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А. А. АНТОХОВ Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду УДК 330.341.1 
А. А. АНТОХОВ  м. Чернівці antoch2@rambler.ru  
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
 

У статті визначено можливості впровадження й адаптації зарубіжного досвіду щодо іннова-
ційного розвитку економіки України. Проаналізовано досвід інноваційного розвитку провідних дер-
жав світу – США, Японії, Китаю, країн-членів ЄС. Доведено необхідність регіоналізації і локалізації 
інноваційного розвитку економіки України та підвищення вагомості науково-освітнього середови-
ща у даних процесах.  

Ключові слова: інноваційний розвиток економіки, інноватизація, інтелектуалізація, науково-
освітнє середовище, інноваційні технології. Модерний вектор економічного розвитку сучасного світу базується на процесах інтелек-туалізації суспільства, що супроводжуються масовим споживанням інформаційних техно-логій. Вітчизняні вчені і фахівці вже не одне десятиліття постійно доводять існування чис-ленних проблем в Україні в цьому плані, стве-рджуючи, що технічний рівень більшості ви-робництв відстає від рівня західних країн як мінімум на 50 років [5, 7]. Фактом залишаєть-ся те, що провідні країни розвиваються з при-швидшеними темпами в умовах, коли харак-тер їхнього розвитку ще більше прискорює прогресивні зміни. З іншого боку, в глобаль-них координатах залишається чимало про-блемних держав, економіки котрих перебува-ють на периферії модерних процесів. Україна, в силу доволі вдалого геополітичного розта-шування з приналежністю до розвиненого європейського інформаційного соціально-економічного простору, залишається на роз-доріжжі переходу в ранг відсталих економік з невикористаними можливостями і потенцій-ними втратами, або кардинальної зміни век-тора регресу на інноватизацію й інтелектуалі-зацію. За таких умов вітчизняна наука має чіт-ко обґрунтувати унікальний вектор інновацій-ного розвитку економіки України, який би си-нергував її ресурсні можливості та не допускав ризики надмірної інформатизації й інтелекту-алізації, які вже сьогодні можна спостерігати в найбільш розвинених країнах світу.  Актуальність даної публікації підтвер-джує необхідність осучаснення теоретико-

методологічних напрацювань вітчизняних вчених (Н. Віннікова, В. Геєць, Н. Данік, А. Кня-зевич, М. Мельник, Т. Мілевська, О. Полотай, О. Попадинець, О. Прокопенко, О. Соскін, Л. Федулова, В. Шедяков, І. Яненкова, Б. Яцен-ко та ін.) щодо пріоритетів інноваційного роз-витку економіки України на основі зарубіжно-го досвіду. Метою статті є наукове обґрунтування пріоритетів інноваційного розвитку економі-ки України на основі узагальнення досвіду інших держав.  Цілями при цьому будуть наступні: 
– визначити можливості впровадження й адаптації зарубіжного досвіду щодо інно-ваційного розвитку економіки України; 
– проаналізувати досвід інноваційного розвитку провідних держав світу – США, Японії, Китаю, країн-членів ЄС; 
– узагальнити пріоритети інноваційного розвитку економіки України, виходячи з окремих практик зарубіжних держав. Прикладна значимість вивчення зарубіж-ного досвіду для будь-якої сфери проявляєть-ся в можливості його використання у вітчиз-няних умовах. Впровадження й адаптація  зарубіжного досвіду щодо інноваційного роз-витку економіки має певну специфіку. Тради-ційно вважається, що краще вивчати досвід тих держав, які мають схоже до вітчизняного інституціональне середовище, спільне істори-чне минуле. Щодо інноваційного розвитку це не так. Його динаміка, характер і причинність можуть бути настільки стрімкими та унікаль-ними для різних економічних систем, що  
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передбачити типову модель інноватизації й інтелектуалізації вкрай складно. Так само не зберігається правило неможливості слідуван-ня практики найбільш розвинених держав – у силу значної відірваності вітчизняної еконо-мічної системи від їх середовищних умов. Ін-новаційний розвиток може забезпечуватись і їхнім шляхом, однак з достатнім ресурсним забезпеченням та попередньою підготовкою вітчизняного інституціонального середовища до нових стандартів (табл. 1).  Таким чином, впровадження й адаптація (модифікація) досвіду зарубіжних країн щодо інноваційного розвитку економіки країни є специфічними процесами, адже вони допуска-ють значно ширші варіативні можливості. 

