
мінливості цін, зниженням якості інформаційного забезпечення. В значній мірі
компенсувати недоліки фрагментації можна через використання технологічних
продуктів та правил, що забезпечують єдиний віртуальний ринок.
На нашу думку консолідація підвищує загальну ефективність системи
організації торгівлі цінними паперами, концентруючи зусилля її учасників на
перспективних напрямках, що дозволяє розв‘язати нагальні проблеми фондової
справи. В процесі об‘єднання завжди існують ринкові суб‘єкти, інтересами
яких доводиться нехтувати за ради суспільної користі, тому реалізовувати його
необхідно

з

дотриманням

принципу

компромісу,

без

зловживання

адміністративним впливом. Не можна відкидати і той факт, що досягнувши
певного рівня консолідації, фондові системи під тиском зовнішніх факторів або
відкладених внутрішніх проблем можуть частково фрагментуватись. Цей
процес не буде «зворотнім рухом», оскільки відбувається на якісно новому
рівні. Прикладом фрагментації є альтернативні майданчики, що забезпечують
доступ до торговельних площадок представникам малого та середнього бізнесу.
Оптимізація системи торгівлі цінними паперами в України може
передбачати два варіанти. За першим може відбутися створення єдиної
біржової інформаційної системи на кшталт «консолідованої стрічки», а також
платформи для укладання «міжбіржових» угод. Сьогодні кожна біржа
використовує власну систему інформування, допуску до торгів та режимів
торгівлі,

що

визначає

фрагментарність
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даних,

наявність

специфіки

забезпечення торгівлі, мінімізує ефективність ринкового інструментарію
контролю за діяльністю менеджменту компаній представлених на ринку та
ускладнює загальний нагляд. В основі реалізації комплексу заходів з першого
варіанту лежить розробка відповідного програмного забезпечення, створення
технологічних можливостей його використання та уніфікація внутрішніх
положень суб‘єктів, що приєднаються до його спільного використання. Для
фінансування витрат на розробку програмного забезпечення та створення
матеріально-технічної бази його використання необхідно створити біржовий
консорціум, крім того кожна біржа - учасник консорціуму має сформувати
спеціальний фонд для адаптації власних технологій під роботу у мережі.
Інформаційно-технологічне

об‘єднання

зберігає

господарську

самостійність фондових бірж, зберігає конкуренцію на ринку. Основним
недоліком такого об‘єднання є значні витрати з надзвичайно великим терміном
окупності за сучасного стану національного фондового ринку та його
середньострокових

перспектив.

Фінансовий

аспект

–

визначальний

обмежуючий фактор, тобто далеко не всі українські біржі матимуть можливість
увійти до концерну, з іншого боку – мінімальна кількість його учасників
становить три суб‘єкти. Активну протидію проекту будуть чинити біржі, що не
зможуть бути долучені до його реалізації, оскільки фактично лишаться на
узбіччі вітчизняного фондового ринку.
Другий варіант передбачає створення національної біржі шляхом
об‘єднання діючих організаторів торгівлі, що відповідає загально світовим
тенденціям. В контексті створення національного центру біржової торгівлі
наведемо твердження С. Мошенського: «Наличие централизованной биржи
увеличивает консолидацию и ликвидность рынка, поскольку вся информация
сосредоточена в одном центре. Вследствие этого возрастают объемы операций,
что повышает глубину рынка, уменьшая влияние издержек на цены» [6, с.79].
Принципова

задача

центральної

біржі

–

домінуючі

позиції

на

організованому ринку з набуттям статусу монополіста, що дозволить
підвищити ефективність за рахунок масштабів діяльності та економії коштів на
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управління та обслуговування. Для забезпечення обороту на вторинному ринку
центральна біржа має використовувати одну торговельну платформу. Нова
біржа має створюватися на акціонерних засадах (пріоритетною організаційноправовою формою є публічне акціонерне товариство) на основі перегрупування
акцій тих утворень, які увійдуть до її складу (злиттям діючих фондових бірж).
Основним недоліком другого варіанту консолідації організованого ринку є
відсутність
подразників

конкурентного
для

середовища,

стимулювання

тобто

розвитку.

відсутність

зовнішніх

покладає

особливу

Це

відповідальність на органи управління біржею. Тому доцільно обмежити частку
участі окремих осіб (груп пов‘язаних осіб) у статутному капіталі установи, за
виключенням державної участі. Керівництво діяльністю біржі між зборами
акціонерів

має

здійснювати

рада

директорів

(колегіальний

орган

з

максимальним представництвом інтересів усіх власників).
Модератором процесу вибору варіанту консолідації організованого
сегменту фондового ринку України має бути НКЦПФР, на етапі реалізації
домовленостей комісія повинна здійснювати загальний нагляд. Фондові біржі з
незначним внеском у формування національного організованого ринку цінних
паперів, які відмовляться від участі в процесі консолідації, фактично будуть
змушені припинити свою діяльність або перепрофілюватися, оскільки сучасні
технології, орієнтація організаторів торгівлі на потреби клієнтів (особливо
роздрібних), прагнення конкурентів максимізувати доходи зводять нанівець їх
функціональність.
Неприпустимим явищем в сучасних умовах є спеціалізація бірж, яка
поглиблює фрагментацію та негативно впливає на розвиток торгівлі. Сучасні
технології дозволяють торгувати на біржах широкою продуктовою лінійкою,
що і використовується на провідних торговельних майданчиках світу. Товарні
позиції для обігу на організаторах торгівлі не обмежуються емісійними
пайовими і борговими цінними паперами та деривативами, окрім них біржі
забезпечують обіг інших фінансових інструментів (зокрема, банківських
металів та валютних цінностей), а також сировинних товарів або commodity
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(енергетична та промислова сировина, зернові та продукція тваринництва,
метали і т.д.). Набір біржових товарів для кожної біржі визначається
специфікою зони, що обслуговується організатором. Високоліквідні фондові та
товарні організовані ринки формують основу розвитку похідного ринкового
сегменту (строкового ринку), що надзвичайно важливо для хеджування.
Особливою формою фрагментації, яка необхідна для організованого
сегменту фондового ринку України, як в сучасному форматі його існування, так
і при можливому введенні в дію центральної біржі, є альтернативні
майданчики. Згідно діючого законодавства українські біржі можуть створювати
альтернативні

до

головного

торговельні

майданчики

з

допуском

позалістингових акцій «нових інвестиційно привабливих компаній з метою
розвитку середнього бізнесу в Україні» [7, Р. IV, п.5]. Згідно Директиви
2004/39/EC такі спеціалізовані майданчики віднесено до багатосторонніх
торговельних

систем

–

БТС4

(MTF

–

multilateral

trading

facility

–

«багатостороння система, якою управляє інвестиційна фірма або оператор
ринку, що об'єднує на багатосторонній основі осіб зацікавлених у купівлі та
продажу фінансових інструментів у відповідності до недискреційних правил,
що призводить до договору згідно з положеннями Розділу II» Директиви)[8].
Згідно норм ЄС MTFs, разом з біржами та OTFs належать до центрів торгівлі
цінними паперами.
Альтернативним формам організації торгівлі у II десятиріччі XXI ст.
приділяється значна увага і в США. У березні 2013 р. Консультативний комітет
з малих і нових компаній SEC випустив рекомендації, в яких зазначено, що
«Комісія повинна сприяти і заохочувати створення окремого американського
ринку цінних паперів або ринків, які будуть сприяти торгівельні діяльності
акредитованих інвесторів з цінними паперами малих і зростаючих компаній,
такі компанії підлягатимуть суворому для захисту інвесторів, але достатньо
гнучкому для сприяння інноваціям та зростанню режиму регулювання» [9].
4

В проекті «Програми розвитку фондового ринку України на 2015-2017 роки»
використовується абревіатура «БТМ» – багатосторонній торгівельний майданчик
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Висновок комітету щодо створення окремої торгової площадки ґрунтується на
важливості таких компаній для розвитку національної економіки та відсутності
у них можливостей для виходу на основні ринки організаторів торгівлі.
В Україні далі нормативного закріплення деяких положень щодо
регулювання БТС та загальних декларацій5 справа у започаткуванні діяльності
альтернативних майданчиків не рухається. Концепція створення БТС має бути
розроблена і оприлюднена найближчим часом. Ключовими положеннями
документу мають стати визнання БТС альтернативними майданчиками в межах
діючих фондових бірж; вимоги до біржі, яка забезпечить функціонування
системи (в контексті концентрації фондової ліквідності таких організаторів
торгівлі має бути не більше двох); права організаторів торгівлі щодо відмови у
допуску акцій (виключення інструментів зі списків) та їх зобов‘язання відносно
контролю за діяльністю емітентів; деталізація вимог до емітентів; механізми
захисту інвесторів.
Якщо учасники ринку виберуть другий варіант консолідації, то БТС має
функціонувати тільки при біржі зі статусом національної. Отже, консолідаційні
заходи та створення БТС мають відбуватися паралельно, а одна із бірж
учасників об єднання стане донором бази БТС. Технологічність такого
інклюзивного елемента має відповідати вимогам функціонування всієї
централізованої системи.
Висновки. Організована торгівля цінними паперами в Україні є надмірно
фрагментизованою, що призводить до низької ліквідності торговельних
майданчиків, систематичних маніпуляцій, необ‘єктивності ціноутворення,
супроводжується сумнівною конкуренцією та незадовільним інформаційним
супроводом, не сприяє покращенню якості фондових інструментів та
торговельних технологій, а також ускладнює регулятивний нагляд. Оптимізація
національної системи торгівлі цінними паперами може відбуватись через
5

БТС (або БТМ) згадуються у «Програмі розвитку фондового ринку України на 2015-2017
роки» в контексті удосконалення діяльності не фондових бірж, а торговців цінними
паперами, при цьому відзначено тільки те, що ці утворення мають створити «альтернативу
біржової торгівлі для лібералізації доступу по ліквідних фінансових інструментів» [10, с.18]
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консолідацію у два способи: 1) шляхом

створення єдиної біржової

інформаційної системи на кшталт «консолідованої стрічки», а також платформи
для укладання «міжбіржових» угод; 2) формуванням національної біржі
шляхом об‘єднання діючих організаторів торгівлі. Основним недоліком
першого способу консолідації є значні витрати з надзвичайно великим
терміном окупності за сучасного стану національного фондового ринку та його
середньострокових

перспектив,

другого

–

відсутність

конкурентного

середовища, тобто відсутність зовнішніх подразників для стимулювання
розвитку. Модератором процесу вибору варіанту консолідації організованого
сегменту фондового ринку України повинна бути НКЦПФР, яка має врахувати
пропозиції усіх зацікавлених сторін та оборати одних з двох запропонованих
варіантів. Особливою формою фрагментації, яка необхідна для організованого
сегменту фондового ринку України, є альтернативні майданчики, які можуть
створювати українські біржі, як альтернативу до головного торговельного
майданчика, з допуском позалістингових інструментів.
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ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ,
ОСВІТІ, ЕКОНОМІЦІ
УДК 519.8:65.012.12(045)
М.В. Бондар, к.пед.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРІЯ ГРИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
В статті розглянуті поняття теорії гри та управлінських рішень. Виділені
основні особливості цих понять та наведені їх ключові характеристики.
Наведені загальноприйняті форми їх класифікацій.
Ключові слова: теорія гри, управлінські рішення, матричні та біматричні ігри,
сутність управлінських рішень.
Проблема розробки та прийняття управлінських рішень, що знайшла своє
відображення в теорії гри, залишається актуальною й на сьогодні. Це зумовлено
тим, що теорія гри відіграє важливу роль у прийнятті найбільш дієвих
управлінських рішень, що, в свою чергу, веде до прогресуючого управління
підприємством.
Ця проблема висвітлена в працях Вітлінського В. В. [1, c. 58-69],
Петруня Ю. Є. [2, c. 38-43], Крушевського А. В. [3, c. 137], Шегди А. В. [4,
c. 79-81] та ін.
Завдання

статті

–

розглянути

основні

особливості

теорії

гри

і

прослідкувати її значення в процесі прийняття управлінських рішень.
Теорія ігор – це математичний апарат, який займається теорією розробки
математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту та
розглядає конфліктні ситуації, а також ситуації спільних дій кількох учасників.
Математичні моделі, що при цьому застосовуються, є доволі ідеалізованими та
спрощеними схемами реальних явищ [2, c. 23].
Завданням теорії ігор виступає розробка рекомендацій з приводу
раціональної поведінки гравців (учасники гри).
554

Класифікація ігор відбувається за різноманітними ознаками. За типом
взаємовідносин між учасниками виділяють такі ігри як безкоаліційні,
кооперативні та коаліційні. Гра, в якій гравці організовують коаліції,
домовляються про спільні дії, називається коаліційною. У безкоаліційній грі
учасники з тих чи тих причин позбавлені можливості організовувати коаліції.
Кооперативною називається та гра, в якій учасники створюють коаліції та
домовляються про спільні дії ще до початку самої гри [3, c. 76].
Якщо учасниками гри виступають два гравці, то її називають парною,
множинною – якщо грає більше двох гравців.
Антагоністична гра – парна гра учасники якої мають протилежні цілі. Це
так звані ігри з нульовою сумою. Проте існують також ігри, в яких гравці
виграють та програють одночасно. Їх називають іграми зі сталою різницею.
Також існують ігри, в яких моделюють не лише конфлікти, а й можливі
узгодження дій гравців. Вони носять назву ігор з ненульовою сумою.
Антагоністичні ігри вважаються доволі простими, а тому чудово вивченими.
При завершенні всіх стратегій гравців, гру вважають завершеною, в
іншому разі – нескінченною.
За функцією виграшу ігри поділяють на матричні та біматричні. Матрична
гра – це кінцева антагоністична гра двох гравців, в якій виграші (програші)
гравців задаються матрицею. Біматрична – це кінцева гра двох гравців з
ненульовою сумою, в якій виграші (програші) кожного гравця задаються
окремою матрицею лише для нього [2, c. 41].
Серед можливих сфер практичного використання теорії ігор виділяють
конкурентну боротьбу підприємств; ринкові фінансові операції; зв‘язки між
податковими службами та недобросовісними платниками податків, відносини
постачальника зі споживачем, покупця з продавцем, банка з клієнтом і т. д.
Довільна дія гравця називається стратегією. Існує так звана змішана
стратегія, що складається з випадкового чергування дій гравця. У ході гри
кожен учасник має можливість побудувати власну стратегію. Стратегії всіх
учасників складають так звану ситуацію конфлікту. Порядок дій, які ведуть гру
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до завершення, називають партією. Оптимальною стратегією називають ту
стратегію, яка під час повторення гри дає гравцю найбільш можливий середній
виграш. Мета теорії ігор – побудувати найкращу стратегію для кожного гравця.
Теорію ігор вперше систематично виклав Джон фон Нейман і
Моргенштерн. Хоча окремі результати були опубліковані ще в 20-х роках
ХХ ст., оприлюднена вона була лише 1944р. в монографії «Теорія ігор і
економічної поведінки» [3, c. 63]. В часи Другої світової війни теорія ігор
досить сильно зацікавила армію, яка одразу примітила в ній засіб для
проведення дослідів задля вирішення питань стратегічного характеру. Пізніше
теорією знову зацікавились задля вирішення економічних проблем. Сьогодні
кількість ідей щодо використання теорії ігор досить сильно збільшилась.
Наприклад, у соціології нею користуються для аналізу торговельних договорів
та задля дослідження умов утворення коаліцій тощо.
У ринковій економіці досить часто трапляється так, що декілька колективів
зацікавлені в прямо протилежних цілях, до того ж результати дій кожної
сторони залежать також від дій інших гравців. Досить поширеним прикладом
такої ситуації в економіці виступає взаємодія продавця з покупцем. До
виникнення складніших ситуацій призводить суперечка інтересів об‘єднань чи
коаліцій.
Досить часто однією зі сторін конфлікту виступають природні процеси чи
явища. Таким чином виникає гра людина-природа. Людина не має змоги
керувати природними умовами, проте вона має здатність пристосуватися до
них. Подібні ситуації зустрічаються і в інших сферах людської діяльності:
біології, психології, політології тощо.
В світі існує досить багато різного роду ігор. Від реальної конфліктної
ситуації гру відрізняє не лише спрощена форма, а й наявність конкретних
правил,

яким

мають

підкорятися

всі

учасники.

Дослідження

таких

формалізованих ігор не може дати дуже ефективних рекомендацій для реальних
умов, але виступає найзручнішим об‘єктом для вивчення конфліктних ситуацій
та оцінки можливих рішень. Розраховані на основі ігрових моделей оптимальні
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плани не вказують на єдине правильне рішення за складних реальних умов,
проте дають математично обґрунтовану підставу для прийняття таких рішень.
Теорія ігор, як математична дисципліна, займається нормативним
вивченням ігор.
Управлінське рішення – це результат творчого цілеспрямованого аналізу
проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у
відповідності з конкретною ціллю [4, c. 76].
Управлінськими

називаються

ті

рішення,

які

розробляються

та

виконуються задля соціальної системи й спрямовуються на:
1) стратегічне планування діяльності організації;
2) керування управлінською діяльністю;
3) активізацію знань, умінь та навичок;
4) управління виробничою та обслуговуючою діяльністю;
5) формування методології, структури, процесу, механізму управління
та технічного забезпечення компанії;
6) управлінське консультування;
7) керування внутрішніми або зовнішніми комунікаціями [5, c. 143].
Управлінське рішення виступає початковим і основним фактором в роботі
кожного керівника. Таким чином управлінське рішення розглядають, як
основний зміст процесу управління і важливий інструмент системного підходу
до об'єкту управління. Кожна компанія являється не лише виробником товару, а
й складовим елементом суспільства. Тому, приймаючи управлінські рішення,
потрібно брати до уваги не лише економічний бік діяльності, а об'єднання
особливостей соціальних, ідеологічних, моральних та ін. взаємовідносин.
Потребу в прийнятті рішень обумовлюють зовнішні й внутрішні
обставини. Імпульсом, що підштовхує до прийняття управлінських рішень
виступає потреба ліквідації проблеми або зменшення її актуальності.
Виділяють такі основні причини виникнення проблем:
1) недосконала діяльність організації;
2) помилки під час оцінки діяльності організації, її підрозділу чи
окремого співробітника;
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3) помилки під час процесу досягнення поставленої мети;
4) непередбачувані обставини на кшталт стихійних лих, техногенних
катастроф, політичних та економічних катаклізм [1, c. 63].
Під час прийняття рішень відіграють досить важливу роль три
компоненти: інтуїція, думка і раціональність.
Рішення, побудоване за допомогою інтуїції, ґрунтується на власному
досвіді та відчутті того, що прийняте рішення є правильним. Тут має місце так
зване «шосте чуття». Проте керівник, що послуговується виключно інтуїцією
може виявитися заручником випадковості.
Рішення, побудовані за допомогою думки, подібні на інтуїтивні. Проте
підґрунтям для них слугують знання та досвід минулих рішень. Керівник
обирає найбільш підходящий варіант, що може принести максимальну вигоду.
Проте такі рішення не вирізняються надійністю. Цими двома способами
послуговуються досвідчені керівники під час оперативного управління
персоналом.
Раціональні рішення в більшості випадків побудовані з використанням
методів економічного аналізу, обґрунтування та оптимізації стратегічних і
тактичних питань.
За

характером

особистості

менеджера

рішення

поділяються

на

урівноважені, імпульсивні, ризикові, інертні та обережні [1, c. 78-79].
Урівноважені рішення приймають керівники, які дуже уважно та критично
ставляться до своїх дій. Такі люди формулюють ідею ще до прийняття рішень.
Імпульсивні рішення зазвичай досить легко генеруються у великій
кількості. Проте, постає проблема в тому, що вони майже не підлягають якісній
перевірці та оцінці. Такі рішення недостатньо обґрунтовані та надійні.
Особливість

ризикових

рішень

полягає

в

тому,

що

вони

не

обґрунтовуються, а їх автори впевнені в собі та не бояться ніяких небезпек.
Інертні рішення виступають результатом обережного пошуку керівника,
проте вони позбавлені новизни та не вирізняються обґрунтованістю.
Обережні рішення полягають у ретельній оцінці керівником можливих
варіантів. Вони теж не вирізняються новизною та оригінальністю.
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Управлінські рішення мають вплив на економічні, організаційні, соціальні,
правові та технологічні інтереси компанії, через це формування та реалізація
управлінських рішень потребують широкого погляду менеджерів на сутність
рішення та його можливі результати. Виділяють економічну, організаційну,
соціальну, правову та технологічну сутність управлінських рішень [2, c. 117].
Економічна сутність полягає в тому, що для формування та реалізації
управлінських рішень необхідні грошові, матеріальні та інші ресурси. Таким
чином у кожного рішення є своя реальна вартість. Це своєрідний результат
управлінської діяльності, яка повинна приносити компанії певний дохід.
Зіставляючи

витрати

та

можливу

матеріальну вигоду

від

прийнятих

управлінських рішень, визначають доцільність проведення цієї роботи.
Організаційна сутність проявляється в тому, що для розробки та реалізації
управлінських рішень підприємству необхідні відповідні умови, такі як:
1) наявність необхідного персоналу компанії;
2) наявність

інструкцій

і

положень

якими

регламентуються

повноваження, права, обов'язки та відповідальність співробітників
підприємства;
3) наявність усіх необхідних матеріальних та інформаційних ресурсів;
4) відповідна техніка та технологія;
5) ефективна система контролю;
6) можливості постійної координації роботи підрозділів та окремих
працівників [2, c. 113].
Соціальна сутність виражається механізмом управління виконавцями, мета
якого – взаємодія між усіма його учасниками. В управлінському рішенні чи в
процесі його формування та реалізації повинні враховуватися потреби та
інтереси людини, її мотиви та стимули. Соціальна сутність управлінських
рішень повинна відображатись у загальній меті рішення. Наприклад, у
створенні для людей прийнятного довкілля, надзвичайного рівня розвитку
особистості тощо.
Правова сутність передбачає можливість організовувати певні заходи в
правовому полі, тобто за умов дотримання міжнародних зобов'язань,
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законодавчих актів України, статутної та різноманітної документації самої
компанії. Основою для відміни управлінського рішення в правовому полі
виступає неможливість його розробки та реалізації. Як показує практика,
інколи бувають такі ситуації, за яких сформоване рішення потребує відміни,
через що компанія може зазнати чималих втрат, проте це краще, ніж, якщо при
незаконній

реалізації

рішення,

буде

виписаний

штраф

чи

розпочато

кримінальне провадження для когось з ініціаторів такого рішення. Незнання
законів не звільняє правопорушника від відповідальності. Через це в багатьох
компаніях управлінські рішення проходять правовий та екологічний аналіз,
спрямований на виявлення тих чи інших помилок.
Технологічна сутність передбачає можливість забезпечення персоналу,
який формує та, за допомогою необхідних технічних, інформаційних засобів та
ресурсів, реалізовує певне управлінське рішення. Плануючи процес розробки
або впровадження управлінських рішень, менеджер одночасно має формувати
для цього певне технологічне підґрунтя.
Тож, управлінське рішення має відповідь на такі питання щодо
управлінського впливу:
1) як швидко та з якими витратами здійснювався управлінський вплив;
2) якою була послідовність дій;
3) як були розподілені обов'язки, права та відповідальність;
4) як контролювався процес впливу.
Сутність управлінських рішень розглядається й у більш вужчому аспекті.
Процес впровадження управлінського рішення являється невід'ємною частиною
всієї системи управління. Через це, якщо сутність управління розглядати в ролі
цілеспрямованого впливу суб'єкта управління на об'єкт, яким управляють, то
сутність управлінського рішення розуміють, як обґрунтування та створення
змісту цього впливу.
Досліджуючи сутність управлінського рішення, можна якомога чіткіше
уявити собі його значення для всього процесу управління не лише в масштабі
окремо взятого виробничого об'єкта, а й на регіональному, державному чи
світовому рівнях.
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Отже, теорія гри має велике значення для прийняття найбільш
оптимальних

рішень,

що

призведуть

до

прогресивного

управління

підприємством. Невід‘ємною частиною такого управління є процес формування
та впровадження керівником управлінських рішень, спрямованих на розвиток
підприємства. Теорія гри та управлінські рішення взаємопов‘язані, оскільки гра
моделює ситуацію, яка призводить до прийняття того чи іншого рішення, а
управлінські рішення в процесі моделювання гри, визначають напрямок цього
процесу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглянуто елементи моделювання систем масового обслуговування
засобами

інформаційних

технологій.

Запропоновано

приклад

побудови

імітаційної моделі роботи банківського відділення. Запропоновано програмне
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забезпечення для розробки комп’ютерної моделі та покрокову деталізацію
процесу її створення.
Ключові

слова: системи масового обслуговування, імітаційна

модель

комп’ютерна модель, AnyLogic.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки імітаційне
моделювання з успіхом застосовується для дослідження і проектування
складних

систем

масового

обслуговування

(СМО).

Імітаційні

моделі

дозволяють швидко і ефективно провести тестування роботи системи при
різних умовах за допомогою комп'ютерного експерименту.
Імітаційне моделювання, як інструмент експериментального дослідження
складних систем, охоплює методологію створення моделей систем, методи
алгоритмізації та засоби програмних реалізацій імітаторів, планування,
організацію і виконання на ЕОМ експериментів з імітаційними моделями,
машинну обробку даних та аналіз результатів. При цьому динамічні й
стохастичні характеристики реальних процесів відображаються в моделі за
допомогою спеціально сконструйованих процедур [2, с. 18].
Комп‘ютерне моделювання – метод розв‘язування задачі аналізу або
синтезу складної системи, що ґрунтується на використанні її комп‘ютерної
моделі. Сутність комп‘ютерного моделювання полягає у відшуканні кількісних
і якісних результатів із залученням наявної моделі [3, с. 27].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі моделювання систем
масового обслуговування присвячені праці вітчизняних вчених: Б.В. Гнеденко,
В. І. Жлуктенко, В.А. Каштанова, І.І. Коваленко, Г. І. Купалова, О.Д. Шарапова
та ін. [1, 5-6]. Зі світової літератури слід відзначити роботи Л. Клейнрока,
А. Кофмана і Р. Крюона [4, c. 258].
Метою статті є застосування економіко-математичного апарату для
проведення аналізу моделювання систем масового обслуговування.
Виклад

основного

матеріалу.

Імітаційне

моделювання

може

застосовуватися у різних сферах діяльності. Зокрема, при вирішенні таких
завдань:
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– проектування та аналіз виробничих систем;
– оцінювання різних систем озброєнь;
– визначення вимог до устаткування та протоколів мереж зв'язку;
– модернізація різних процесів у діловій сфері;
– аналіз фінансових і економічних систем.
Розглянемо наступний приклад: менеджеру відділення банку необхідно
визначити протягом одного робочого дня: кількість клієнтів, що потребують
обслуговування; середню зайнятість банкомату; середню довжину черги
банкомату; зайнятість клерків; максимальне, середнє та мінімальне число
клієнтів в кожній черзі. Графічно зобразити ці статистичні дані.
У даному випадку маємо багатоканальну СМО з очікуванням і обмеженим
часом у черзі. Основні правила моделі наведені в таблицях 1-3.
Таблиця 1
Параметри СМО
Поле
Кількість каналів

Значення

Опис
Кількість каналів в системі. Перший канал – це
банкомат, другий - касири

2

Інтенсивність
надходження
Вибір клієнтів

Кількість клієнтів, що надходять в систему за хвилину,
тобто в середньому 1 заявка за 3 хвилини
Вибір клієнтів між банкоматом чи послугами клерка
визначається приблизною ймовірність – 0.5

0.3
0.5

Тривалість

10 годин
(з 09:00 до
19:00)

Тривалість роботи моделі

Таблиця 2
Параметри першого каналу
Поле
Кількість
банкоматів
Функція
часу
обслуговування
банкомату
Максимальний
розмір

Значення
1
Triangular
( 0.8, 1.5,
3.5 )
15

Опис
Наявна кількість банкоматів у банківському відділенні
Час обслуговування банкомату визначається функцією
за трикутним законом: triangular ( 0.8, 1.5, 3.5 )
Максимальна кількість заявок в черзі до банкомату –
15
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Таблиця 3
Параметри другого каналу
Поле
Значення
Кількість клерків
4
Функція
часу
Triangular
обслуговування
(2.5, 6, 11)
банкомату
Максимальний
20
розмір

Опис
Наявна кількість клерків у банківському відділенні
Час обслуговування клієнтів клерками визначається
функцією за трикутним законом triangular (2.5, 6, 11)
Максимальна кількість заявок в черзі до клерків – 20

Система, що моделюється, є вузлом управління відділенням банку, який
складається з джерела, від якого надходять клієнти, черги обслуговування та
виходу з банку. Клієнт підходячи до відділення визначає канал у якому його
будуть обслуговувати, і чи варто йому обслуговуватись у даному місці, якщо
черга менше 15 осіб біля банкомату та менше 20 - у клерків. Структурна схема
системи, що моделюється, представлена на рисунку 1.
Черга до
першого
каналу

Вибір
каналу

Джерело

Обслуговування
Вихід

Черга до
другого
каналу

Обслуговування

Риc. 1 Структурна схема вузла управління відділенням банку
Сучасний підхід до проектування інформаційних систем передбачає
створення моделі вихідної інформаційної системи, яка описує всі необхідні
аспекти її функціонування. Застосування моделей дозволяє скоротити терміни
проектування, поліпшити якість проекту за рахунок усунення великого числа
помилок у вирішенні стратегічних питань вже на ранніх стадіях роботи.
При

створенні

такої

моделі

зазвичай

застосовується

функціональна

методологія. Вона передбачає розгляд системи у вигляді набору функцій, що
перетворюють вхідний потік інформації у вихідний.
Для забезпечення вирішення такого завдання доцільно скористатися засобами
системи AnyLogic для створення імітаційної моделі «Відділення банку».
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Система AnyLogic 7.2 - популярна у всьому світі програма для побудови
імітаційних моделей систем різної природи, розроблена компанією XJ Technologіes,
працює як під управлінням операційної системи Windows, так і під Mac, OS і Linux.
AnyLogic включає в себе графічну мову моделювання, а також дозволяє
користувачеві розширювати створені моделі за допомогою мови Java.
У редакторі AnyLogіc можна розробити анімацію та інтерактивний графічний
інтерфейс моделі. Анімація може бути ієрархічною і підтримувати кілька
перспектив [3, c. 52].
Відтворимо нашу модель у чотири кроки:
Крок 1. Створення простої моделі.
На цьому етапі визначаються перші характеристики моделі: «Имя модели»,
«Местоположение», «Единицы модельного времени» (рис. 2).

Рис. 2 Нова модель
У створеній моделі є один тип агента «Main» і експеримент «Simulation».
Агенти - це головні будівельні блоки моделі AnyLogic. У нашому випадку агент
«Main» послужить місцем, де задається логіка моделі.
За

допомогою

«Мастера

создания

модели»

задають

динаміку

процесу, створивши діаграму з блоків бібліотеки моделювання процесів
(рис. 3).
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Рис. 3 Main
Дана схема моделює найпростішу систему черги, що складається з
джерела агентів, затримки (черги перед затримкою) і фінального знищення
агентів.
Опишемо ці об'єкти діаграми:
 об'єкт

«Source»

генерує

агентів

певного

типу.

Зазвичай

він

використовується в якості початкової точки діаграми процесу, що
формалізує потік агентів;
 об'єкт «Queue» моделює чергу клієнтів, які очікують прийому;
 об'єкт «Delay» затримує агентів на заданий період часу, представлений
в нашій моделі банкомат, у якого відвідувач банківського відділення
витрачає свій час на проведення необхідної йому операції;
 Об'єкт

«Sink»

знищує

надійшовши

агентів.

Зазвичай

він

використовується в якості кінцевої точки потоку агентів (і діаграми
процесу відповідно).
Крок 2. Створення анімації моделі.
На цьому етапі відбувається створення візуалізованого плану банківського
відділення. Додамо 3D анімації, об'єкти банкомату і чергу до банкомату
(рис. 4).
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Рис. 4 Анімований банкомат і черга до нього
Крок 3 - Додавання клерків.
На цьому етапі доцільно ускладнити модель, додавши в неї службовців банківських касирів; змоделювати вибір клієнтів; додати ресурси для сервісу;
задати число касирів; фігури розмітки простору; намалювати область для
очікування і місце обслуговування клієнтів касирами; задати фігуру розмітки
для електронної черги і касирів.
Після додавання 3D об'єктів і деякі декорації імітуючи офіс, можемо
запустити модель і побачити в 3D анімації, як деякі клієнти йдуть до
банкомату, а інші обслуговуються у столів клерків (рис. 5).

Рис. 5 3D-модель проекту
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Крок 4. Додавання статистики моделі
AnyLogic надає користувачеві зручні засоби для збору статистики по
роботі блоків діаграми процесу. Об'єкти бібліотеки моделювання процесів
самостійно проводять збір основної статистики. Існує можливість переглянути
статистику зайнятості банкомату чи довжину черги. Розроблену модель можна
розширити і удосконалити.
Висновки. Отже, розглянутий програмний продукт AnyLogic, незважаючи
на складність вирішуваних завдань, є простим у використанні. Тому, вивчення
системи можна рекомендувати фахівцям відповідної галузі економіки,
інженерії для проведення робіт, які пов'язані з імітаційним моделюванням
економічних систем та дослідження операцій. Крім того, високий ступінь
візуалізації підвищує інтерес до вивчення дисциплін та спонукає до науководослідної діяльності.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ
ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
В статті проведено аналіз та узагальнення сучасних порівняльних методів
кількісного оцінювання економічних ризиків, які застосовуються в сучасній
практиці господарювання.
Ключові слова: втрати, економічні ризики, порівняльні методи, кількісна
оцінка економічних ризиків.
Постановка проблеми. В умовах економічної нестабільності міра ризику
значно зростає. Економічний ризик є однією із найбільш складних категорій,
пов'язаних

із

здійсненням

господарської

діяльності.

Сучасна

теорія

економічного ризику (ризикологія), спираючись на загальну економічну теорію,
системний аналіз, економіко-математичні методи і моделі, сформувала свої
теоретико-методологічні

принципи,

нагромадила

потужний

і

гнучкий

інструментарій, що знаходить дедалі ширше практичне використання в усіх
сферах економічної діяльності. В ризикології важливе значення має кількісне
оцінювання економічного ризику за допомогою порівняльних методів.
Аналіз

сучасних

досліджень.

Дослідженням

проблем

кількісного

оцінювання економічних ризиків присвячено праці В. Вітлінського, Л. Донець,
О. Гаращук, Н. Целіна, О. Мельниченко та ін.
Метою статті є: аналіз та узагальнення порівняльних методів кількісного
оцінювання економічних ризиків, які застосовуються в сучасній практиці
господарювання.
Виклад основних результатів. В господарській діяльності досить часто
потрібно приймати найменш ризиковані рішення шляхом порівняння декількох
варіантів альтернативних проектів. За умов економічного ризику підприємець
має вміти здійснити вибір оптимальної альтернативи управлінського рішення.
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Розглянемо методи порівняльної оцінки варіантів рішень з урахуванням
економічного ризику.
Як відомо, якщо існує можливість кількісно і якісно визначити
ймовірність настання тієї чи іншої події, то це буде ситуація ризику. Таким
чином, вибір рішення за умов економічного ризику припускає, що
ймовірності

можливих

варіантів

обстановки

відомі.

Ці

ймовірності

визначаються на основі статистичних даних, а при їх відсутності – на основі
експертних оцінок. У таких випадках, коли ймовірності відомі, і рішення має
декілька наслідків реалізації, доцільно застосовувати ймовірнісний метод
порівняльної

оцінки

варіантів

управлінських

рішень

з

урахуванням

економічного ризику.
Головні

інструменти

цього

порівняльного

методу

оцінювання

економічного ризику:
 ймовірність появи випадкової величини (Р ;
 математичне очікування досліджуваної випадкової величини (М);
 дисперсія (D);
 стандартне (середньоквадратичне) відхилення (σ);
 коефіцієнт варіації ( ).
Для прийняття рішення потрібно знати величину (ступінь) ризику, що
вимірюється двома критеріями [2]:
1) середнє очікуване значення (математичне очікування);
2) коливання (мінливість) можливого результату.
Середнє очікуване значення – середньозважене значення величини події:
,

М=
де

– можливі значення,

Коливання

можливого

– відповідні їм ймовірності.
результату

являє

собою

міру

відхилення

очікуваного значення від середньої величини. Для цього на практиці
застосовують два близько пов'язані критерії: дисперсію та середньоквадратичне
відхилення.
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Дисперсія – середнє зважене з квадратів відхилень дійсних результатів від
середніх очікуваних.
D=

.

Середньоквадратичне відхилення – це корінь квадратний з дисперсії. Він
є іменованою величиною і вказується в тих самих одиницях, у яких
.

вимірюється ознака, що варіює: σ=
Дисперсія

і

середньоквадратичне

відхилення

служать

мірами

абсолютного коливання ознаки.
Відмітимо, що дисперсія не дає повної картини лінійних відхилень
можливих значень випадкової величини від середнього

Х=Х-М(Х), більш

наочних для оцінки ризику, Але значення дисперсії дозволяє встановити зв'язок
між лінійним і квадратичним відхиленнями за допомогою нерівності Чебишева:
ймовірність того, що випадкова величина Х відхиляється від свого
математичного очікування більше, ніж на заданий допуск ε, не перевищує її
дисперсії, яку поділено на

:
Р(

Нерівність

Чебишева

≤
показує,

що

.
незначному

ризику

за

середньоквадратичним відхиленням відповідає малий ризик і за лінійним
відхиленням: значення випадкової величини Х з більшою ймовірністю будуть
розміщуватись всередині ε-околу математичного очікування М(Х).
При виборі найкращого рішення доцільно використовувати правило
оптимального коливання результату [1], суть якого полягає у тому, що з
можливих рішень вибирається те, при якому ймовірності виграшу й програшу
для того самого ризикового вкладення мають невеликий розрив, тобто
найменшу величину середньоквадратичного відхилення і варіації.
Мірою відносного коливання ознаки служить коефіцієнт варіації.
Коефіцієнт варіації дає характеристику ризику на одиницю очікуваного
результату і обчислюється за формулою:
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Коефіцієнт

варіації

можна

розглядати

як

кількість

одиниць

середньоквадратичного відхилення, що припадає на одиницю математичного
очікування. За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати коливання
ознак, виражених в різних одиницях виміру. Коефіцієнт варіації може
змінюватись в межах від 0 до1. Чим більший коефіцієнт варіації, тим сильніше
коливання. Чим більше коливання, тим вищий ризик.
Для коефіцієнта варіації також використовують шкали, що допомагає
орієнтуватися в можливих розкидах його значень [3]. Одну із таких шкал
подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Шкала градації ризику за коефіцієнтом варіації
Величина коефіцієнту варіації
Менше 10%
10%-25%
Більше 25%

Градація ризику
слабкий
помірний
високий

Так, при порівнянні управлінських рішень А і В, перевага повинна бути
віддана рішенню А, якщо:
1)

і

2)

і

3)

і

=

;
;
.

Перевагу варто віддати В якщо:
1)

і

=

;

2)

і

>

;

і

>

.

На основі розрахунку математичного очікування, середньоквадратичного
відхилення, коефіцієнта варіації можна оцінити ризик не тільки конкретної
угоди, але і підприємницької фірми в цілому (проаналізувавши динаміку її
доходів) за певний проміжок часу.
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Перевагою цього методу оцінки ризику є нескладність математичних
розрахунків, недоліком – необхідність великого числа вихідних даних (чим
більше масив, тим більш достовірною буде оцінка ризику).
Якщо ймовірності невідомі, кількісна оцінка ризику можлива за
допомогою методу порівняльної оцінки, який базується на застосуванні
математичної статистики. Головні інструменти даного методу оцінки: середнє
очікуване значення

дисперсія вибіркова

(середньоквадратичне) відхилення

; вибіркове стандартне

; коефіцієнт варіації V.

Нехай дано статистичну вибірку (таблиця 2).
Таблиця 2
Статистична вибірка
…
…
де

– очікуване значення для кожного спостереження,
– частота значення

n=

.

Обчислюють відповідне середнє значення вибірки, вибіркові дисперсію,
стандартне відхилення та коефіцієнт варіації так:
= ·

,

= ·

· ,

=

, V= ·100%.

Розглянемо, як застосовується запропонований метод на практиці.
Задача. Фірма, що виробляє продукцію, вирішує укласти договір на її
поставку з однією із трьох баз. За статистичними даними про терміни оплати
товару цими базами

– термін оплати в днях,

– число випадків

спостереження (див. табл. 3) вибрати ту базу, яка оплачує товар у найменший
термін при укладанні договору поставки продукції.
Таблиця 3
Статистична інформація
7
14
5
12

12
24
8
14

5
8

6
12

Перша база
13
15
30
32
Друга база
11
13
16
17
20
27
32
25
Третя база
9
11
17
13
21
23
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17
25

20
17
19
17
19
17

21
10
20
9

Розв'язання.
Розрахуємо

середнє

очікуване

значення,

вибіркове

стандартне

відхилення, коефіцієнт варіації для кожної бази, що досліджується.
Для першої бази:
=

·(7·14+12·24+13·30+15·32+17·25+20·17)≈14,23.
+

·(

+

+
=

+

+

3,43; V=

)≈11,78;

100%≈24,1%.
14,1;

Аналогічно для другої бази:
Для третьої бази: ≈13,15;

≈27,29;

4,33; V=30,71%.

≈18,79;

=5,22; V=39,7%.

З розрахованих значень стандартних відхилень можна зробити висновок,
що укладення угод з першою базою менш ризиковане. Середні терміни оплати
для всіх баз відрізняються несуттєво. Порівнюючи значення коефіцієнтів
варіації маємо, що коефіцієнт варіації для першої бази найменший, тому
доцільно укласти договір поставки продукції з першою базою.
Основною перевагою статистичного методу є те, що він дозволяє оцінити
ризик не тільки конкретного інвестиційного проекту, але й усього підприємства
в цілому, знаючи динаміку доходів за попередні періоди.
Висновки.

Розглянуті

порівняльні

методи

кількісного

аналізу

економічних ризиків дають змогу виявити можливі загрози для підприємств, а
також визначити фактори ризиків, які впливають на результати прийнятих
рішень.
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ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті запропоновано структуру навчального процесу, що дозволить
викладачам математичних дисциплін ефективно комбінувати традиційні та
інноваційні

методи

навчання.

Розглянуто

особливості

впровадження

інформаційних та освітніх технологій з урахуванням специфіки предмету.
Визначені шляхи оптимізації навчального процесу, обґрунтовано доцільність
застосування відповідних методів у діяльності викладача.
Ключові слова: викладання вищої та прикладної математики, секторна форма
викладання, інноваційні методи навчання, інформаційні технології, пакети
прикладних програм.
Вища та прикладна математика є нормативною дисципліною для економічних
спеціальностей. Її вивчення надає систематизованих знань із фундаментальних
методів математичного моделювання та дослідження різних процесів, формує у
майбутнього фахівця аналітично-дослідницькі компетенції, що є необхідними для
спеціаліста в сучасних умовах. Крім того, вища та прикладна математика закладає
основу для вивчення спеціальних предметів, що відповідають напряму підготовки.
При викладанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах
економічного спрямування виникає багато труднощів, пов‘язаних із суттєвою
складністю дисциплін. Адже вивчення математичних дисциплін потребує від
студента певних аналітичних здібностей, здатності до логічного мислення, а також
достатніх знань і навичок із курсу шкільної математики. Крім того, серед студентів
існує думка, що математика – це абстрактна, непотрібна в реальному житті, а
особливо в майбутній професійній діяльності дисципліна.
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Нині з‘явились проблеми, зумовлені соціально-економічним розвитком
суспільства та загальними тенденціями вищої освіти. Перш за все, невпинно
зростають вимоги до кваліфікації майбутніх фахівців, тому необхідно забезпечити
переорієнтацію навчального процесу на отримання професійних компетенцій. З
іншого боку, прогрес науки та перенасиченість її інформаційного поля призвели до
того, що кількість годин, які відводяться в навчальних планах на вивчення
фундаментальних наук, неухильно зменшується. Тому вже сьогодні можна
говорити про вивчення цих наук лише на рівні їх понятійного апарату. Це, поперше, обумовлює високі вимоги щодо коректності й виразності формулювання
понять і, по-друге, вимагає зміни в самій технології навчання. Виникає потреба в
переході від секторної форми викладання навчального матеріалу (при якій матеріал
викладається за розділами даного курсу) до концентричної (при якій нові поняття
та визначення подаються по мірі того, як виникає необхідність в них). В зв‘язку з
цим стає необхідним реформування навчального процесу в цілому як з точки зору
організації, так і змістового навантаження.
Найбільшу увагу останнім часом освітянська спільнота приділяє новим
підходам та засобам у навчанні. Загальним питанням педагогіки вищої школи
присвячені роботи З. Курлянд, О. Малихіна [3], М. Фіцули [5], В. Нагаєва,
Л. Кнодель та ін. Аналіз літератури свідчить, що дослідження питань з
впровадження інформаційних технологій навчання започаткували А. Єршов,
М. Жалдак, С. Кузнецова, В. Розумовський, Ю. Рамський. Проблеми використання
комп' ютера як засобу навчання у вищій школі розглядають у своїх працях
А. Гуржій, М. Жалдак, М. Львов, С. Раков, О. Співаковський та ін. Проблемам
наукового обґрунтування форм навчання, які реально мають можливість підвищити
результативність і ефективність навчання і професійну підготовку, позитивний вплив
на особистісний розвиток людини та професійне становлення вище зазначених
завдань приділяється значна увага провідних спеціалістів в галузі педагогіки та
психології (А. Хинчин, В. Зазикін та інших) З‘явилось багато робіт, що присвячені
розробці та питанням впровадження різноманітних інноваційних засобів навчання,
застосуванням комп‘ютерних інформаційних технологій, серед них роботи Н. Морзе,
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М. Жалдака [1], С. Семерікова [2], Ю. Рамського, Ю. Триуса та багатьох інших
вітчизняних та закордонних авторів. При цьому питання співвідношення
традиційних та новітніх методик у навчанні часто залишаються поза увагою.
Зауважимо, що на сучасному етапі у діяльності викладачів особливо гостро
стоїть питання використання інноваційних методів навчання, особливо при
опануванні студентами математичних дисциплін.
Метою даної статті є розробка збалансованої структури навчального процесу з
точки зору оптимального поєднання традиційних та інноваційних підходів при
вивченні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах, обґрунтування
ефективності її застосування.
У світлі вище зазначених цілей, ми розглянемо основні складові навчального
процесу і визначимо функціональне навантаження кожної компоненти в сучасних
умовах, обговоримо особливості запровадження інноваційних технологій і
переформатування традиційних форм навчання при викладанні вищої та
прикладної математики.
Побудова курсу вищої та прикладної математики у ВТЕІ КНТЕУ починається
із визначення рівня математичної підготовки студентів на момент вступу у вищий
навчальний заклад (зазвичай шляхом проведення вхідного контролю знань з
шкільної математики). Тому, викладачі для дотримання принципу наступності в
опануванні дисципліною, можуть доповнити всі компоненти курсу достатнім
супроводженням відомостями зі шкільного курсу математики, що в свою чергу
сприяє створенню умов для опанування дисципліни з урахуванням можливих
недоліків середньої освіти.
Проводячи заняття з вищої математики, викладач ставить перед собою
завдання не тільки викладати даний матеріал, але й розвивати у студентів
спостережливість, увагу і зосередженість, навчити проявляти ініціативу і
наполегливість, розвивати розуміння важливості колективної праці та поваги до
праці своїх товаришів, формувати їх характер.
Математика створює базу для інтеграції знань у тісному зв'язку з
інформатикою, тому ефективним засобом здійснення цього процесу є комп'ютерна
підтримка викладання математики та спеціальних дисциплін.
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Навчальна робота є основним видом діяльності вищих навчальних закладів та
включає планування, організацію та проведення всіх видів навчальних занять,
поточного та підсумкового контролю за засвоєнням слухачами навчального
матеріалу.
Завдання викладача математики довести, що комп'ютерне забезпечення є
інструментальним засобом, який вимагає від студентів відповідної математичної
підготовки: знання сучасних числових (наближених) методів; сформованості
прикладних математичних навичок; вміння формалізувати прикладні задачі у
вигляді математичних моделей; вміння інтерпретувати одержані результати;
наявності навичок побудови і дослідження математичних моделей реальних
практичних завдань. Впровадження нових технологій має бути спрямованим на
підвищення якості освіти і як наслідок на підвищення конкурентоздатності
навчальних закладів. Тільки у цьому випадку нові технології є виправданими.
Зазначимо, що навчальним планом дисципліни передбачено проведення
лекцій, практичних занять, відведено певний час на індивідуальну роботу зі
студентами (консультації). Нажаль, вивчення вищої та прикладної математики не
супроводжується лабораторними заняттями в комп‘ютерних класах. Тим не менш,
можна порадити викладачам скористатися рекомендаціями щодо їх проведення в
рамках практичних занять або самостійної роботи студентів.
Основою будь-якого навчального процесу є курс лекцій, що є головною
ланкою дидактичного циклу навчання. Специфікою математичних дисциплін є те,
що всі результати не просто декларуються, а отримуються на основі попередніх
відомостей. Тому вивчення будь-яких фактів потребує осмислення з боку студента,
а значить, неможливо переоцінити роль супроводжуючих пояснень викладача.
Незамінна також здійснювана методична переробка лектором матеріалу, особливо
у випадку важких для засвоєння тем. Нарешті, велике значення має і психологічний
фактор: будь-який матеріал складається із ланцюга міркувань, має логічну
послідовність, тому поступова поява його на дошці з-під рук викладача
сприймається краще, ніж великий, нехай навіть дуже яскравий, блок інформації на
слайді, який неможливо осмислити водночас [7]. Тому, на нашу думку, не слід
захоплюватись презентаціями, коли мова йде про викладання нового матеріалу.
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Спілкування між викладачем та студентами під час лекції в свою чергу має
важливе виховне значення. Досвідчений лектор супроводжує викладання матеріалу
рекомендаціями

щодо

самоорганізації

в

навчанні,

самодіагностики

та

самовдосконалення. Особистісний вплив викладача сприяє формуванню світогляду
студента, розвитку його як особистості та майбутнього фахівця.
При всій важливості традиційної лекції, продумане введення в навчальний
процес сучасних засобів та технологій, безсумнівно сприяє інтенсифікації
навчальної діяльності студентів під час опанування теоретичних знань з вищої та
прикладної математики.
На нашу думку, вдале комбінування традиційного викладання із презентаціями
значно підвищує наочність матеріалу, а значить, і якість його засвоєння. При
викладанні вищої та прикладної математики презентації доречні з декількох
причин: для пропедевтики матеріалу; для визначення ключових моментів, основних
етапів дослідження (наприклад, у вигляді блок-схем); для ілюстративного
супроводження, зображення геометричних аспектів; для узагальнюючих висновків
за темою тощо. Сучасні мультимедійні технології надають можливість також
використовувати для викладання теоретичного матеріалу повноцінні анімації,
звукові та відеосупроводження. Безумовно, всі ці засоби значно підвищують якість
сприйняття, стимулюють інтерес до предмету в цілому.
Окрім комп‘ютерних технологій, активізації навчального процесу сприяє
проведення лекцій в нетрадиційних формах, серед яких проблемні лекції, лекціїдискусії, лекції-прес-конференції тощо. Запровадження цих навчальних методів
актуалізує мотиваційну, стимулюючу, розвиваючу, професійно-орієнтуючу функції
лекцій.
Як зазначає у своїй праці Рибалко А., викладання теоретичного матеріалу в
класичній формі повинно займати близько 70% відведеного часу. На презентації та
демонстрацію анімаційних роликів відводиться близько 30% часу. В залежності від
їх змістового навантаження вони можуть розпочинати лекцію, закінчувати її, або ж
лектор звертається до них кілька разів, супроводжуючи матеріал. Решта
аудиторного часу присвячується проведенню одного (чи кількох) із наведених вище
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нетрадиційних видів робіт. Варіативність форм лекційних занять сприяють як
активізації навчання, так і розвитку особистісних якостей студента, його
комунікативних компетенцій.
Нині фахівцям економічного профілю необхідно мати стійкі навички
використання апарата вищої та прикладної математики для розв‘язання задач
практичного характеру. У зв‘язку з цим суттєво змінюється функціональне
призначення практичних занять.
Нажаль, значення практичних занять інколи недооцінюється, їм відводиться
другорядна роль в навчальному процесі. Адже переорієнтація сучасної вищої освіти
з процесу навчання на результат вимагає від студента цілеспрямованої праці на
отримання практичних навичок і компетенцій, що дозволять йому бути
затребуваним та успішним в своїй професіональній сфері.
На практичних заняттях з вищої та прикладної математики студент оволодіває
навичками аналізу, дослідження та розв‘язання широкого спектру задач, вчиться
будувати математичні моделі реальних процесів і систем. Тому при первинному
опануванні нового матеріалу студентам пропонуються завдання абстрактного
характеру з тим, щоб зосередити увагу на математичних аспектах того чи іншого
інструменту, роз‘яснити його властивості, домогтись спроможності його
використання. Бажаним результатом є доведення навичок розв‘язання типових
завдань до автоматизму. На цей етап отримання базових вмінь виділяється майже
70% аудиторного часу.
Далі викладач має демонструвати, в якому контексті подібні задачі можуть
виникнути у майбутнього фахівця в його професійній діяльності. Усвідомлення
застосовності розглянутого математичного апарату є найважливішим стимулом для
вивчення дисципліни студентами. Крім того, при викладанні будь-якого матеріалу
необхідно робити посилання на подальше використання його в інших, особливо
спеціальних, навчальних курсах.
Впровадження інноваційних форм навчання під час практичних занять не
менш виправдане, ніж для лекцій. Зміна формату, переключення на інший вид
роботи страхує студентів від перевтоми, стимулює їх інтерес до матеріалу, тим
самим значно активізується навчально-пізнавальна діяльність під час заняття.
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Нарешті, надважливо організувати регулярний поточний контроль отриманих
знань і вмінь студентів. Його тестову частину, яку можна (і тому бажано)
реалізувати на комп‘ютерах, слід перенести на лабораторні заняття. Але в
математиці неможливо обмежитись лише тестовими завданнями, тому різним
формам контролю, в тому числі виконання домашніх завдань, слід присвятити
близько 15% сумарного аудиторного часу.
Нині існує значна кількість комп'ютерних програм підтримки математики:
Derive, Maple, Mathcad, Mathematica, Matlab, MuPad, O-Matrix, Ox, Scilab та ін.
Комп'ютерні програми навчального призначення можуть бути класифіковані за
типами у такий спосіб: комп'ютерні підручники; предметно-орієнтовані середовища
(мікросвіти, що моделюють програми, навчальні пакети); лабораторні практикуми;
програми-тренажери; контролюючі програми; довідники, бази даних навчального
призначення.

Проте

найбільш

поширеними

для

розв‘язання

численних

математичних завдань є MatLab, MathCad.
Оскільки сам формат заняття на комп‘ютері передбачає самостійну роботу, то
методичне забезпечення повинно включати розробку індивідуальних завдань для
виконання. Також, на нашу думку, обов‘язково слід включити в план розробку
студентами проектів. Результат роботи групи повинен бути презентований
студентами, містити обґрунтування можливості та доцільності застосованого
математичного апарату, а також витримати захист перед іншими студентами.
Оцінювання цього виду робіт враховує не тільки вміння розв‘язувати проблему, але
і демонструвати отримані результати. У ВТЕІ КНТЕУ студентам пропонується
виконання самостійної роботи у формі Веб-квестів.
Завдяки організації самостійної роботи у формі Веб-квестів з вищої та
прикладної математики за визначеною схемою студент отримує цілий ряд
важливих професійних та комунікативних компетентностей: здатність самостійно
обирати методи і засоби дослідження; вміння реалізовувати алгоритми за
допомогою програмного забезпечення; здібність до творчого підходу та
креативного мислення; здатність до ефективної співпраці при вирішенні
поставлених задач та організації роботи групи спеціалістів тощо [6, c. 258].
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Таким чином, запропонована структура навчального процесу в контексті
опанування дисципліни вищої та прикладної математики дозволяє вирішувати
цілий комплекс специфічних і загальних проблем сучасної вищої школи.
Оптимальне

комбінування

традиційних

та

інноваційних

форм

наближає

розв‘язання таких злободенних стратегічних задач національної освіти, як
підвищення її доступності, якості та конкурентоспроможності [4, c. 2].
Подальшого дослідження потребує конкретизація розглянутих аспектів, а
саме: як оцінювання, організація самостійної роботи студентів тощо. Нарешті,
невпинний розвиток інформаційних комп‘ютерних технологій дозволить і надалі
вдосконалювати навчальні програми математичних дисциплін у вищих навчальних
закладах.
Список використаних джерел:
1. Жалдак М. І. Комп‘ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики,
інформатики : посібник для вчителів / М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - 182 с.
2. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч.
посіб. / В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко,С.О. Семеріков, С. В. Шокалюк; за ред.
М. І. Жалдак. - Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009. - 334 с
3. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. В. Малихін,
І.Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. - Кривий Ріг : КДПУ, 2010. –
270 с.
4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455. pdf
5. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. - 2-е вид.,
доп. - К. : Академвидав, 2010. - С. 163-176.
6. Добровольська Н. В. Використання інноваційної технології Веб-квест при
викладанні

математичних

дисциплін

для

майбутніх

менеджерів

/

Н.В. Добровольська // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній
освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. ; [за ред. М. М. Козяра та
Н.Г. Ничкало]. — Львів : ЛДУ БЖД, 2012. — Част. 1. — С.257-260.
582

7. Рибалко А.П. Оптимізація викладання вищої математики в сучасних умовах
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http: //www.repository.hneu.edu.ua›jspui/bitstream/123456789.
УДК 621.31(477.44)(045)
О.В. Іващук, к.ф.-м.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ МОДЕЛЮВАННЯ
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті описано методику побудови та знаходження розв’язку моделі
динаміки енергопостачання Вінницької області.
Ключові слова: енергопостачання, енергоспоживання, моделювання, модель,
енергоносії.
Постановка проблеми. Стратегічне планування регіонального розвитку
неможливе

без

енергопостачання.

планування
Важлива

та
роль

прогнозування

розвитку

динаміки

енергетики

розвитку

народного

у

господарства визначається тим, що будь-який виробничий процес чи будь-який
вид обслуговування населення пов'язаний з використанням енергії. Тому
прогнозування рівня енергопостачання є досить важливим для регіональної
економіки.
Аналіз сучасних досліджень. Останнім часом дослідження щодо оцінки
рівня енергоспоживання та енергопостачання регіональною економікою
набувають дедалі більшої актуальності. Дослідження проводяться як за
кордоном, так і вітчизняними фахівцями: М. Куликом, В. Жовтянським,
М. Гнідий, Ю. Синяком, Ф. Анандер та іншими. Розробляються моделі, які
дозволяють врахувати структурний і технологічний фактори. Водночас треба
враховувати і звички людей щодо використання енергії, а також політикоекономічні чинники впливу на енергопостачання. А взагалі необхідно
розробити модель оцінки рівня енергопостачання з урахуванням структурних,
технічних, управлінських, політико-економічних і світоглядних факторів
впливу. Таким чином, виникає завдання провести формалізацію впливу різних
факторів на енергопостачання.
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Метою статті є опис методики побудови та знаходження розв‘язку моделі
динаміки енергопостачання Вінницької області.
Виклад основних результатів. Задоволення потреб людини залежно від
конкретних (економічних, технологічних, соціальних, географічних) умов
проживання вимагає різних рівнів споживання енергії та її видів. У цілому
споживання енергії відбувається у формі прямого використання енергії для
окремих специфічних потреб (опалення, освітлення) або у формі одержання
товарів і послуг для задоволення кінцевих потреб людини - таких, як їжа,
житло, транспортування, надання інформації, розваги тощо. Рівень кінцевого
енергоспоживання економікою регіону для задоволення потреб людини у
загальному випадку є комбінацією ряду параметрів [2]:
 соціально-побутових потреб, які залежать від рівня доходів і потреб
громадян;
 типу використання, що визначається, наприклад, такими факторами: яким
видом транспорту користується людина, в яких умовах вона проживає та
працює на виробництві;
 типу технологічного обладнання, яке використовується для задоволення
потреб людини та визначає рівень енергоефективності обладнання, що
зумовлюється технічним рівнем обладнання і ефективністю окремого
процесу взагалі;
 виду і кількості енергоресурсів, що визначається типом розвитку
економіки (екстенсивний та інтенсивний) та пріоритетами соціальноекономічного розвитку і зумовлюється впливом найбільших політикоекономічних сил суспільства.
При

цьому

кожний

з

даних

параметрів

впливає

на

існуючий

рівень розвитку суспільства, який відображається у типі суспільної свідомості
(енергоекстенсивний та енергозберігаючий) щодо використання енергії.
Енергетика

—

інфраструктурна

галузь,

і

від

того,

як

вона

функціонуватиме, залежать не лише економічні показники, від цього залежить
життя і здоров‘я населення країни, можливості суспільства нормально жити та
працювати [1].
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Енергетичні ресурси є вагомим фактором стабільної роботи підприємств
основних сфер господарської діяльності. Всі показники пов‘язані із їх
використанням,
рентабельність

певною

мірою

виробництва

і,

впливають
взагалі,

на

залежать

собівартість
від

продукції,

стану

паливно-

енергетичного комплексу.
У Вінницькій області немає значних запасів природних горючих
матеріалів. Енергопостачання – сумарне постачання всіх видів енергоносіїв у
межах певного регіону.
Динаміка споживання енергоресурсів у Вінницькій області зменшується з
кожним роком, і причина у цьому не у впровадженні енергозберігаючих
технологій, а у масовому закритті підприємств [3].
Вінницька область виробляє 11279 кВт електроенергії, в основному в
області працюють ГЕС: Сабарівська, Сутиська, Скалопольська, Дмитринецька,
Чернятинська, Брацлавська, Глубочанська.
Основними споживачами електроенергії у області є населення та
промисловість, які споживають відповідно 30% та 37% від загальної кількості
спожитої електроенергії. Загальна структура споживання електроенергії
Вінницькою областю показана на рис.1.
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інше

Рис. 1 Структура споживання електроенергії (у відсотках)
У структурі споживання енергетичних матеріалів у Вінницькій області
переважає вугілля, та природній газ. Майже 60% енергетичних матеріалів іде на
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виробництво електроенергії, у структурі ресурсів на це іде 94,8% вугілля
області та 36% газу.
Математичну модель розвитку динаміки енергопостачання регіону можна
представити у вигляді залежності прогнозного обсягу енергопостачання на
період t:
Yp = f(x1p(t), x2p(t),x3p(t),x4p(t))

(1)

де Yp – оптимальний обсяг енергопостачання на прогнозний рік P;
x1p(t) – функціональна залежність обсягу енергопостачання вугілля від часу
(t=

) на прогнозний рік P ;

x2p(t) - функціональна залежність обсягу енергопостачання газу від часу (t=

)

на прогнозний рік P;
x3p(t) - функціональна залежність обсягу енергопостачання бензину та
дизельного пального від часу (t=

) на прогнозний рік P;

x4p(t) - функціональна залежність обсягу енергопостачання електроенергії від
часу (t=

) на прогнозний рік P.

Середня швидкість зміни обсягу енергопостачання:
YD=

,

(2)

де YD – середня швидкість зміни обсягу енергопостачання за рік.

,

,

прогноз енергопостачання на визначені три роки.
Таким чином, математична модель має вигляд:
Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+ξ,
A x1 p  X 1 p  A x1 p ,
Ax2 p  X 2 p  Ax2 p ,

(3)

A x3 p  X 3 p  A x3 p ,
Ax4 p  X 4 p  Ax4 p ,

x 1p , x 2p, x3p, x 4p, x 1p+1, x 2p+1, x 3p+1, x 4p+1 ≤ 0,
x 1p+1 , x 2p+1, x 3p+1, x4p+1 ≤ 0,
x 1p+2 , x 2p+2, x 3p+2, x4p+2 ≤ 0,
a 1p *x 1p +a2p*x 2p +a 3p*x 3p +a 4*x 4p max
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У моделі використані такі позначення:
р –індекс, який характеризує прогнозний рік P; t – період дослідження;
– мінімальне значення довірчого інтервалу для фактора j (j=1, …, 4);
– максимальне значення довірчого інтервалу для фактора j (j=1, …, 4).
Структурна схема моделі наведена у табл. 1:

Таблиця 1
Структурна схема моделі розвитку динаміки енергопостачання регіону
Змінні
Обмеження
min x1p

х1p х2p х3p х4p Відношення Обмеження
1 0 0 0
>=

max x1p
min x2p

1
0

0
1

0
0

0
0

<=
>=

max x2p
min x3p

0
0

1
0

0
1

0
0

<=
>=

max x3p
min x4p

0
0

0
0

1
0

0
1

<=
>=

max x4p
0 0 0 1
Цільова функція a1p a2p а3p а4p

<=

Наведемо алгоритм розв‘язання моделі (3):
1. Проведення розрахунків по вибору виду функції залежності факторів
моделі від часу та вибору оптимальної.
2. Побудова прогнозу для кожного значення X використовуючи знайдені
функції розподілу.
3. Знаходження

теоретичного

значення

кожного

Х

використовуючи

знайдені функції розподілу.
4. Розрахунок середнього значення – Х теор. для кожного Х.
5. Розрахунок довірчого інтервалу.
6. Використовуючи довірчі інтервали побудувати матрицю оптимального
плану та розв‘язати її.
7. Знайти максимум енергоспоживання підставивши знайдені Х.
Вхідна інформація для даної моделі формується на основі статистичної
інформації. Елементи вхідної інформації типу аналізу енергопостачання регіону
показано у табл. 2.
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Таблиця 2
Вхідні параметри моделі енергопостачання регіону
Елемент вхідної інформації
оптимальний обсяг енергопостачання на прогнозний
рік P
функціональна залежність обсягу енергопостачання
вугілля від часу t на прогнозний рік P
функціональна залежність обсягу енергопостачання
газу від часу t на прогнозний рік P
функціональна залежність обсягу енергопостачання
бензину та дизельного пального від часу t на
прогнозний рік P
функціональна залежність обсягу енергопостачання
електроенергії від часу t на прогнозний рік P

Одиниця
вимірювання

Позначення

тис. т. у. п.

Yp

т

x1p(t)

т.

x2p(t)

т.

x3p(t)

т. нафтового
еквіваленту

x4p(t)

Модель прогнозування енергопостачання регіону розробляється на
персональному комп‘ютері. Основу технічного забезпечення моделі складає

комплекс технічних засобів. Зокрема до них належать: технічні засоби збору,
накопичення, передачі, обробки, виводу та представлення інформації, а
також засоби оргтехніки. Комплекс технічних засобів повинен забезпечувати
рішення задач із мінімальними трудовими та вартісними затратами, із
заданою точністю та достовірністю, у вказані терміни. Комплекс технічних
засобів повинен мати інформаційну, програмну та технічну сумісність
засобів; можливість розширення з метою підключення нових технічних та
програмних засобів.
Аналіз моделі розвитку енергопостачання регіону базується на проведенні
експертних оцінок.
Висновки. Практична цінність наведеної моделі енергопостачання регіону
полягає в можливості застосування її на базі Вінницького регіону, виявленні та
усуненні недоліків у регіональній енергетичній політиці.
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РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У

статті

розглядаються

основні

напрямки

запровадження

нових

інформаційних технологій в роботу Пенсійного фонду України та їх роль у
формуванні
очікувані

єдиної

інформаційно-аналітичної

результати

від

реалізації

системи

концепції

Фонду.

Описані

реформування

системи

обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України.
Ключові слова: інформаційна система, інформаційна технологія, Пенсійний
фонд України, електронна пенсійна справа, інформаційно-аналітична система
Пенсійного фонду, електронні послуги.
Сучасна пенсійна система України покликана максимально забезпечувати
якісний соціальний захист громадян. Це означає, що кожен працюючий
повинен мати можливість перевірити, чи своєчасно і в повному обсязі
роботодавець сплачує за нього внески, оскільки періоди сплати цих внесків та
їх

розмір

безпосередньо

впливають

на

величину

пенсійної

виплати

громадянина.
Інформатизація суспільства – це глобальний процес, специфіка якого
полягає в тому, що особливу роль набуває збирання, накопичення, обробка,
зберігання, передача та використання інформації на основі сучасних
інформаційних технологій. Система обслуговування громадян та обробки
пенсійної документації в органах Пенсійного фонду України (ПФУ), має
відповідати сучасним вимогам та принципам інформаційного суспільства, а
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отже

потребує

рішучих

комплексних

змін

та

впровадження

нових

модернізованих інформаційних технологій. Особливо це питання постає в
умовах збільшення загального обсягу прийому громадян та численної кількості
документів, що оброблюються та зберігаються в органах ПФУ.
Сьогодні саме інформаційні системи та новітні технології є основним
засобом підвищення ефективності, економічності, якості та розширення складу
послуг, що надаються населенню. Питання забезпечення системи Пенсійного
фонду України інформаційними технологіями досліджують такі українські
вчені, дослідники та практики, як Б. Зайчук, Н. Гордієнко, О. Жила, М. Лазебна,
О. Малецький, Л. Хижняк та інші, які у своїх працях та інформаційних оглядах
підкреслюють

актуальність

та

необхідність

впровадження

сучасних

інформаційних технологій у повсякденну роботу Пенсійного фонду України.
Метою даної статті є висвітлення основних напрямків запровадження
нових інформаційних технологій для підвищення якості надання пенсійних
послуг в Україні.
Головна мета та найвищий результат впровадження інформаційних
технологій – це новий покращений рівень обслуговування громадян в органах
ПФУ, значне підвищення якості прийому громадян, зменшення термінів
обробки заяв та документів, можливість дистанційного доступу пенсіонера до
своєї пенсійної справи, виключення можливості впливу людського фактору на
визначення розміру пенсії [1].
Нині система збирання, обробки та ведення інформації Пенсійного фонду
України складається із таких інформаційно-технологічних підсистем [2]:
− автоматизованої системи персоніфікованого обліку внесків (СПОВ);
− автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі
комп‘ютерних технологій;
− системи призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян;
− автоматизованої

системи

обліку

сплати

страхових

внесків

і

центрального сховища обліку сплати страхових внесків до Пенсійного
фонду України.
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Операційні та аналітичні ланки технологічних підсистем функціонують на
базі корпоративної телекомунікаційної системи, яка забезпечує актуалізацію
інформації, доступ до неї через інформаційні кіоски та повноцінний обмін у
всіх органах Пенсійного фонду по всій території України. Це відкриває
небачені горизонти як стосовно складання достовірних прогнозів фінансового
стану пенсійної системи, так і щодо визначення оптимальних шляхів її
подальшого реформування, яких система соціального страхування була
позбавлена у минулому.
Як зазначає директор департаменту інформаційно-аналітичних систем та
електронних реєстрів ПФУ Олександр Малецький [2] Пенсійний фонд
продовжує здійснювати практичне формування бази даних персоніфікованого
обліку. Практична робота із запровадження бази даних персоніфікованого
обліку не може не впливати на людей, так як призначення пенсій відбувається
на основі персональних відомостей. А це змушує українських громадян
починати замислюватись про фінансове забезпечення власної пенсії не перед
настанням пенсійного віку, а набагато раніше.
Сьогодні люди почали розуміти, що заниження чи приховування офіційної
заробітної платні призводить до зменшення надходжень до Фонду, що
отримання «сірої» зарплати не забезпечить у майбутньому гідної пенсійної
виплати. Із прихованої зарплати не відраховуються внески до Пенсійного
фонду, саме тому громадяни обрікають себе на мінімальну пенсію в
майбутньому. Більше того, погоджуючись отримувати гроші «в конверті»,
працівник погіршує забезпечення пенсійних виплат сьогоднішнім пенсіонерам,
можливо, власним батькам. Найважливішим завданням для раціонального
використання інформаційних ресурсів є забезпечення взаємодії в єдиному
інформаційному просторі, який дозволяє поєднати дані різних систем. При
цьому необхідно виключити ризики неконтрольованого втручання у бази
даних.
Зараз

важливіше

спрямувати

розвиток

інформаційних

систем

на

підвищення ефективності та якості обслуговування громадян, зробити так, щоб
591

кожен, хто звернувся до Пенсійного фонду, відчув, що нові технології
працюють на нього. Крім того, не можна забувати про підвищення загального
рівня поінформованості населення, що повинно створити передумови для
виведення зарплат громадян з тіньового сектора.
Цілями впровадження персоніфікованого обліку є:
− створення умов для призначення пенсій відповідно до результатів праці
кожної застрахованої особи;
− забезпечення достовірності відомостей про стаж та заробіток, що
визначають розмір пенсії;
− зацікавлення застрахованих осіб в сплаті страхових внесків;
− створення умов для контролю за виплатами;
− інформаційна підтримка прогнозування видатків на виплату пенсій та
визначення тарифів страхових внесків.
Головного результату вже досягнуто – запроваджено страхові принципи
при визначені суми пенсійної виплати [3]. Дуже важливо, щоб кожен розумів,
що розмір його пенсії буде прямо залежати від усієї трудової діяльності, а не
від декількох років
Серед завдань на найближчу перспективу щодо розширення інформаційної
системи

Пенсійного

запровадження
розширити

фонду

обов‘язкової

інформаційний

є

створення

накопичувальної
простір

інформаційного
системи.

Пенсійного

фонду

Це

підґрунтя
допоможе

України

як

адміністратора Накопичувального фонду до взаємодії з органами державного
нагляду та регулювання, зберігачами та компаніями з управління активами [4].
На першому етапі впровадження нової системи у кожній області України
вже визначено два-три пілотних райони, де, зокрема, відпрацьовуватимуть
технологію оцифрування пенсійних справ та запровадження єдиних стандартів
обслуговування. Передбачається створення нових методів прийому громадян за
принципами «бек-офіс» та «фронт-офіс». Це дасть змогу не тільки відмовитися
від величезного паперового документообігу, а й спростити процедури прийому
та обслуговування громадян, істотно скоротити час їхнього спілкування з
фахівцями Фонду [1].
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Особи, які проживають (зареєстровані) у Вінницькій, Донецькій, Київській
та Херсонській областях, можуть звертатися із заявами про призначення пенсії
до територіальних органів Пенсійного фонду України в цих областях незалежно
від території обслуговування таких органів; заява та інші подані документи
скануються зазначеними органами із використанням технічних засобів,
засвідчуються електронним цифровим підписом та зберігаються в електронній
пенсійній справі як копії документів, на підставі яких призначено пенсію [5].
Вся інформація про особу відразу потраплятиме в електронну пенсійну
справу, яку формуватимуть під час першого звернення громадянина у
Пенсійний фонд та оброблятимуть через централізовану систему призначення
та виплати пенсій. Ця система буде єдиною для всіх управлінь Фонду,
захищеною за сучасними стандартами, що унеможливлює втрату персональних
даних та витік інформації [1].
Після того, як працівники фронт-офісу прийняли необхідний пакет
документів, у бек-офісі автоматично, за допомогою програмного забезпечення,
вносяться у справу дані із системи персоніфікованого обліку про страховий
стаж та заробітну плату й здійснюється розрахунок пенсії. Дані про стаж за
періоди роботи до впровадження системи персоніфікованого обліку спеціаліст
вносить вручну на підставі даних трудових книжок.
Нова система аналізує можливість призначення пенсії за всіма варіантами,
на які має право конкретний пенсіонер. Клієнту не треба буде писати заяву на
призначення конкретного виду пенсії, варто лише зазначити, що він претендує
на призначення пенсії у найвигіднішому для нього розмірі. Після введення всієї
необхідної

інформації

система

автоматично

обраховує

різні

варіанти

розрахунку пенсії, залишається лише вибрати оптимальний варіант і натиснути
клавішу "Призначити". Про призначення пенсії заявнику надсилається smsповідомлення і повідомлення на електронну пошту. Водночас формується
електронний список на виплату пенсії і передається підприємству поштового
зв‘язку або банківській установі, які здійснюють виплату пенсій.
Ще одна проблема діючої системи обслуговування громадян в органах
ПФУ, що вирішує запровадження нової централізованої системи – це те, що
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оформлення пенсійних документів відбувається лише в управлінні Фонду за
місцем реєстрації пенсіонера. У подальшому громадянин зможе звернутися
щодо призначення пенсії в будь-яке управління в системі Пенсійного фонду
України. Це спростить життя пенсіонерам, які можуть звернутися щодо
призначення пенсії в найближчу установу.
Отже, запропонована інформаційна система ПФУ повинна:
− забезпечити надійний захист даних;
− максимально автоматизувати технологічні процеси призначення і
виплати пенсії;
− забезпечити оцифрування архівів пенсійних справ, і, як результат,
відмова від паперових носіїв;
− забезпечити можливість обслуговування громадян у будь-якому органі
фонду, незалежно від місця реєстрації;
− спростити процедуру надання послуг органами Пенсійного фонду;
− підвищити якість і зменшити час обслуговування.
Значно

розширюються

можливості

дистанційного

обслуговування

громадян, залучаючи до цього контакт-центр та веб-портал Пенсійного фонду.
Одержавши електронний цифровий підпис, через персональний кабінет на вебпорталі людина отримає доступ до своєї електронної пенсійної справи, зможе
подати заяву на перерахунок пенсії, не виходячи з дому, контролювати
вчасність виплат. Крім того, через веб-портал електронних послуг Пенсійного
фонду громадянин має право подати заяву, звернення, скаргу, отримати
необхідну консультацію фахівців. Веб-портал надає громадянам можливість
зручно і оперативно взаємодіяти з органами ПФУ, дистанційно отримувати
послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду.
Принциповою відмінністю від попередніх форм інформування Пенсійним
фондом через Інтернет є той факт, що веб-портал надає електронні послуги
кожній особі індивідуально. Портал працює з дотриманням вимог до захисту
персональних даних. У відкритому доступі (без реєстрації) на порталі надається
багато корисної інформації з питань пенсійного страхування, бланки
документів, інструкції щодо їх заповнення тощо [6].
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Електронні послуги, які може отримати користувач на порталі після
відповідної реєстрації:
− отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих
громадян);
− отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів);
− формування запитів на попередню підготовку документів;
− можливість подачі скарг;
− запис на прийом до фахівців Фонду;
− отримання інформації про стан розрахунків платників з ПФУ (для
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
Прийняття

якісних

управлінських

рішень

потребує

відповідних

аналітичних даних, що в свою чергу вимагає створення єдиного центрального
масиву актуальних даних та центральної інформаційно-аналітичної системи. Їх
відсутність породжує формування різноманітної адміністративної звітності,
велика кількість якої перевантажує систему органів Пенсійного фонду
додатковими роботами та інформаційними потоками, знижуючи загальну
ефективність роботи Пенсійного фонду.
З метою мінімізації наявних ризиків, забезпечення якісного та повного
рівня технічного забезпечення всіх функціональних процесів ПФУ, оптимізації
видатків на апаратно-програмне забезпечення органів Фонду необхідно
забезпечити:
− координацію автоматизації всіх технологічних процесів;
− проведення

аналізу

та

аудиту

наявних

інформаційних

систем,

інформаційних потоків та наявної інформації при автоматизації нових
або розвитку автоматизації існуючих функціональних процесів;
− створення єдиного інформаційного середовища;
− централізацію всіх інформаційних систем по всіх функціональних
процесах Фонду;
− запровадження електронної пенсійної справи (електронного оригіналу) з
відмовою від паперового оригіналу;
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− запровадження повноцінної електронної облікової картки застрахованої
особи

в

обсягах,

передбачених

Законами

України

―Про

загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування‖ та ―Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування‖;
− реалізацію можливості дистанційного доступу громадян до даних власної
електронної пенсійної справи та електронної картки застрахованої особи з
використанням електронного цифрового підпису тощо.
Очікуваними результатами реалізації концепції є впровадження в роботу
органів Пенсійного фонду єдиного інформаційного середовища з максимально
безпаперовими

процесами

обробки

документів

та

даних,

потужною

інформаційно-аналітичною моделлю всіх технологічних процесів, можливістю
прогнозування розвитку пенсійної системи в Україні. Ефект впровадження для
громадян передбачається в спрощенні одержання послуг; обслуговуванні в
будь-якому органі Фонду незалежно від місця реєстрації або проживання
громадянина;

підвищенні

якості

обслуговування;

зменшенні

часу

обслуговування; можливістю обслуговування в дистанційному режимі.
Таким чином, позитивний ефект від впровадження нових інформаційних
технологій отримають і громадяни нашої держави і, безпосередньо, сама
держава. А саме, досягається максимальна автоматизація процесів від моменту
звернення до призначення і виплати пенсії, перехід до електронних пенсійних
справ, відмова від численних паперових архівів, економія коштів Фонду на
утримання централізованих систем, упередження переплат та дублювання
виплат, надійний захист персональних даних, мінімізація «людського фактору»,
помилок, зловживань, корупції.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ТА ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У статті досліджено сучасний стан ринку електронних грошей та платіжних
систем в Україні, визначення подальших перспектив їх розвитку, шляхи активізації
процесу регулювання нових грошових потоків, формування відповідної законодавчої
базі та подано огляд електронних грошей на базі смарт-карт і на базі мереж.
Ключові слова: електронні гроші, електронна платіжна система, смарт-карта,
кредитна картка, предавторизована картка, чіпова картка.
Електронні гроші зовсім недавно увійшли в наше життя, проте розвиток цього
ринку здійснюється доволі швидко. В Україні громадяни мають доступ до різних
видів електронних платіжних систем. Частина з них створена в Україні та працює
тільки з гривнею, інші представлені компаніями – з інших країн, які оперують
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іншими валютами, проте також є доступними для використання громадянами
України. Сьогодні, для ринку України актуальним є питання щодо формування
чіткої, сучасної та прозорої регуляторної бази, як буде заснована на кращих
досягненнях в даній сфері, із дотримуванням балансу між захистом прав
споживачів, державним наглядом за функціонуванням електронних платіжних
інструментів і стимулюванням їх розвитку.
Аналіз джерел і публікацій показує, що тема розвитку електронних грошей
майже відсутня у вітчизняній науковій літературі, де зовсім мало уваги
приділяється теоретичним аспектам цієї проблеми. Питання електронних грошей
більш детально висвітлюється у роботах зарубіжних науковців, зокрема
М. Вудфорда, Б. Шміта, С. Кляйна, Г. Селджіна, А. Шамраєва, Б. Фрідмена,
Л. Уайта, М. Кінга,П. М. Сенища, В. М. Кравця, О. О. Махаєвої, В. І. Міщенка, та
інших. Певні аспекти проблематики електронних грошових систем розкриті в
роботах А. Мороза, М. Савлука та інших українських учених, а також у
дослідженнях зарубіжних науковців, зокрема Б. Коена, А. Генкіна [1, с. 31].
Метою статті – є аналіз сучасного стану систем електронних грошей та
визначення подальших перспектив їх розвитку в Україні, як нового платіжного
засобу для здійснення масових платежів. Також у статті розглянуто загальні
питання, пов'язані з поняттям «електронні гроші». Дано огляд електронних грошей
на базі смарт-карт і на базі мереж.
Електронна платіжна система – це безготівкова система оплати, яка
здійснюється за допомогою платежів з електронного гаманця через гарантійне
агентство оператора платіжної системи, або адміністратора платіжної системи.
Вона являє собою середовище, в якому функціонують електронні гроші. Платіжні
системи можуть оперувати не тільки електронною валютою, а й проводити
традиційні безготівкові транзакції.
Електронні (цифрові) гроші досить нове явище в економічній науці та
господарській практиці, тому існують різні думки щодо того, що саме вважати
електронними грошима. Одні вважають, що електронні гроші – це безстрокові
грошові зобов'язання банківської або іншої компанії, виражені в електронному
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вигляді, засвідчені електронним цифровим підписом, використовувані як
розрахунковий засіб і погашаються в момент їх пред'явлення звичайними грошима.
Інші – що це грошова вартість, що представляє собою вимогу до емітента, яка
зберігається на електронному пристрої, емітується після отримання грошових
коштів у розмірі не менше обсягу прийнятих на себе зобов'язань, приймається як
засіб платежу не тільки емітентом, але й іншими фірмами.
Треті – що це електронний аналог готівки, яка може бути куплена, вони
зберігаються в електронному вигляді в спеціальних пристроях і знаходяться в
розпорядженні покупця. Як пристрій збереження використовуються смарт-карти
або спеціальні комп'ютерні системи.
Четверті – що це деяка інформація, передана різними способами електронної
комунікації та виконуюча роль купюр і монет при використанні платежів, як в
Інтернеті, так і в режимі «оф-лайн» [2, с. 27].
На споживчому рівні користувачі відносять до електронних грошей будь-які
платіжні сервіси, що дозволяють здійснювати платежі за товари або послуги,
проводити розрахунки між користувачами за допомогою електронних засобів
зв'язку, зокрема за допомогою мережі Інтернет. За своїми споживчими
властивостями електронні гроші схожі з звичайними грошима. Їх можна заробляти,
оплачувати ними послуги та товари, передавати і отримувати від інших людей,
накопичувати на рахунках і т.п. Слід зазначити, як і у випадку зі звичайними
грошима платежі відбуваються в режимі реального часу, в деяких випадку і
анонімно. Вперше ідея так званих електронних грошей була запропонована
голландським ученим-криптографом Девідом Чоумом, який в 1994 р організував
першу систему електронних грошей «Digicash», що забезпечує анонімність
платежів для покупця і безпеку для продавців.
Існують дві основні групи електронних грошей, які поділяють з вигляду носія:


на базі смарт-карт (card-based – електронний гаманець);



на базі мереж (network-based – мережеві гроші).

Смарт-карти – це багатоцільові пластикові картки з вбудованими чіпами
(мікропроцесорами). На їх чіп записується грошовий файл – еквівалент грошей,
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заздалегідь перекладений емітенту цих карт. Клієнти банків переводять гроші зі
своїх рахунків на смарт-карти, операції за якими проводяться в межах, зарахованих
на них сум. Режим ведення особового рахунку смарт-карти відрізняється від
режиму ведення особового рахунку традиційних карт. Звичайна карта сама по собі
не містить інформації про стан рахунку, вона лише є інструментом доступу до
розрахункового рахунку. У момент зарахування банком грошових коштів на
картковий рахунок, до якого прив'язана звичайна платіжна картка, на саму
банківську карту ніякого зарахування не проводиться. У момент поповнення коштів
смарт-карти залишок на особовому рахунку зменшується на суму, на яку було
проведено поповнення карти. На карті з'являється електронна готівка, в результаті
чого і стає можливою і безпечною (з точки зору виникнення овердрафту за
рахунком) авторизація операцій у режимі «оф-лайн».
Чіпові карткові продукти можна класифікувати наступним чином:


Дебетові / кредитні картки;



Предавторизовані картки;



Електронні гаманці;



Електронні готівкові.

Дебетові / кредитні чіпові картки – це звичайні дебетові чи кредитні картки,
що містять чіп. На відміну від карток із магнітною смугою вони мають додаткові
ідентифікаційні дані, параметри настройки, які дозволяють підвищити безпеку та
ефективність виконання операції. Але принцип здійснення операції залишається
тим самим [3, с. 49].
Предавторизовані картки, електронні гаманці і картки з електронною
готівкою, які припускають зберігання суми грошей на картці, тому вони
називаються картками зі збереженою сумою (Stored Value Card), цим вони
відрізняються від дебетових / кредитних карток. На цих чіпових картках в
мікропроцесорі зберігається баланс доступних засобів. Перед здійсненням операції
він порівнюється з сумою операції і в разі позитивного результату перевірки
зменшується на суму операції. Операції з цими картками відбуваються в режимі
«оф-лайн», тобто без зв'язку з банком в момент здійснення операції.
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електронних готівки полягає в тому, що списання суми з рахунку держателя
здійснюється тільки після отримання центром обробки розрахункової інформації
про здійснені операції. При занесенні суми в електронний гаманець і на картку з
електронними готівкою, вона відразу списується з карткового рахунку власника
картки. При втраті картки-гаманця і картки електронної готівка записана на ній
сума втрачається для власника картки. У цьому подібність картки електронного
гаманця і картки електронної готівки з звичайним гаманцем з готівкою.
Концепція електронних гаманців, як фінансового продукту, передбачає певне
обмеження на суму збережених в гаманці коштів і використання його для
порівняно дрібних платежів. Особливість чіпових карт, що реалізують концепцію
електронних готівки, полягає в тому, що, застосовуючи спеціальні електронні
пристрої, які функціонують автономно і конфіденційно без зв'язку з емітентом,
власник картки має змогу перевірити залишок коштів на картці, перекласти гроші
на іншу картку, послати гроші по телефону, обміняти грошовий файл назад на
традиційні гроші тощо. Прикладом такої картки є банківська карта Mondex
[4, с. 94].
Для зберігання коштів, перерахованих з банківського рахунку, реалізовано
пристрій, так званий гаманець (Mondex wallet), який дозволяє переводити кошти з
картки на картку, зчитувати баланс, змінювати ПІН. Кошти на картку можуть
переводитися з гаманця в міру необхідності. Завдяки цьому була реалізована
анонімність операцій і підвищено безпеку системи: частина грошей - в гаманці,
частина - на карті. Крім того, в системі Mondex передбачено використання
банкоматів для переведення в готівку грошей і торговельних терміналів для
переказу коштів з картки покупця на карту продавця, який потім, скориставшись
Mondex-сумісним телефоном, може перерахувати накопичені на його карті кошти
на банківський рахунок підприємства.
У платіжній системі, що використовує картки з електронними готівкою,
існують обмеження на операції з картками торговців. Таким чином забезпечується
так звана властивість аудитності операцій. Модель електронних грошей стає менш
небезпечною.
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Платіжні асоціації Visa International, MasterCard Int. і Europay Int. утворили
робочу

групу,

яка

розробила

міжнародні

ISO-стандарти

для

карток

з

мікропроцесором, так званий EMV-стандарт (назва складено за перших літер
систем головних розробників EuroPay / MasterCard / Visa) [5, с. 89].
У Євросоюзі прийнято рішення про переведення в 2010 р. пластикових карток
на смарт-карти або EMV-картки. В даний час існують варіанти комбінування
продуктів платіжних систем на основі смарт-карт:
 MasterCard запропонувала об'єднати додатки зрадивши-авторизованих
карт і дебетових / кредитних карт. У цьому випадку операції проводяться як в
«он-лайновому» режимі для поповнення рахунку карти в межах встановленого
ліміту на суму однієї «оф-лайнової» операції, так і в «оф-лайновому» режимі
для виконання платежів.
 Visa представила мультиплікативні EMV-карти. Система забезпечує
клієнтам додаткові зручності при виконанні платежів з використанням
дебетових або кредитних карт Visa і мобільних телефонів. Рішення базується
на технологіях EMV і Infrared Financial Messaging, або IrFM (міжнародний
стандарт, що забезпечує сумісність пристроїв при передачі даних по
інфрачервоним каналам). Власники карт Visa і абоненти системи SKT можуть
оплачувати товари і послуги, направляючи захищений інфрачервоний сигнал з
мобільного телефону в мініатюрні приймачі інфрачервоного випромінювання,
вбудовані в POS-термінали в пунктах продажу, торгових автоматах,
різноманітних транспортних терміналах та інших пристроях, які приймають
платежі. За аналогією з готівкою купюрами цифрові гроші, як електронні
документи містять номінальну вартість, вказівка на емітента, індивідуальні
ознаки (серія, номер і т.д.) і елементи захисту від підробки шляхом запевнення
їх цифровим підписом емітента.
Для забезпечення анонімності звернення цифрових грошей індивідуальні
ознаки вибираються їх майбутнім власником і в закритому вигляді передаються для
підпису емітенту. Підписує банкноту емітент «наосліп» (не знаючи її
індивідуальних ознак, але, точно знаючи номінал), для чого використовуються
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спеціальна цифровий підпис і криптографічний протокол. Тому емітент може
контролювати тільки обсяг випущених цифрових грошей, але не розподіл їх за
респондентам, що й забезпечує анонімність розрахунків. При видачі цифрових
грошей замість готівки або інших платіжних засобів емітент може навіть не знати
респондента. Щоб виключити повторні розрахунки однієї і тієї ж електронної
банкнотою,

Цифрові

гроші

робляться

«одноразовими»,

кожна

банкнота

застосовується для розрахунків тільки один раз. З цією метою емітент повинен
підтримувати базу даних використаних банкнот і звірятися з нею при кожному
платежі. Емісія та використання цифрових грошей чинним законодавством не
регламентуються, тому їх ліквідність забезпечується емітентом і ґрунтується на
угодах про їх застосування як платіжних засобів.
Поповнення електронних мережевих гаманців відбувається як через
банківську систему (банківські перекази, Інтернет-банкінг, платежі з карти, чеки і
т. д) і не банківську систему (не банківські перекази, наприклад готівковим
платежем через відділення Пошти України, різні платіжні термінали, номінальні
пластикові картки платіжної системи, інші електронні платіжні системи і т. д.). При
виборі електронної платіжної системи користувачеві необхідно поцікавитися
розміром комісії за цю операцію. Зазвичай ці дані, як і можливі способи
поповнення електронного гаманця, розміщені на сайті системи [6, с. 22].
До головних переваг електронних грошей порівняно з безготівковим
розрахунком через банк слід віднести наступні параметри:
 Низька вартість транзакції і переведення з одного електронного
рахунку на інший;
 Висока швидкість проведення операції, яка обмежується тільки
можливостями платіжної системи, практично дія відбувається миттєво.
Головними недоліками електронних грошей можна вважати те, що:
 Емітентом електронних грошей є не держава, а конкретна платіжна
система, яка і відповідає за збереження їх платоспроможності;
 Використання електронних грошей можливо тільки в рамках платіжної
системи-емітента;
 Існують проблеми з безпекою при проведенні електронних платежів.
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В даний час електронні гроші і електронні платіжні системи є динамічним
ринком як технічно, так і технологічно. Велике значення має те, що в правовому
аспекті існує ще безліч невирішених проблем. Так в даний час в Україні не
здійснюється спеціального державного регулювання електронних грошей. Банки
безпосередньо не мають відношення до мережевих електронних коштів,
забезпечуючи лише кінцеву точку введення-виведення їх в системи, і практично не
є значущими гравцями на цьому ринку. Хоча думається, що в майбутньому банки
займуть якщо не лідируюче, то значуще положення в наданні цієї послуги.
Отже, як свідчить практика у країнах, в яких діють обмеження щодо емісії
електронних грошей лише банками, велику частину ринку займають міжнародні
платіжні системи, засновані компаніями-нерезидентами, юрисдикція яких містить
ліберальніші регуляторні вимоги. З огляду на можливості Інтернету, такі системи
можуть досить ефективно функціонувати поза межами юрисдикції України, що
створює перешкоду для українських компаній у цьому сегменті. Тому розвиток
електронних платежів і, зокрема, електронних грошей повинен контролюватись та
підтримуватись з боку держави, так як це сприяє зменшенню витрат на готівковий
обіг та прискоренню економічного зростання. Електронні гроші також можуть
сприяти розвитку нових секторів економіки та електронної комерції.
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Вінницький тороговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В статті розглядаються проблеми підвищення якості управління бізнесом, а саме
впровадження інформаційних технологій як елементу стратегії розвитку та
ефективного управління підприємством. Показано, що інформатизація бізнесу - це
інструмент максимізації прибутку, економії коштів, виявлення резервів для
скорочення витрат, тобто підвищення ефективності управління. Обґрунтовано,
що успішна автоматизація веде до зменшення витрат, прискорює проходження
бізнес - процесів різного рівня, виявляє неефективні бізнес - процеси. Підвищує
загальну якість використовуваної інформації, а, отже, і якість прийнятих
тактичних і стратегічних рішень.
Ключові слова: інформаційна технологія, інформаційна система, управління
підприємством, прийняття управлінських рішень, бізнес-процес, автоматизація,
ефективність

бізнесу,

інжиніринг

та

реінжиніринг

бізнес

–процесів,

конкурентоспроможність.
Постановка проблеми. У ринкових умовах розвиток і ефективне ведення
бізнесу в Україні стає неможливим без впровадження інформатизації, яка
забезпечує інтеграцію і зв'язок підприємств із зовнішнім середовищем, покращує
якість послуг. На сучасному етапі розвитку в економіці зміни реалізуються через
модифікацію існуючого стану відносин. Виробничі, організаційні, фінансові,
технологічні, соціальні, політичні та інші відносини впливають на ті чи інші
показники ефективності діяльності суб‘єктів економіки (підприємств, фірм). За
умов трансформації економічних відносин інформатизація стає одним із
найважливіших чинників виживання підприємств.
Головною метою інформатизації є створення оптимальних умов для
задоволення інформаційних потреб і реалізації діяльності підприємства на основі
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формування та використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій [1]. Як
показує досвід інших країн, інформатизація сприяє забезпеченню національних
інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукомістких виробництв
і високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціальноекономічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації
суспільства. Стратегія підприємства на інформатизацію є передумовою для його
ефективної роботи і підвищення конкурентоспроможності. Однак, рівень
інформатизації українського суспільства порівняно з розвинутими країнами Заходу
становить лише 2–2,5 %, що не можна вважати задовільним [2]. Тому, проблеми
інформатизації підприємств України є надзвичайно актуальними на сучасному
етапі, оскільки їх вирішення має велике значення в створенні передумов для
побудови цивілізованого суспільства.
Виклад основного матеріалу. У сучасному світі інформаційні технології (ІТ)
вважаються

невід'ємною

частиною

будь-якого

підприємства.

Комп'ютерні

технології є результатом реалізації певної, точно сформульованої ділової мети.
Перш ніж робити вкладення в інформаційні технології необхідно провести
об'єктивне вивчення потреб підприємства і повністю оцінити вплив інформаційної
системи на формування образу сучасного підприємства, на можливості та
перспективи його розвитку. З погляду інформаційних технологій інформаційна
система (ІС) - це сукупність моделей і архітектур, що спираються на різні процеси,
функції, потоки даних та інші, статичні і динамічні аспекти діяльності
підприємства. Але з позицій бізнесу, інформаційна система - це інструмент
максимізації прибутку, економії коштів, виявлення резервів для скорочення витрат,
тобто підвищення ефективності управління [3].
ІТ проявляється і як механізм вироблення стратегії. Інформація та компоненти
ІТ стають невід'ємною частиною все більшого числа продуктів і послуг. Це
призводить до необхідності залучення ІТ - фахівців до розробки корпоративної
стратегії. Така роль вимагає від них глибокого розуміння бізнесу ринку і галузі, в
якій працює компанія.
Метою

статті

є

дослідження

проблем

інформатизації на підприємствах України.
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ефективності

впровадження

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розуміння інформатизації як
важливої складової перетворень в сучасній економіці відображено у роботах Ф.
Махлупа, М. Пората, Д. Белла, Л. Г. Мельника, Т. І. Лепейко, О. І. Пушкаря. Оцінці
впливу процесу інформатизації на виробничі та організаційні технології присвятили
свої дослідження Е. Брінелффсон, А.А. Козирев, А.Н. Щедрин, Т.П. Барановська,
В.Б. Уткін, М.П. Войнаренко, В.М. Гужва, В.С. Пономаренко та інші. Однак у
більшості наукових досліджень недостатньо уваги приділено проблемам
ефективності впровадження інформатизації на підприємствах України, що свідчить
про актуальність теми дослідження.
Інформаційна система повинна оперативно давати реальну інформацію про
поточний економічний стан підприємства, відображати об'єктивні (не тільки
фінансові) результати діяльності підприємства і дозволяти управляти персоналом,
бути здатної формувати варіанти можливих рішень у відповідності з конкретними
вимогами.
Підприємства завжди займалися збиранням, зберіганням, обробкою і
поширенням інформації для вирішення поставлених перед ними завдань, таким
чином, на підприємствах завжди існували ІС. Адекватність управління
підприємством залежить від уявлення тих цілей, які воно збирається досягти і від
рівня досконалості організації управління. Завдання забезпечення ефективного
управління підприємством можна розділити на дві основні частини: власне
управління та вдосконалення структури підприємства.
Інвестиції в інформаційні системи є в першу чергу інвестиціями в структуру
управління. Класична модель управління, ґрунтується на класичних функціях
управління - планування, організація, координація, прийняття рішень і контроль. У
відповідності з цими функціями управління підприємством складається з наступних
основних етапів: збір, обробка, поширення інформації; прийняття рішення;
управління персоналом. Основні цілі автоматизації процесу управління[4].:
1. Забезпечити управлінський контроль над процесами.
2. Виключити помилки в роботі персоналу.
3. Забезпечити можливість аналізу рішень.
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4. Забезпечити можливість стратегічного планування.
5. Забезпечити обробку та аналіз великого потоку документів.
6. Мінімізувати час, необхідний для виконання операцій.
7. Мінімізувати собівартість операцій.
8. Забезпечити можливість збільшення кількості операцій без збільшення
кількості персоналу .
Таким чином, впровадження інформаційних технологій на підприємстві
покликане, в першу чергу, забезпечити більш високу ефективність поточного
управління всією організацією. Оптимізувати збір і накопичення інформації,
скоротити терміни прийняття рішень за рахунок більш якісного доступу до даних і
їх обробки. Оскільки, ІС є середовищем для інформаційних технологій, то
впровадження автоматизованих інформаційних технологій у підприємство дозволяє
автоматизовано виконувати рутинні операції, при цьому людина лише виконує
функції контролю. Масштабне впровадження інформаційних технологій та
здійснення комп'ютеризації підприємств збільшує продуктивність праці, спрощує
доступ до інформації. Головна задача сучасних підприємств - поетапна
модернізація та впровадження систем типу ERP (Enterprise Resource Planning).
Найбільш інтенсивний розвиток сьогодні йде, в області засобів обробки первинної
інформації, програм фінансового обліку та документообігу, а також, в області
систем

підтримки

колективної

роботи,

що

дозволяють

забезпечувати

цілеспрямовану спільну роботу співробітників. Разом з тим, починає рости попит і
на аналітичні системи. Завдання такої інформаційної системи - з високим ступенем
точності та достовірності відстежувати процеси, виявляти тенденції, на основі яких
керівник приймає управлінське рішення і відразу ж отримує можливість
оперативно побачити результат своїх дій. Підприємство стає «прозорим». Топ
менеджери отримують повний контроль над фінансовими і матеріальними
потоками всередині підприємства. Інформаційна система не приймає рішення, а
створює ресурс - якісну управлінську інформацію, визначаючи тим самим нову
системну якість підприємства.
ІТ нерідко розглядаються як механізм перетворення бізнесу. Процес їх
впровадження на підприємстві нерозривно пов'язаний з реінжинірингом бізнес –
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процесів. Даний підхід передбачає радикальні зміни у структурі бізнесу. В цьому
випадку вдосконалення бізнес-процесів йде по декількох напрямках: збалансоване
планування потужностей та їх використання; скорочення накопичених запасів і
потреб в оборотному капіталі; надзвичайний підвищення чутливості до запитам
споживача. Модернізація ланцюжків постачальник - споживач позитивно
позначається на маркетингу. Радикально скорочується цикл розробки нової
продукції.
Сучасні системи управління підприємством діляться на процесно-орієнтовані
системи, тобто системи, налаштовані на жорстку логіку (наприклад, система R / 3
компанії SAP), і функціонально-орієнтовані системи, тобто системи, які
настроюються відповідно із заданою структурою процесів (система Oracle
Applications компанії Oracle). Вважається, що процесно-орієнтований підхід до
управління

підприємством дозволяє

отримати

структуру, діяльність якої

спрямована на постійне поліпшення якості кінцевого продукту і задоволення
клієнта. У рамках даного підходу структура підприємства перебудовується
відповідно з картами бізнес - процесів, наданих виробником ІС. Найбільшого
поширення процесно-орієнтовані системи отримали в європейських країнах, де
вважається вигідним змінювати організаційну структуру підприємства відповідно
деяким «ідеальним варіантом».
Функціонально - орієнтовані системи, структури які налаштовуються
відповідно до організації підприємства, набули найбільшого поширення в США. Це
не означає повну відмову від реінжинірингу бізнес - процесів, а скоріше відмова від
структури «ідеального» підприємства. Обидві названі групи систем активно
впроваджуються на вітчизняному ринку та грають свою роль у життєдіяльності
підприємств.
Реінжиніринг бізнес-процесів у поєднанні з впровадженням сучасних ІТ може
призвести до кардинального скорочення часу виконання циклу виробництва,
зниженню трудомісткості, підвищенню якості обслуговування клієнтів, скорочення
часу реакції на зміну вимог ринку та інш. [5].
Але, будь-яка організація може впроваджувати ІТ, не проводячи жодних
істотних змін у своїй організаційній структурі і системі бізнес - процесів. Ці
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удосконалення відносяться до процесів інжинірингу бізнесу. При такому підході
інформаційні технології, як елемент інфраструктури підприємства, позитивно
впливають на ефективність бізнесу, але їх можливості розкриваються не повністю.
Автоматизація (як і будь-які інші витрати) має сенс тільки тоді, коли вона або
забезпечує більш високий дохід, що перевищує ці витрати, або зменшує витрати.
Обґрунтована і успішна автоматизація істотно прискорює проходження на
підприємстві бізнес - процесів різного рівня - від проведення первинних документів
до прийняття важливих стратегічних рішень. Одночасно виявляються неефективні і
зайві бізнес - процеси. Організація оптимальних управлінських процесів може
значно підвищити якість прийнятих тактичних і стратегічних рішень.
Інформаційні технології радикально змінюють саме уявлення про управління
підприємством. Істотно підвищуються роль стратегічного управління і, відповідно,
вимоги до нього. Сучасні технічні засоби дозволяють реалізувати практично будьяку ідею, сформульовану в рамках стратегічного управління. Особливу значимість
стратегічного планування на підприємствах, необхідність його вдосконалення з
метою

підвищення

ефективності

функціонування

підприємства

визнають

практично всі керівники.
При оцінці впливу ІТ на підприємство в першу чергу варто виділити цілі, які
переслідує керівництво при впровадженні ІС на підприємстві. Існує кілька
конкурентних стратегій, які можуть бути застосовані підприємствами в результаті
аналізу своїх відносних позицій порівняно з лідером у цій галузі: збереження
переваг, погоня за лідером, поліпшення інтеграційних якостей, підвищення
гнучкості, індивідуалізація продуктів і послуг [8]. Одним з яскравих факторів
впливу інформаційних технологій на підприємство є вплив на конкуренцію. Коли
фірма планує нові інвестиції в стратегічні ІТ, потрібно оцінити, чи отримає вона
істотні конкурентні переваги або збереже поточний стан при збільшеному рівні
витрат. Аналіз ймовірних довгострокових наслідків від впровадження ІС є одним з
важливих етапів у процесі прийняття рішення щодо інвестицій в ІТ.
Створення або реінжиніринг інформаційної системи - це не просто витрати, а
вигідні інвестиції в розвиток бізнесу, термін повернення яких реально може і
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повинен бути спрогнозований. Основними методами проведення таких прогнозів є
експертні оцінки, розвиток яких при масштабах поставлених завдань призводить до
необхідності, в свою чергу, створення автоматизованих систем експертного
оцінювання. Це означає, що прогнозування, в даному випадку є не альтернативою,
а доповненням при вирішенні завдань оцінки ефективності інвестицій в
інформаційні технології.
Висновок.

Слід

зазначити,
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аналіз

конкурентних

стратегій,

що

використовуються для реалізації заданих цілей підприємства, є прерогативою
вищого керівництва. Вибір стратегії керівництвом підприємства в значній мірі
визначається характером, масштабом і параметрами впроваджуваних ІС. Саме цілі і
завдання стратегічного управління, в першу чергу, ув'язуються з поняттям ІС і з
поняттям її ефективності.
ІС

будь-якого

рівня

безпосередньо

впливають

на

підвищення

конкурентоспроможності підприємства, що знаходить відображення у зміні безлічі
зовні невзаємопов'язаних показників бізнес - процесів. Формування інформаційної
системи в рамках підприємства змінює організаційну схему і, власне, процеси
управління. Успішна автоматизація веде або до підвищення доходу, або до
зменшення витрат, прискорює проходження бізнес - процесів різного рівня, виявляє
неефективні (зайві) бізнес - процеси. Підвищує загальну якість використовуваної
інформації, а, отже, і якість прийнятих тактичних і стратегічних рішень.
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на основі електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, для професійного
розвитку

майбутніх

фахівців-економістів.
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навчальних закладів.
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науково-освітній інформаційний простір
Сучасна

інтеграція

України

до

європейського

економічного

та

інформаційного простору, поява нових сфер економічної діяльності, які тісно
пов‘язані з інформаційними технологіями, що постійно оновлюються,
зумовлюють

необхідність

супроводжуються

підвищення

зростанням

запиту

якості

економічної

суспільства

на

освіти

і

підготовку

висококваліфікованих фахівців-економістів, здатних швидко реагувати на
динамічні зміни; ефективно організовувати власну діяльність із використанням
сучасних інформаційних технологій; готових до швидкого оновлення знань,
самоосвіти, особистісного професійного зросту. Значний потенціал для
формування професійних якостей фахівців економічної сфери надають
інноваційні освітні технології, зокрема бібліотечно-інформаційні. Забезпечення
віддаленого доступу фахівців до електронних інформаційних ресурсів (ЕІР)
стає одним з першочергових завдань інформаційного обслуговування науки та
освіти, у зв‘язку з чим істотно змінюється роль і функції бібліотеки як
основного сховища і розповсюджувача інформації.
612

Аналіз сучасних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених свідчить про
те, що науковцями досліджено різноманітні аспекти проблеми вдосконалення
професійної підготовки фахівців та економістів зокрема. Належна увага у
наукових

роботах

приділялась

особистісно-орієнтованому

навчанню,

проблемам безперервної професійної освіти та забезпечення її сталого
розвитку, сучасним педагогічним технологіям у професійній підготовці
майбутніх фахівців, удосконаленню професійного розвитку (О. Глузман,
С. Гончаренко, Р. Гуревич, І. Зязюн, О. Мещанінов, О. Пєхота, С. Сисоєва).
Вченими розроблено теоретичні положення компетентнісної освіти та
професійного

становлення

майбутніх

фахівців

(О. Лебедєв,

В. Лозова,

В. Луговий, А. Маркова, Л. Пєтухова, А. Хуторський). Встановлено, що
ефективність професійної підготовки залежить від пізнавальної активності тих,
хто навчається, застосування сучасних інформаційних технологій і засобів
комунікації, впровадження дистанційних технологій (П. Підкасистий, Є. Полат,
С. Раков, І. Роберт, О. Співаковський, О. Спірін, Т. Ткаченко, Ю. Триус).
Незважаючи на наявність достатньої кількості наукових публікацій, проблема
професійного
технологій,

розвитку майбутніх економістів засобами
зокрема

на

основі

інформаційних

бібліотечно-інформаційних

ресурсів,

залишається недостатньо вивченою. Необхідність пошуку шляхів розв‘язання
цієї проблеми, її соціальна значущість, недостатня наукова і практична
розробленість зумовили актуальність цього дослідження.
Метою статті є дослідження перспектив використання інформаційних
технологій, зокрема бібліотечно-інформаційних для професійного розвитку
майбутніх фахівців-економістів.
Бібліотеки навчальних установ у різній формі акумулюють в своїх фондах
ресурси, створені фахівцями, викладачами, науковими співробітниками.
Особливу роль у розширенні доступу здобувачів вищої освіти, науковців до
інформації відіграють електронні бібліотеки (ЕБ), що забезпечують подання
бібліотечно-інформаційних ресурсів (БІР) в електронному вигляді, віддалений
доступ до них з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ),
які є складовою частиною науково-освітнього інформаційного простору.
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Актуальною є проблема формування системи бібліотечно-інформаційних
ресурсів, створення електронних бібліотек у навчальних установах, що
дозволить значно підвищити професійну підготовку майбутніх фахівців,
зокрема економістів, а саме:
 сприяє ефективному доступу до наявних ЕІР в мережі Інтернет, до
бібліотек та періодичних видань, а також до зарубіжних електронних ресурсів;
 забезпечує якісно новий рівень задоволення інформаційних потреб
здобувачів вищої освіти, науковців завдяки використанню новітніх
бібліотечно-інформаційних

технологій

(кількість

доступних

інформаційних джерел, ступінь їх релевантності, актуальність, повнота й
оперативність отримання інформації).
При створенні електронної актуальності набуває проблема формування
системи додаткового безперервного професійного навчання здобувачів вищої
освіти, підвищення кваліфікації науковців, управлінців навчальних закладів,
бібліотечних працівників, аспірантів тощо [110].
Поява нових електронних бібліотек, збільшення числа документів, що
зберігаються в них і підвищення якості послуг, що надаються ними, сприяє
підвищенню кваліфікації фахівців, розвитку науки, полегшуючи доступ до
джерел інформації.
На сьогодні не існує універсальної ЕБ, яка відповідала б усім вимогам і
очікуванням користувачів. Аналіз існуючих систем ЕБ показує їх різнорідність на
декількох рівнях: на рівні інформаційної моделі, яку вони забезпечують; на рівні
підтримки користувачів і груп користувачів; на рівні функціональних можливостей.
Це створює низку проблем:
 інтеграцію інформації з різних ЕБ;
 порівняння ЕБ за функціональністю;
 оцінку і порівняння продуктивності різних систем ЕБ;
 додавання нових типів об‘єктів, що зберігаються;
 додавання нових функціональних можливостей;
 резервне копіювання.
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Потреба пристосувати особливості сучасних технологій ускладнює
розуміння основних понять і функціональних можливостей ЕБ, таким чином
створюючи перешкоди й високу вартість впровадження нових систем ЕБ.
Системи ЕБ часто створюються «з нуля», використовуючи наявну архітектуру
ПЗ, що не враховує переваги ЕБ і наявний досвід побудови такого роду систем.
Крім того, часто не враховується той факт, що на сьогодні з‘явилося багато
доступних інструментів ПЗ для побудови ЕБ або систем електронних бібліотек.
Як наслідок, це призводить до даремних витрат та нездатності до взаємодії,
ізоляції й неминучих витрат у майбутньому.
Основними сутностями ЕБ є БІР, що визначають інформаційні можливості
ЕБ, і сервіси, які забезпечують надання спектра послуг користувачам ЕБ.
ЕІР являють собою вміст ЕБ і відображають компоненти її зовнішнього
середовища – користувачів (фахівців) та зовнішні ЕБ, з якими ця ЕБ взаємодіє.
Стосовно відношень, що між ними існують, ЕІР утворюють багаторівневу
структуру. При цьому кожний рівень може бути ієрархією. Сайт електронної
бібліотеки

містить

актуальну

статичну

інформацію

щодо

власного

функціонування:
 загальні статистичні дані щодо інформаційних ресурсів бібліотеки
(кількісний та якісний склад ресурсів, динаміка їх зростання, розподіл
ресурсів за визначеними критеріями);
 статистика за користувачами (кількісний та якісний склад,
географічний розподіл тощо);
 статистика по використанню інформаційних ресурсів: статика
завантаження сайту за часом; кількість відвідувань сайту; кількість
читачів, які працюють з системою на даний час; ефективність
використання ресурсів;
 персональна статистика щодо кожного користувача (кількість
відвідувань, кількість використаних ресурсів, кількісна характеристика
наданих послуг);
 статистика

ефективності

функціонування

системи

(середня

швидкість (час) доступу до сервера, середній час пошуку).
На рис. 1. наведено модель бібліотечно-інформаційних ресурсів ЕБ.
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Рис. 1 Модель бібліотечно-інформаційних ресурсів ЕБ [1]
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Статистична інформація може надаватися як за загальними (сумарними)
показниками, так і за показниками використання ресурсів за певний період
(добу, рік, квартал). Це дозволяє відслідковувати завантаження ресурсів сайту.
Електронна колекція є систематизованою сукупністю ІР, які об‘єднані щодо
певного критерію, а критерієм може бути будь-яка властивість електронного ІР
або їх ієрархічна структура.
Електронна картотека користувачів містить персональну реєстраційну
карту користувача, область інтересів користувача і карту доступу користувача
до ресурсів ЕБ. Персональна реєстраційна карта користувача містить відомості
щодо користувача (ім‘я, дата народження тощо), а також ідентифікаційну
інформацію (логін), пароль і права доступу користувача до ІР. Область
інтересів користувачів – множина запитів користувачів, історії пошуку, що
належать окремим користувачам. Доступ користувача до ІР (вільний або
обмежений) визначається правилами та умовами доступу. Рівень обмеженості
корегується наявністю певного типу передплати або ліцензії, купівлі доступу.
Реєстрація

окремих

користувачів

відбувається

шляхом

заповнення

персональної реєстраційної форми з наданням паролю доступу до ЕБ та логіну.
Базові інформаційні компетенції [1114], які зумовлені специфікою
професійної

діяльності

економістів

різних

спеціалізацій,

передбачають

володіння сучасними методами організації даних у комп‘ютерних мережах і
Інтернет, роботи з гіпертекстовими та електронними офісними документами
різного типу для здійснення обробки економічної інформації, її аналітичної
інтерпретації та узагальнення; створення інформаційної бази підприємства;
організації інформаційного забезпечення управління економічною діяльністю;
встановленні взаємодії з партнерами.
Отже, сучасні соціально-економічні реалії зумовлюють необхідність у
підвищенні якості економічної освіти в Україні, зростання соціального запиту
суспільства на підготовку висококваліфікованих фахівців-економістів, здатних
швидко

реагувати

на

динамічні

зміни

в

умовах

роботи,

ефективно

організовувати власну діяльність із використанням сучасних інформаційних
технологій,

готових

до

оновлення
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знань,

самоосвіти,

особистісного

професійного росту. В зв‘язку з цим виникає потреба ефективного розв‘язання
проблеми формування професійної компетентності майбутніх економістів.
Значний потенціал для забезпечення формування професійних якостей фахівців
економічної сфери надають інноваційні освітні технології, зокрема з
використанням бібліотечно-інформаційних ресурсів. Розвиток дистанційних
технологій, комп‘ютерних мереж і сучасних інформаційних технологій,
побудова з їх використанням електронних бібліотек підвищує ефективність
навчання, надають можливість розв‘язувати актуальні завдання професійної
освіти фахівців-економістів.
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Л.М. Радзіховська, к.пед.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК»
В статті проаналізовано історичні теоретичні та практичні підходи до
визначення дефініції «економічний ризик» як однієї з основних економічних
категорій. Визначено суттєві ознаки вказаного поняття.
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Постановка проблеми. Практична актуальність питань виявлення, оцінки,
мінімізації та керування ризиками викликає необхідність дослідження поняття
«економічний ризик». «Ринок тим і характеризується, що має високу міру
неочевидності і невизначеності, а це в умовах конкуренції, коливання цін та
падіння

платоспроможного

попиту

змушує

керівників

враховувати

й

прораховувати вплив ризику на основні показники діяльності підприємств» [4].
Необтяжених ризиками економічних систем та суб'єктів господарювання на
практиці не існує. Тому нині на перший план виходять питання пізнання ризику
та ефективного управління ризиками в умовах ринкової економіки. Не
зважаючи на досить значну кількість праць, які існують станом на сьогодні, у
вирішенні питання сутності економічного ризику немає єдності. Однак,
відсутність системного підходу до поняття «ризику» з чітко вираженою
стратегією

і

тактикою

заходів

призводить

до

розбалансування

і

різновекторності прийнятих заходів із попередження або протидії ризикам
економічної безпеки суб'єкта господарювання, що ставить під загрозу його
платоспроможність та інвестиційний розвиток» [11].
Аналіз основних досліджень і публікацій. Не зважаючи на те, що ризик є
супутником будь-якої економічної діяльності, проблема ризику досить довго
ігнорувалась в економічній теорії. Системні дослідження сутності економічного
ризику почали проводитись в XVIII столітті. Питанням визначення сутності
економічного ризику займались зарубіжні дослідники А. Віллет, Д. Пфеффер,
В.Р. Гельман, Д. Террі, П. Бернстайн Е. Нікбахт та ін. В колишньому
Радянському Союзі (за часів планової економіки) проблемі економічних
ризиків не приділялось належної уваги, поняття «економічний ризик» не
застосовувалось в своєму прикладному значенні. Тільки в кінці XX століття в
зв'язку з виникненням кризових явищ в економіці, падінням виробництва,
банкрутством багатьох підприємств проблема економічних ризиків почала
досліджуватись досить активно. Питанням визначення сутності економічних
ризиків приділяли увагу багато українських науковців, зокрема В. Вітлінський,
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М. Клапків, І. Івченко, О. Кузьмін, В. Васюренко та ін. Особливої гостроти
проблема визначення ризику набрала в кінці XX на початку XXI століть в
зв'язку з політичними факторами.
Отже, метою статті є огляд і аналіз існуючих теоретичних та практичних
підходів до визначення поняття «економічного ризику» як однієї з основних
економічних категорій, виявлення суттєвих ознак вказаного поняття.
Виклад основного матеріалу. Економічний ризик є досить складним,
багатовимірним явищем, тому і існує багато його визначень в категоріальному
сенсі, отже, розглянемо сутність поняття «економічного ризику» з різних точок
зору, враховуючи історичний аспект.
Поняття «економічного ризику» має досить довгу історію. Історичні етапи
розвитку теорії економічних ризиків досить детально розглянуті в літературі.
Узагальнюючий підхід з цього питання подано в книзі американського вченого
П. Бернстайна, згідно якого виділено наступні періоди у розвитку науки про
економічні ризики: 1200-1700 рр. − величина ризику визначалась з
використанням теорії ймовірностей; 1700-1900 рр. − ключовим поняттям в
теорії ризику стало поняття «невизначеності», відкрито закон великих чисел;
1900-1960 рр. – ризик визнали невід'ємною складовою підприємництва, саме
поняття «ризику» стало звичним у суспільстві; 1960 р. і до сьогодні −
започатковано нову науку – фінансовий ризик-менеджмент [2].
Засновником ризикології як науки вважають німецького математика
Й. Тетенса. Він вперше запропонував математичне вимірювання ризику у праці
«Вступ до розрахунку життєвої ренти і право на її отримання» [6].
У зарубіжній економічній науці виділено дві основні теорії ризику:
класичну та неокласичну. Представники класичної теорії ототожнювали ризик з
математичним очікуванням втрат, які можуть виникнути в результаті певного
прийнятого

рішення.

Представники

неокласичної

теорії

вважали,що

підприємець, який працює в умовах невизначеності, і прибуток якого є
випадковою

величиною,

має

керуватись

двома

критеріями:

сподіваного прибутку та величиною його можливих коливань.
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розміром

Ключовим поняттям в теорії ризику довгий період було поняття
невизначеності. Вперше на різницю між ризиком та невизначеністю вказав
А. Віллет. Він вважав, що ризик – це об'єктивне явище, що корелює з
суб'єктивною невизначеністю настання небажаної події [12].
Проте, головна відмінність невизначеності і економічного ризику полягає в
можливості оцінки ризику та управління ним.
Досить поширеним є погляд на ризик як на «непевність». Уперше
спробував висвітити з цього боку економічний ризик американський дослідник
А. Віллетт у книзі «Економічна теорія ризику і страхування». Він вважав, що
ризик є об'єктивним явищем, але скорельованим із суб'єктивною непевністю,
тобто, об'єктивним корелятом суб'єктивної непевності. При цьому непевність
теж сприймалась багатозначно, а саме, щонайменше в трьох значеннях:
непевність об'єктивна; непевність психологічна або суб'єктивна; непевність, яка
виникає в процесі прийняття рішень. Таким чином, визначення ризику як
непевності відбувається від об'єктивізації ризику до його суб'єктивного
сприйняття [7].
Вперше науково спробував розмежувати поняття ризику і непевності
американський економіст Ф. Найт у книзі «Ризик, непевність, прибуток». Він
запропонував під ризиком розуміти таку непевність, яку можна оцінити і
виміряти. При цьому методом вимірювання було запропоновано визначення
ймовірностей. Ф. Найт в залежності від точності розрахунку поділив
ймовірності на три основних види: математична (апріорна); статистична
(апостеріорна); експертної оцінки (естіматична) [8]. У відповідності до теорії Ф.
Найта про ризик йде мова лише тоді, коли результат діяльності можна
визначити хоча б одним із трьох вказаних вище способів обчислення
ймовірностей.
З часом під ризиком стали розуміти не просто ймовірність появи непевної
події, а й ймовірність настання негативного результату. Зокрема, пов'язували
поняття економічного ризику з негативними наслідками, а саме, втратами при
здійсненні господарської діяльності. Так, російський дослідник Б. Райнзберг
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стверджує, що ризик – це вартісний вираз ймовірної події, що веде до втрат [9].
Зауважимо, що ототожнення ризику лише з втратами також є досить
спрощеним, ризик і втрати – різні категорії, а саме, втрати виражають рівень
ризику.
Відмітимо також, що поряд з ототожненням ризику з непевністю, багато
науковців ототожнюють ризик і з «загрозою». Так, з імовірністю (загрозою)
ототожнюють економічний ризик багато російських вчених (Л. Лапуста, Б.
Манинда, П. Грабовський, С. Петрова та ін.). Більшість із них під економічним
ризиком розуміють ймовірність (загрозу) втрати підприємством частини
ресурсів, недоодержання доходу в результаті здійснення певної виробничої і
(або) фінансової діяльності.
Проте, сучасні науковці (зокрема, Т. Семенютіна) вважають, що небезпеки
та загрози слід розглядати як фактори ризику і ні в якому разі не ототожнювати
їх з самим ризиком [10].
Визначенням, в якому поєднуються кількісна та якісна складові
економічного ризику, є наступне: економічний ризик – це діяльність пов'язана з
подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, у процесі якої є
можливість

кількісно

та

якісно

оцінити

ймовірність

досягнення

передбачуваного результату, невдачі, відхилення від мети [1].
Стосовно вітчизняних досліджень, відмітимо, що в останні десятиліття в
Україні значно зріс інтерес до такого поняття, як «економічний ризик».
Народження в Україні нового напрямку наукових досліджень – ризикології
було проголошено на першій Всеукраїнській науково-практичній конференції з
проблем економічного ризику, яка відбулась в жовтні 1998 року, де було
відмічено, що предметом першочергового зацікавлення ризикологією повинні
стати питання комплексного і послідовного розгляду поняття ризку [6].
Досить повне визначення ризику дав В. Васюренко: ризик − невід'ємна
складова будь-яких економічних процесів, яка являє собою неминучі
економічні відносини, що мають різні напрямки вияву, через виникнення
об'єктивно наявної недостатності, неточності або надмірної інформації щодо
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здійснення певних подій або їх випадковості, і обчислюється на підставі оцінки
ймовірності втрат внаслідок проведення під час таких подій певної
господарської діяльності [3].
Таким чином, виокремлюється два основних підходи до визначення
поняття

ризику:

більшість

дослідників

намагаються

сформулювати

всеохоплююче означення економічного ризику, яке включало б в себе всі
можливі його види та прояви, окремі автори – пропонують спеціальні дефініції
для певних сфер застосування.
Зауважимо, що дедалі частіше, при визначенні економічного ризику
сучасними дослідниками робиться наголос на наявність суб'єктивної складової
вказаного поняття. Зокрема, О. Каспрук, І. Чердащева, визначаючи поняття
«економічний ризик», вказують на особливі риси підприємця попереджати,
запобігати та зменшувати несприятливий вплив невизначеності на результати
господарської діяльності.
Ми притримуємось думки про необхідність об'єктивно-суб'єктивного
підходу до визначення економічного ризику. Зокрема, такого підходу
притримуються В. Вітлінський та Г. Великоіваненко стверджуюючи, що
«економічний ризик − об'єктивно-суб'єктивна категорія в діяльності суб'єктів
господарювання,

яка

пов'язана

з

переборюванням

невизначеності

та

конфліктності в ситуації неминучого вибору і відображає ступінь відхилення
від цілей, бажаного результату у несприятливий бік, ступінь збитків, невдач з
урахуванням впливу керованих та некерованих факторів, прямих та зворотних
зв'язків [5].
Зауважимо, що існують і трактування, які відрізняються від традиційних.
Так, сучасний український дослідник І. Посохов вважає, що історичні підходи
до сутності економічного ризику як до можливих збитків, невизначеності та
статистичної характеристики є недосконалими.
Висновки. Таким чином, проведений нами аналіз існуючих історичних х
теоретичних та практичних підходів до визначення поняття «економічного
ризику» дозволяє зробити висновки про те, що: якщо на ранніх етапах розвитку
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ризикології економічний ризик пов'язували лише з однією складовою –
невизначеністю, непевністю, ймовірністю, загрозою, втратами, невдачею, то по
мірі накопичення нових знань стали з'являтись визначення економічного
ризику, які містять кілька складових; в сучасній зарубіжній та вітчизняній
літературі досі не існує єдиного підходу до визначення поняття економічного
ризику; сучасні вітчизняні, російські, зарубіжні дослідники пропонують
комплексні визначення «економічного ризику», в яких вказуються і причини
ризиків (недостатність, неточність інформації, вплив зовнішніх та внутрішніх
факторів, невизначеність), і фактори, які треба враховувати при визначенні
ступеня ризику (керовані та некеровані фактори, небезпеки, прямі та зворотні
зв'язки), і способи оцінки ризику (оцінка ймовірності втрат, передбаченого
результату і т. ін.), і необхідність вибору оптимального рішення з певної
кількості альтернативних.
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УДК 658.589 (045)
В.І. Ревенок, к.т.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
CASE-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У цій статті досліджуються питання пов’язані з використання CASEтехнологій як інструменту автоматизації проекту проектування і розробки
інформаційних систем, що особливо актуально сьогодні в часи стрімкого
розвитку інформаційних систем та інструментів автоматизації процесу їх
розробки. При цьому було проаналізовані інші методи проектуванні і розробки
інформаційних систем та ефективність їх на етапах проектування. Також
виділенні основні особливості case-технологій та переваги як інструмента
автоматизації процесу розробки і проектування інформаційних технологій.
Ключові слова: CASE-технологій, інформаційна система, інструменти
автоматизації, проектування, CASE-систем.
Важливий напрям в розвитку технологій склали розробки інтегрованих
інструментальних засобів, які базуються на концепціях життєвого циклу і
управління якістю автоматизованих інформаційних технологій і систем, які
являють собою комплексні технології, орієнтовані на створення складних
автоматизованих управлінських систем і підтримку їх повного життєвого циклу
або ряду його основних етапів.
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Подальший розвиток робіт в цьому напрямку привело до створення ряду
концептуально

цілісних,

оснащених

високошвидкісними

засобами

проектування і реалізації варіантів, доведених по якості і легкості тиражування
до рівня програмних продуктів технологічних систем, які отримали назву
CASE-систем

або

CASE-технологій

(Computer-Aided

Software/System

Engeneering).
На даний час не існує загальноприйнятого визначення CASE-технологій.
Зміст цього поняття здебільшого визначається переліком завдань, які
вирішуються з допомогою CASE-технологій, а також сукупністю методів і
засобів, які при цьому застосовуються. CASE-технологія охоплює сукупність
методів аналізу, проектування, розробки і супроводження автоматизованої
інформаційної системи, підтриманої комплексом взаємозв‘язаних засобів
автоматизації. CASE-технології - це інструментарій для системних аналітиків,
розробників і програмістів, який дозволяє автоматизувати процес проектування
і розробки автоматизованих інформаційних систем і який міцно ввійшов в
практику їх створення і супроводу [1, c.25].
CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС, а також набір
інструментальних засобів, що дозволяють у наочній формі моделювати
предметну область, аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу
ІС і розробляти додатка відповідно до інформаційних потреб користувачів.
Більшість існуючих CASE-засобів засновано на методологіях структурного (в
основному)

чи

об'єктно-орієнтованого

аналізу

і

проектування,

що

використовують специфікації у виді діаграм для опису зовнішніх вимог, зв'язків
між моделями системи, динаміки поводження системи й архітектури
програмних засобів.
При використанні методологій структурного аналізу з'явився ряд обмежень
(складність розуміння, велика трудомісткість і вартість використання,
незручність внесення змін у проектні специфікації і т. д. ).
Із самого початку CASE-технології розвивалися з метою подолання цих
обмежень шляхом автоматизації процесів аналізу й інтеграції підтримуючих
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засобів. У випадку взаємодії розроблювачів системи із замовниками виникає
проблема, тому що вони розмовляють "на різних мовах" і не завжди зрозуміло
одній стороні, що хоче друга. У цьому відношенні неоціненною перевагою
CASE-підходу є надання "універсальної" графічної мови різного роду діаграм,
що підпорядковані певним нотаціям. Застосування стандартних нотацій
забезпечує читабельність програм, а також можливість переносу частин (чи
всього проекту) в інші CASE-засоби.
Таким чином, кінцевому користувачу продукту (замовнику) зовсім не
обов'язково володіти всіма премудростями розроблювача. За допомогою CASEпідходу і замовник і розроблювач будуть розуміти один одного однозначно.
У структурному аналізі використовуються в основному три групи засобів,
що ілюструють функції, виконувані системою і відносини між даними.
Кожній групі засобів відповідають певні види моделей (діаграм), найбільш
розповсюдженими серед який є наступні:
· SADT (Structured Analysis and Design Technique) моделі і відповідні
функціональні діаграми;
· DFD (Data Flow Diagrams) діаграми потоків даних;
· STD (State Transition Diagrams) діаграми переходів станів;
· ERD (Entity-Relationship Diagrams) діаграми "сутність-зв'язок".
У залежності від спрямованості CASE-продукту, він може підтримувати
різного роду діаграми [2, c.73].
На стадії проектування ІС моделі розширюються, уточнюються і
доповнюються

діаграмами,

що

відбивають

структуру

програмного

забезпечення: архітектуру ПЗ, структурні схеми програм і діаграми екранних
форм.
Перераховані моделі в сукупності дають повний опис ІС. Склад діаграм у
кожнім конкретному випадку залежить від необхідної повноти опису системи.
CASE-технологіям притаманні такі переваги:
· покращують якість створюваних автоматизованих інформаційних систем
за рахунок засобів автоматичного контролю (перш за все, контролю проекту);
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·

дозволяють

за

короткий

час

створювати

прототип

майбутньої

автоматизованої інформаційної системи, що дає можливість на ранніх етапах
оцінити очікуваний результат;
· прискорюють процес проектування і розробки системи;
· звільняють розробника від рутинної роботи, дозволяючи йому цілком
зосередитися на творчій частині розробки (таб.1);
· підтримують розвиток і супроводження розробки автоматизованої
інформаційної системи;
· підтримують технології повторного використання компонентів розробки.
Повірнючи CASE-технологій із іншими технологіями розробки ПЗ можна
побачити ефективність використання на кожному з етапах життєвого циклу.
Таблиця 1 показує, що обсяг роботи на етапі аналізу і проектування трохи
більший чим у інших технологіях розробки ПЗ, так на етапі програмування і
тестування набагато менший.
Це показує, що застосування CASE-технологій набагато ефективніше,
тому що етапи програмування і тестування являються більш трудомісткими.
Таблиця 1
Обсяг роботи використаної на етапах життєвого циклу ПЗ
Технологія

Аналіз

Проектування Програмування Тестування

Традиційна

20%

15%

20%

45%

Вручну

30%

30%

15%

25%

CASE-технологій 40%

40%

5%

15%

розробки

Отже, при розробці з використанням CASE-систем основний обсяг роботи
розподілений на початкові етапи ЖЦ, на яких важливий творчий фактор.
Використання CASE зводить до мінімуму рутинну роботу на етапі кодування і
значно зменшує час тестування продукту. Фактично CASE являють собою
новий тип графічно орієнтованих інструментів, що потрібні для системи
підтримки ЖЦ ПЗ".
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При використанні CASE-технологій змінюється технологія проведення
робіт на всіх етапах життєвого циклу автоматизованих систем і технологій, при
цьому найбільші зміни стосуються етапів аналізу і проектування. В більшості
сучасних CASE-технологій застосовуються методології структурного аналізу і
проектування, які базуються на наочних діаграмних технічних підходах, при
цьому для опису моделі проектованої автоматизованої інформаційної системи
використовуються графи, таблиці і схеми. Такі методології забезпечують
строгий і наочний опис проектованої системи, який починається з її загального
огляду і потім деталізується, набуваючи ієрархічної структури з все більшою
кількістю рівнів.
CASE-технології успішно застосовуються для побудови практично усіх
типів автоматизованих інформаційних систем, однак стійку позицію вони
займають

в

галузі

автоматизованих

забезпечення

інформаційних

розробки

систем.

ділових

Широке

і

комерційних

застосування

CASE-

технологій обумовлено масовістю цієї прикладної області, в якій вони
застосовуються не тільки для розробки автоматизованої інформаційної
системи, але і для створення моделей систем, що допомагають комерційним
структурам

вирішувати

задачі

стратегічного

планування,

управління

фінансами, визначення політики організацій, навчання персоналу та інші. Цей
напрям отримав свою власну назву – бізнес-аналіз. Наприклад, для
якнайшвидшої і ефективної розробки високоякісної банківської системи
фінансисти все частіше звертаються до використання CASE-технології.
Постачальники цієї технології, враховуючи зацікавлення фінансистів, швидко
розширюють ринок засобів. Швидкому впровадженню CASE-технології сприяє
також ускладнення банківських систем[4].
Список використаних джерел:
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4. Використання case-технологій при розробці програмного забезпечення та баз
даних [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://allref.com.ua/uk/skachaty
УДК 378.14 (045)
О.А. Слободиська, к.і.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАОЧНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИКЛАДАННЯ
ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
У статті подано основи використання засобів наочності при викладанні
історико-правових дисциплін. Дається характеристика таким засобам як:
речові та художні пам’ятки, графічна наочність тощо. Визначено, що
систематичне використання засобів наочності позитивно впливає на
формування у студентів умінь самостійно працювати з історичними
джерелами, сприяє вдосконаленню професійних компетентностей.
Ключові слова: історико-правові компетенції, засоби наочності, якість
освіти, історико-правові дисципліни.
Постановка проблеми. Одним із основних завдань сучасної освітньої
політики є забезпечення якості освіти, адекватної темпам розвитку суспільства.
Якісна правова освіта, як складова суспільно-економічної діяльності, лежить в
основі розвитку будь-якої країни.. Як в освіті загалом, так і у викладанні
дисциплін правничого циклу, відбувається еволюція, суть якої полягає в
переході від знаннєво-орієнтованого підходу до особистісно-орієнтованого.
Тому використання наочності суттєво допомагає індивідуалізувати навчання та
розкриває нові можливості до самостійного отримання знань студентами.
Аналіз сучасних досліджень. У дослідженнях О.О.Певцової, О.І.Пометун,
Г.О.Фреймана, А.Т.Степанищева та інших проаналізовані загальні принципи
використання засобів наочності при викладанні історії, розроблена методика
роботи з ними, що спрямована на підвищення ефективності навчального
процесу [7, 8, 9]. Використання електронних презентацій як важливого
елементу підвищення якості освіти у своїх роботах досліджували Десятов Д.Л.,
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Ляшенко

Б.Н.,

функціональні

Чорней

Н.Б.,

можливості

НетьосовС.І.

ІКТ,

розробили

тощо,

які

вимоги

проаналізували

до

підготовки

і

використання презентацій на уроках правознавства [4, 5]. Методичні засади
використання писемних історичних джерел досліджувала Ковбасюк Т.Л. [3].
Однак, використанню засобів наочності при викладанні історико-правових
дисциплін у вищій школі не приділено належної уваги у працях вчених.
Метою статті є аналіз використання засобів наочності при викладанні
історико-правових дисциплін.
Виклад основного змісту. Фундаментальне значення у підготовці фахівцяправника має система знань історико-теоретичного спрямування, складові якої
забезпечують наукове підґрунтя, методологічну базу для вивчення галузевих та
міжгалузевих напрямів юриспруденції.
Саме за допомогою дисциплін «Історія держави і права України» та
«Історія держави і права зарубіжних країн» - у студентів-правників формується,
як зазначає А.В. Грубінко [2], низка професійних компетенцій, серед яких:
 розуміти причини та механізми виникнення, формування та
розвитку, умов забезпечення стійкості державно-правових систем в різних
соціально-економічних,

політичних,

соціо-

та

етнокультурних

середовищах;
 розуміти суть правотворення і правозастосування в конкретних
державно-правових

умовах

співвідносно

до

характеру історичного

процесу;
 уміти застосовувати критерії оцінки відповідності державноправових

систем

характеру

соціально-економічного,

політичного,

релігійного стану суспільства на певному етапі розвитку цивілізації;
 самостійно робити висновки щодо ефективності, можливості
практичного використання державно-правових систем в цілому або
окремих елементів їх структурно-функціональної організації в сучасному
державо- та правотворенні;
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 застосовувати співвідносно до потреб державо- та правотворчої
практики загальноцивілізаційний та історико-правовий досвід, критично
аналізувати його та пропонувати соціальнозначимі зміни до нього;
 тощо.
Ця система компетенцій, яка є кінцевим результатом якісної освіти,
формується в навчальному процесі, який має враховувати вікові особливості
студентів 1-2 курсу (саме в цей час вивчаються історико-правові дисципліни),
щодо засвоєння програмного матеріалу. В юнацькому віці (16-18 років)
продовжують розвиватися усі когнітивні, афективні і особистісні процеси,
з‘являється абстрактне мислення. Відомо, що мислення дорослої людини – це
сплав чуттєвого (наочно-образного) і теоретичного (логічного) мислення.
На основі безпосереднього сприйняття предметів чи за допомогою
зображень (наочності) у процесі навчання у студентів формуються образні
уявлення і поняття про історико-правові процеси. Принцип наочності
сформулював і обґрунтував в XVII ст. Я. Коменський: «...усе, що тільки можна
уявляти для сприйняття почуттями, а саме: видиме - для сприйняття зором, те,
що почуте, - слухом, запахи - нюхом, те, що смакує, - смаком, доступне дотику
- шляхом дотику. Якщо які-небудь предмети відразу можна сприйняти
декількома почуттями, нехай вони відразу схоплюються декількома почуттями»
Як зазначає О. Пометун [8], наочність – це один із принципів навчання,
заснований на показі конкретних предметів, процесів, явищ. Під засобами
навчання розуміють предмети, прилади чи їх сукупність, яка необхідна для
здійснення чого-небудь. Таким чином, під засобами наочності в широкому
сенсі є все те, що можна сприймати за допомогою зору, слуху, інших органів
чуття.
При викладанні історико-правових дисциплін нами використовуються
наступні наочні засоби: 1) справжні речові пам'ятки минулого (першоджерела);
2) образотворчі засоби (картини, карикатури); 3) умовно-графічні засоби
(історичні карти, схеми, графіки і діаграми).
Уявити викладання історико-правових дисциплін без використання
речових пам'яток минулого, а саме, писемних джерел взагалі неможливо.
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Історичний документ є основою для того, щоб розвивати вміння критично
аналізувати текст, формувати вміння встановлювати і розуміти хронологічні
межі існування державно-правових систем, застосовувати сучасні методи
ретроспективного аналізу до вищезазначених систем, стану їх розвитку, тощо.
Ми використовуємо наступні форми роботи з писемними джерелами.
Найпростіша

-

для

підтвердження

окремих

висновків,

положень

використовуємо цитати з певного документа; в іншому випадку – в самостійній
роботі студента - пропонуємо детально ознайомитись з текстом першоджерела,
виконати глибокий аналіз, конспектування, формулювання самостійних
висновків. (Наприклад, використовуючи текст документу «Hebeas corpus act»
визначте основні права і свободи, які були закріплені англійським парламентом
у 70-80 рр. ХІХ ст. чи з‘ясуйте історичні причини, що обумовили саме
закріплення цих прав та свобод [1]). Такий підхід продуктивніший, він
спонукає студентів до творчої розумової діяльності. Під час самостійної роботи
відбувається не лише пізнання історичного змісту, а одночасно і його аналіз,
оцінка і, звичайно, засвоєння.
Що стосується використання образотворчих засобів, то при читанні лекцій
нами використовуються різні види картин та карикатур. Так при вивченні тем,
які стосуються перебігу світових воєн, перерозподілу сфер впливів, сучасних
процесів державотворення нами використовувались політичні карикатури,
фотожаби (різновид фотомонтажу). Цінність карикатур полягає в тому, що вони
відображають настрої людей певного часу, певні стереотипи. При їх
використанні нами враховувався той аспект, що художник-карикатурист
виходить з того, що його глядачі повністю знайомі з проблематикою, якій
присвячена його робота, однак, сучасним студентам всі метафори і
багатозначність можуть бути незрозумілі, тому карикатура як джерело часто
вимагає додаткового пояснення. Разом з тим, це стимулює студентів до більш
глибоко аналізу теми, до детального ознайомлення з певним історичним
періодом, до розвитку дослідницької та просвітницької діяльності у сфері
історико-правових знань через інтерпретацію карикатури, пошук символів.
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І найбільш широкою та використованою групою засобів наочності є,
звичайно, умовно-графічні засоби - це історичні карти, схеми, графіки і
діаграми, які реалізовуються як у друкованому варіанті (збірники тестів,
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, опорні конспекти
лекцій тощо), так і в електронному варіанті (електронні презентації та елементи
дистанційних курсів).
Наявність графічної наочності на паперових носіях (у вигляді не до кінця
заповнених таблиць і схем) і в електронному варіанті створює сприятливі
умови для організації самостійної роботи студентів з історико-правових
дисциплін. Елементи організації дистанційного навчання в середовищі
MOODLE, які пропонуються для організації самостійної роботи, ефективно
використовуються у роботі зі студентами, які мають пропущені заняття.
До графічної наочності ставиться низка вимог: відповідність наочного
засобу змісту досліджуваного матеріалу; неперевантаженість об'єктами для
запам'ятовування; чіткість зображення; широка гама кольорів зображення і т. п.
Кожний з засобів графічної наочності має свої сильні сорони, так історичні
карти відтворюють просторово-часові конструкти, використовуючи абстрактну
мову символів; схеми відображають суттєві ознаки, зв'язки і відносини
історико-правових явищ. Вони використовуються для наочного порівняння
явищ, що вивчаються, показу тенденцій їхнього розвитку, а також для
узагальнення і систематизації знань, (наприклад ієрархічна схема «Судові
установи Російської імперії у першій половині ХІХ ст.»[6], логічна схема
«Утворення східної деспотії у Єгипті» [1]); таблиці містять перелік цифрових
даних або інших відомостей, розташованих у визначеному порядку по графах.
Так, хронологічні таблиці групують факти на основі часових відносин між
ними, відбивають послідовність подій; синхроністичні таблиці відбивають
«горизонтальні» часові зв'язки між подіями і явищами, тобто фіксують події, що
відбувались у різних місцях в один і той самий час; тематична таблиця містить
однорідні факти, наприклад війни чи повстання; порівняльні таблиці,
виокремлюючи суттєві порівняльні ознаки історичних явищ, аналогічні чи
протилежні, сприяють виявленню відносин подібності і відмінності між ними,
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наприклад

між

суспільними

верствами,

формами

державного

устрою.

Варіантами таблиць є діаграми, що показують кількісні відносини між
окремими явищами чи етапами розвитку одного явища.
При складанні електронних презентацій нами враховувались наступні
рекомендації: інформацію, що входить до навчального матеріалу, потрібно
подавати невеликими логічно завершеними блоками-слайдами; обов‘язкове
врахування вікових особливостей і рівня підготовки глядачів; яскраві малюнки не
повинні суперечити реальним фактам; реалізація індивідуального підходу до
студента, врахування індивідуальних можливостей сприйняття пропонованого
навчального матеріалу; врахування особливості сприйняття інформації з екрана
(зводимо текстову інформацію до мінімуму, замінюючи її схемами, діаграмами,
рисунками, тощо); включення (без шкоди науковому змісту) у презентацію
гумористичних, цікавих сюжетів, які створюють позитивний емоційний настрій,
що сприяє засвоєнню матеріалу і більш міцному запам‘ятовуванню; враховуємо
роль кольорових сполучень і дотримання стилю в оформленні слайдів.
Висновок. Систематичне використання засобів наочності та врахування
вікових особливостей студентів, дозволяє оптимізувати навчальний процес у
вищому навчальному закладі, сформувати позитивну мотивацію до навчальної
діяльності студентів та професійні компетентності.
У цілому, проблеми використання засобів наочності при викладанні
історико-правових дисциплін для студентів-правників на сучасному етапі
розвитку вищої освіти набувають особливого значення та потребують
подальшого дослідження.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ ЗАСОБАМИ «АКЦЕНТ-БУХГАЛТЕРІЯ»
В даній статті розглянуто особливості автоматизації ведення бухгалтерського
обліку на підприємстві за допомого засобу «Акцент-Бухгалтерія». Визначено основні
функціональних можливостей програми, за допомогою яких збільшується
ефективність роботи бухгалтерії та поліпшується контроль за фінансовою та
господарською діяльністю підприємства.
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Ключові слова: інформаційні технології, автоматизованих систем обліку, «Акцентбухгалтерія».
Для якісного та ефективного проведення обліку, в першу чергу бухгалтерського
потрібно автоматизувати обліковий процес в організаціях. Це дозволить скоротити
час на розкриття та рішення завдань, які не мають прямого відношення до облікової
діяльності. Сучасні інформаційні системи інтегрують всю інформацію й здатні
швидко проаналізувати її, що значно полегшує роботу фахівців. Саме тому питання
автоматизації обліку є актуальним в наш час.
Вагомий внесок у розгляд даного питання зробили такі вчені як Шуремов Е.Л.,
Умнова Е.А., Івлієв М.К., Бородкін О.С., Валуєва Б.І., Швець В.Г. та інші.
Незважаючи на значні наукові та практичні доробки вітчизняних науковців,
присвячених дослідженню в цій галузі, залишається ще ряд проблемних питань, які
потребують детального вивчення й опрацювання.
Метою дослідження є удосконалення організації обліку на підприємствах із
використанням сучасних інформаційних технологій.
Економічні умови сьогодення вимагають від усіх рівнів управлінського
персоналу найбільш ефективних та максимально конкретних дій. Фінансовий
контроль являється основним видом серед інших функцій управління, який
опирається

на коректну

інформацію,

яка

розкриває

фінансове

становище

підприємства. Ця інформація висвітлюється в документацію, яку веде відділ
бухгалтерії. Дані обліку, отримані від бухгалтерії, повинні базуватися на таких
принципах, як: повнота, точність та правдивість. І саме за допомогою
автоматизованої системи обліку можна отримати таку інформацію, яка б
максимально була створена на основі перелічених принципів. Застосування новітніх
комп‘ютерних технологій: сприятиме зменшенню бухгалтерських помилок; надасть
можливість систематизувати звітну інформацію; допоможе скоротити часові витрати
на виконання клопітких господарських операцій.
Поява в обліковому процесі новітньої комп‘ютерної техніки зумовлює зміну
інформації на паперових носіях технічними, які згідно положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку набирають юридичної сили. Для
того, щоб дані, які введені машинним способом, мали юридичну силу
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необхідно, щоб вони були створенні за вимогами стандартів та законодавства
засобами системи кодифікації, яка затверджена в країні. «Підписи осіб,
відповідальних за складання первинних документів на обчислювальних
машинах та інших засобах організаційної техніки, виконуються у вигляді
паролю або іншим способом авторизації, що дає змогу однозначно
ідентифікувати особу, яка здійснила господарську операцію» [1].
Варто зазначити, що використання масштабного способу програмного
забезпечення не завжди є доречним та доцільним. Наприклад, не доречно
застосувати автоматизований спосіб ведення бухгалтерського обліку суб'єктам
малого підприємництва, оскільки не раціонально витрачати великі кошти на
купівлю програм, що вимагають щомісячного оновлення для опрацювання
незначної кількості господарських операцій.Незважаючи на значні плюси
автоматизованих систем для ведення бухгалтерського обліку в організаціях,
існує і ряд недоліків, а саме: 1) проблеми загальної організації обліку та
ведення бізнесу; 2) значно висока вартість встановлення автоматизованої
системи ведення обліку; 3) відсутність досконалого володіння комп‘ютером
бухгалтера підприємства; 4) ненадійність ПК.
Також можна виокремити ряд чинників, які сповільнюють розвиток та
поява

новітніх

інформаційних

систем,

які

понижують

ефективність

застосування нових інформаційних технологій. Марченко Д. М. у своїх працях
навів їх основний перелік (рис. 1) [1].
Чинники, які сповільнюють розвиток інформаційної мережі
1) використання різноманітних програмних засобів як нових,
так і застарілих, значно ускладнює обслуговування
інформаційної системи та знижує ефект її впровадження;
2) усунення окремих недоліків різноманітних програмних
засобів може перейти в повсякденну проблему, що потребує
створення засобів моніторингу стану всієї інформаційної
мережі;
3) відсутність
нормативної
бази
для
регулювання
автоматизованої форми обліку на вітчизняному рівні.

Рис. 1 Чинники, які сповільнюють розвиток інформаційної мережі
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Неефективна

робота

автоматизованих

систем

менеджменту

може

призвести до пониження прибутковості та нерентабельності діяльності
господарюючого суб‘єкта, нестабільного фінансового стану. «Витрати на
обслуговування і вибір інформаційних систем автоматизації мають тенденцію
до значного підвищення, а фактичний результат від їх використання
залишається на незадовільному рівні. Розробка замовлених інформаційних
бухгалтерських систем досить дорога і займає багато часу при відсутності
гарантії очікуваного результату» [2].
Комп‘ютеризовані системи вміщують у собі набір аналітичних засобів,
який надається для управління підприємства та дозволяє контролювати діяльність
підприємства.

Додатковий

інструментарій

систем

здійснює

покращення

внутрішнього контролю в загальному і, разом з тим, понижує ризик його
неефективного

використання.

Комп‘ютеризоване

опрацювання

даних

допускає застосування команд, які схожі або є однаковими, тому при опрацюванні
однорідних господарських

операцій,

які

на практиці

зменшують ризик

виникнення ненавмисних помилок, які зазвичай властиві при ручній обробці
даних.
В нас час існує різноманітний спектр програм, які забезпечують
автоматизацію бухгалтерського обліку. Найбільш використовуваними в Україні
є «1С: Підприємство», «Акцент-бухгалтерія», «Парус-Підприємство», «Бест
Звіт Плюс» тощо. Саме ці програмні продукти є найкраще сприятливими та
адаптованими до системи ведення обліку в Україні.
«Акцент-бухгалтерія» - це універсальна автоматизована програма для
ведення

бухгалтерського,

підприємствах»

[3].

управлінського

Функціональні

на рис. 2.
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та

фінансового

можливості

програми

обліку

на

наведені

До основних функціональних можливостей програми відносять:
ведення бухгалтерського, управлінського й фінансового обліку організації;
підтримка обліку на довільному числі складів або групах складів;
автоматичне формування проводок по документах;
облік операцій по розрахунковому рахунку;
облік касових операцій; облік товарів, основних коштів і МБП;
облік заробітної плати тощо.

Рис. 2 Основні функціональні можливості програми
«Акцент-Бухгалтерія»
Програма

«Акцент-бухгалтерія»

вміщує

у

своєму

внутрішньому

середовищі:
– Плани рахунків. Акцент підтримує необмежену кількість планів
рахунків. В одній господарської операції можуть використовуватися проводки
по декількох планами рахунків. Що дає можливість, наприклад, паралельно з
бухгалтерським обліком вести управлінський облік, не вводячи один і той же
документ двічі.
– Система аналітики, яка дозволяє постачати проводку господарської
операції додатковими властивостями, за яким можна будувати звіти. Кількість
аналітичних напрямків у Акценті не обмежена.
– Шаблони господарських операцій, за допомогою яких можна формувати
правила

проведення

та

поведінки

господарської

операції.

Один

раз

сформувавши шаблон, користуватися ним можна багаторазово. Робота з
налаштованими шаблонами дозволяє довіряти введення документів оператора,
який не знайомому з тонкощами обліку.
– Майстри звітів. Користуючись системою Майстрів звітів можна
створювати користувацькі звіти довільної вибірки і угрупування даних.
Програма дозволяє створювати правила побудови і будувати звіти
чотирьох основних видів (рис. 3).
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Види звітів, що дозволяє створювати інформаційна система:
1. Стандартні звіти по рахунках.
2. Звіти, правила побудови яких визначаються самостійно користувачем з
використанням Майстра звітів.
3. Звіти, створені з використанням вбудованої електронної таблиці.
4. Звіти, створені з використанням вбудованої мови програмування Акцент, BASIC.

Рис. 3 Види звітів, що дозволяє створювати інформаційна система
«Акцент-бухгалтерія» є відкритою системою, тобто прямий доступ до бази
даних, доступ до даних програми на рівні технологій OLE / COM1, доступ до
інших програм і баз даних через технології OLE / COM. Програмно мова,
знаходиться на високому рівні та допомагає створювати програми будь-якої
важкості, застосовуючи технології сучасності, які запропоновані Microsoft.
Завдяки тому, що доступ до бази даних є прямим, він дозволяє ефективно
застосовувати її функціональні можливості.
У програмі відсутній розподіл господарських операцій та документів.
Вони створюються у такій послідовності:
1) господарська операція;
2) первинний

документ,

який

відображає

господарську

операцію.

Первинних документів створених на основі однієї господарської операції може
бути декілька.
Як приклад можна навести прибуткову накладну. У інших програмних
продуктах все відбувається навпаки: спочатку створюють документ та після
цього формуються проводки, які складенні на основі цього документа. Тобто
проводиться цитування даних, що може призвести до появи ненавмисних
помилок. У «Акцент-Бухгалтерії», майже створивши прибуткову накладну, ви
вже створили проводки.
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Вся інформація у програмі автоматично зберігається в господарських
проводках. Ця особливість надає нам можливість уникнути створення
первинного документа без господарських проводок, як це можливо у програмах
«1С» або «Парус».
Виведення інформації на друк відбувається за принципом «що на екрані, те
на папері», тобто у звичайному вигляді, який прийнятний для користувача.
Дана особливість дозволяє знизити часові витрати на навчання та зменшити
при виводі первинного документа кількість помилок. Для більш швидкого
ведення інформації можна створити діалог, що дозволить одночасно
створювати кілька первинних документів, а також можливо формувати
документи автоматично задавши команду.
Ще однією особливістю даного продукту є те, що доступ до інформації в
базі даних можна здійснити з використанням MS Excel, MS Word і інших
програм сімейства MS Office.
Отже, при автоматизація бухгалтерського обліку є важливою інновацією
сучасного суспільства. Основне завданням, якого полягає у тому, що необхідно
збільшити ефективність роботи бухгалтерії та поліпшити контроль за
фінансовою та господарською діяльністю підприємства, за допомогою
машинних носів. В нас час існує різноманітний спектр програм, які
забезпечують автоматизацію бухгалтерського обліку. Найбільш досконалою, на
наш погляд, є «Акцент-Бухгалтерія».
Акцент-бухгалтерія – це ядро для обліку виробничої діяльності
підприємства, що складається з незалежних програмних модулів, що
забезпечують підтримку власного класу задач і працюючих в єдиному
інформаційному просторі. Даний програмний продукт дозволяє полегшити
роботу бухгалтерів за допомого спрощеного ведення обліку засобами програми.
В ній вміщені плани рахунків, шаблони господарських операцій, типові
бухгалтерські проведення, на основі яких легкістю можна створити необхідні
первинні документи та вивести їх на друк.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ
ОРГАНІЗАЦІЙ
В статті визначено аспекти розробки інформаційних технологій і систем та
необхідність їх використання в менеджменті. Досліджено основні переваги
впровадження сучасних інформаційних технологій на підприємствах.
Ключові слова: інформаційні системи менеджменту (ІСМ), концепції
управлінських систем, інформаційне забезпечення інформаційних систем в
управлінні, методики управління якістю.
В наш час. коли відбувається перенасичення інформаційного простору
потоками різнорідних даних, особливої ваги для прийняття ефективних
управлінських рішень набуває питання оперативного оброблення великих
масивів вхідної інформації. Адже її постійне нагромадження без систематизації,
структурування та обробки, призводить до дезорієнтaції упрaвлінського
персонaлу. Тому питaння розробки та впровадження інформaційних систем і
технологій в менеджменті є на сьогоднішній день актуальним та важливим
напрямком наукових досліджень. Сaме сучaсні інформaційні технології
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дозволяють створити єдине інформaційне середовище на основі апаратного та
програмного

забезпечення

телекомунікаційних

засобів,

що

дозволяє

супроводжувaти тa координувaти як окремі технологічні процеси, тaк і в цілому
господарську діяльність будь-якої оргaнізaції.
Дослідженню питань функціональних можливостей існуючих, а також
розробки і впровадження нових інформаційних технологій і систем у
менеджменті присвячені праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як
О.Б. Білоцерківський,

A.Н.

Ромaнов,

І.Я.

Лукaсевич,

Г.A.

Титоренко,

П.Ю. Буряк та ін. Проведені дослідження зробили значний внесок у теорію та
практику інформаційних технологій і систем в управлінні, проте даний
напрямок потребує подальшого розвитку.
Метою стaтті є дослідження аспектів розробки та впровадження
інформaційних технологій і систем, що використовуються в менеджменті тa
визначення переваг їх використaння нa підприємствах.
Під поняттям упрaвлінських інформaційних розуміють оргaнізaційнотехнічні системи, які зaбезпечують вироблення рішень нa основі aвтомaтизaції
інформaційних процесів у сфері упрaвління [1, с. 28]. Основне признaчення
інформaційних систем менеджменту (ІСМ) полягає у підвищенні оперaтивності
тa конкретності менеджерської діяльності; зaбезпеченні своєчaсності виконaння
і

високого

ступеня

обґрунтовaності

всіх

упрaвлінських

розрaхунків;

зaбезпеченні контролю зa прaвильним виконaнням упрaвлінських рішень і
зворотного зв‘язку. Зaгaльною метою створення ІСМ є вдосконaлення
менеджерської діяльності відповідних устaнов і підприємств, що сприятиме
підвищенню ефективності їх діяльності і збільшенню прибутку.
В основі створення інформаційних систем в управлінні є концепції
управління ресурсами. Одними із перших найбільш поширених концепцій, що
були створені для оптимізації управління, є концепції систем планування
матеріальних потреб та виробничих ресурсів MRP (англ. Material Requirement
Planning.) та MRPII (англ. Manufacturing Resource Planning), що дають
найбільший ефект в орієнтованих на виробничий процес системах та мають
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тривалий цикл обробки і складне багатоступінчасте виробництво, оскільки в
цьому випадку планування управління запасами є найбільш складними
операціями. Відповідно, і необхідний ефект, що досягається при впровадженні
MRP/MRPII, найбільш очевидний, коли затребувана їх здатність дозволяє
управляти потоками виробничої інформації, зменшуючи об‘єм рутинних
організаційних операцій. Проте використання MRP/MRPII-систем навряд чи
має сенс, коли попит рівномірний, партії матеріалів великі та виготовляються за
визначеними номенклатурними позиціями. Адже у даному випадку, непогано
справляються традиційні автоматизовані системи управління підприємством
(АСУП). MRP/MRPII-системи проявляють усі свої переваги лише тоді, коли
має місце інтенсивний потік змін і висока варіативність розмірів замовлень і
партій [2, с. 39-45].
За сучасних умов, бізнес-процес як сукупність взаємопов‘язаних операцій
з виготовлення готової продукції або надання послуг на основі споживання
ресурсів, є фундаментально важливим елементом якісного обслуговування
споживачів. При цьому в ході управління бізнес-процесами усі матеріальні,
фінансові і інформаційні потоки розглядаються у взаємодії. Сьогодні
реінжиніринг бізнес-процесів як метод кардинальної перебудови бізнеспроцесів в цілях досягнення якісно іншого, більш високого рівня показників
виробничо-господарської

діяльності

підприємства;

використовується

як

комплексний засіб реорганізації підприємства або окремих її структурних
одиниць.
Невід‘ємною складовою ІСМ є інформaційне зaбезпечення менеджменту
підприємства, під яким слід розуміти дaні, які отримуються, обробляються,
aнaлізуються, зберігaються тa нaкопичуються, a тaкож нaдaння результaтивної
інформaції для прийняття упрaвлінських рішень. Також до цієї складової можна
віднести інформаційну базу і методичні та інструктивні матеріали, системи
клaсифікaції тa кодування [3, с. 19-20]. Інформаційне забезпечення є
методологічною основою для розробки і функціонування ІСМ.
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Наступною важливою складовою ІСМ є програмне забезпечення. На
сьогоднішній день прогрaмні зaсоби, признaчені для aвтомaтизaції оцінки,
підготовки

техніко-економічних

обґрунтувaнь

і

розробки

бізнес-плaнів

інвестиційних проектів, предстaвлені нa вітчизняному ринку нaступними
продуктaми: Project Expert (PRO-INVEST Consulting), Aльт-Інвест (Aльт).
Ці прогрaми дозволяють менеджеру у діaлоговому режимі вирішити
нaступні зaвдaння:
- детaльно описaти поточний стaн підприємствa з урaхувaнням зміни
пaрaметрів зовнішнього середовищa (інфляція, подaтки, вaлютні курси і
т.д.)
- розробити плaн реaлізaції інвестиційного проекту, стрaтегії збуту і
виробництвa, що зaбезпечують рaціонaльне використaння мaтеріaльних,
трудових і фінaнсових ресурсів;
- визнaчити схему фінaнсувaння проекту (влaсний кaпітaл, позикові
кошти, лізинг тa ін.)
- створювати імітаційні моделі бізнес-діяльності підприємства,
вaріюючи знaчення чинників, здaтних вплинути нa його фінaнсові
результaти;
- aвтомaтично формувaти всі необхідні види звітності (бaлaнс, звіт
про прибутки і збитки, прогноз потоків готівки і т.д.) і проектної
документaції відповідно до вимог міжнaродних стaндaртів російською тa
aнглійською мовaми;
- провести всебічний aнaліз чутливості тa ефективності проекту в
розрізі його учaсників (підприємств, інвесторів, бaнків тощо);
- здійснювaти подaльший моніторинг тa контроль реaлізaції різних
стaдій проекту з aвтомaтичним виявленням відхилень фaктичних
покaзників від зaплaновaних тa ін. [4].
Усвідомлена необхідність комплексного підходу до управління якістю, як
складової частини системи управління підприємством, привела до того, що
сьогодні активно використовуються методики управління якістю TQM (англ.
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Total Quality Management) і TPM (англ. Total Productive Maintenance), завданням
яких є обслуговування устаткування, що дозволяє забезпечити його найвищу
ефективність упродовж усього життєвого циклу за участю усього персоналу [5].
Мета впровадження подібних методик, як відзначалося вище, досягти
граничної і комплексної ефективності виробничої системи. Іншими словами,
отримати максимально можливий результат відносно об‘єму виробництва,
якості продукції, собівартості, термінів постачань, безпеки робочих місць і
ініціативи персоналу при мінімальному використанні ресурсів – людських,
матеріальних і фінансових.
Технологія вирішення зaдaч менеджменту в умовaх aвтомaтизовaних
інформaційних технологій включaє нaступні процедури: збір і підготовку
інформaції; обробку, нaкопичення і зберігaння дaних, моделювaння дaних,
формувaння результaтної інформації та прийнятті на основі неї управлінських
рішень.
В зaлежності від виду тa особливостей конкретної зaдaчі, a тaкож
технологічних рішень з оргaнізaції aвтомaтизовaної обробки інформaції нa
підприємстві, деякі з перерaховaних процедур можуть бути відсутні. Це
хaрaктерно для зaдaч, вирішення яких вимaгaє використaння внутрішньої
інформaції

про

об‘єкт,

в

умовaх

зaстосувaння

комплексних

систем

aвтомaтизaції упрaвління фінaнсово-господaрською діяльністю підприємств,
що передбaчaють використaння інформaційної бaзи [2, с. 40].
Таким чином, на основі наведеного вище можливо відмітити, що
інформaційні системи і технології на сьогоднішній день відіграють ключову
роль у процесі розвитку менеджменту Використання різноманітних форм
автоматизації управлінської праці змінює основні компоненти системи
управління та забезпечує якісно нові функціональні можливості роботи
адміністративно-управлінського персоналу. Однак важливо не переоцінювати
роль управлінсько-інформаційної техніки. Вона виконує лише функції
забезпечення процесу прийняття рішення на підставі деякої інформації. Головні
напрямки

робіт

в

галузі

автоматизації

менеджменту

виявляються

організаційній, соціальній, кадровій перебудові управлінської діяльності.
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в

Необхідно також виділити основні переваги для організацій, які їм надає
використання передових інформаційних технологій в управлінні. Так,
застосування сучасних засобів автоматизації передачі та обробки інформації у
повсякденній роботі менеджерів дозволяє значно скоротити витрати на рутинну
та малоефективну роботу і підвищити ефективність ділових переговорів.
Впровадження інформаційних систем адміністративного менеджменту надає
можливість розглядати проблеми у взаємопов‘язаному комплексі і підняти
ефективність праці менеджерів на якісно новий рівень, який дозволить чіткіше
та точніше дотримуватися загальної політики та стратегії організації, а також
загальноприйнятих правил та норм, з більшою ефективністю управляти
персоналом на основі підтримання найтісніших зворотних зв‘язків, розумно
ставитися до ризику на основі методів глибокого аналізу проблеми,
використовуючи

інформаційне

середовище

організації,

ефективно

організовувати колективну працю.
Зокрема, менеджери вищої ланки зможуть ширше та чіткіше окреслювати
перспективи на основі глобальної інтелектуальної обробки інформації. В свою
чергу, менеджери нижчих ланок розширять свої повноваження за рахунок
автоматичного

узгодження

їхніх

рішень

в

інформаційній

системі

адміністративного менеджменту без вимушеного погодження на вищих ланках
управління. Створюються нові горизонти для ефективної співпраці, оскільки з
одного боку забезпечуються можливості на якісно вищих рівнях представляти
чи передавати інформацію (відеоінформацію, гіпертексти, мультимедіа), а з
другого зникають бар‘єри віддалі, оскільки зникають проблеми з‘єднання і
передачі інформації без спотворень.
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