Однак додаються інші вимоги – просторова обмеженість адаптації з першочерговою оцін-кою наслідків і допустимість поширення на решту територій лише за умов її позитивного характеру; висока ресурсна підкріпленість; оцінка відповідності нововведень особливос-тям інституціонального середовища з непри-пустимістю міжгалузевих дисбалансів, цінніс-ного спротиву населення; оцінка наслідків нововведень на стратегічну перспективу. Про останню додаткову вимогу рідко говорять вітчизняні фахівці. Доволі часто можна зустрі-ти твердження про відстаючі позиції України у використанні інформаційних технологій та потребу кількісного й якісного пришвидшен-ня даних процесів. Однак рівень і масовість 
Таблиця 1 

Додаткові можливості впровадження й адаптації зарубіжного досвіду  
щодо інноваційного розвитку економіки України* 

№ з/п 
Підхід  впровадження чи адаптації  зарубіжного досвіду 

Традиційний зріз Інноваційний зріз Переваги  орієнтації для  економічного  розвитку 
Ризики орієнтації  для економічного розвитку Можливості орієн-тації для іннова-ційного розвитку економіки 1 Практики провід-них держав Спрямованість на найбільш прогре-сивні стандарти Низька ймовірність успішної адап-тації з достатньою ресурсною ефе-ктивністю; Висока ймовірність штучного пе-реходу на прогресивні стандарти без готовності вітчизняного інсти-туціонального середовища 

Вибіркова адапта-ція практик у прос-торово обмежених масштабах та з початково висо-ким ресурсним забезпеченням 
2 Практики держав зі схожим інститу-ціональним сере-довищем 

Передбачення схо-жих ризиків та проблем стимулю-вання 
Надмірна орієнтація на досвід з ігноруванням вітчизняних особли-востей Обмін ресурсами, особливо людсь-ких, з метою запо-зичення досвіду 3 Практики держав-сусідів Консолідація зу-силь у вирішенні спільних проблем Обмеженість інтеграційних перс-пектив, міжнародного співробіт-ництва з іншими державами Реалізація спіль-них проектів з по-дальшим залучен-ням агентів інших держав 4 Практики держав з досвідом іннова-ційного прориву Стимулювання економічного роз-витку на основі інновацій 
Низька ймовірність повторення успіху, спричиненого різними, важко відтворюваними чинника-ми 

Включеність в ін-новаційні проекти з метою вивчення досвіду 5 Практики перифе-рійних держав Оцінювання нега-тивного досвіду Посилення ресурсоексплуататор-ських практик Демотивація конкурентного роз-витку 
Залучення в реалі-зацію інновацій-них проектів 

* Складено автором. 
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використання інформаційних технологій не є ціллю. Так само як і якість. На даний момент якість використання інформаційних техноло-гій може видаватись високою – з відображен-ням на показниках продукування й впрова-дження інноваційного продукту. Однак на перспективу такі процеси можуть трансфор-муватись у неочікувані ризикові наслідки. Тому це також слід враховувати. Фактично поточне відставання України від провідних держав – це можливість оцінювання ризиків високої інноватизації й інтелектуалізації та вибір власного, найбільш прийнятного векто-ру інноваційного розвитку економіки. На перший погляд може видаватись, що найбільшої уваги потребують ті країни, які змогли забезпечити прискорений інновацій-ний розвиток своєї економіки, тобто іннова-ційний прорив. На наше переконання, у ви-вченні зарубіжного досвіду інноваційного ро-звитку економіки слід враховувати новітні тренди глобального лідерства з помітним за-міщенням одних провідних держав іншими. Суть не лише в стимулюванні інноваційного розвитку економіки, але й щоб він дозволив забезпечити комплекс прогресивних змін у соціумі з відображенням на рівні добробуту населення. Тому важливо орієнтуватись на провідні економіки та економіки тих країн, які сьогодні посилюють свою вагомість у гло-бальних координатах. Неможливо ігнорувати досвід США. Саме дана країна однією з перших розробила націо-нальну програму інформатизації суспільства, запропонувавши дев’ять базових принципів цього процесу: заохочення приватних прин-ципів інвестицій в інформаційну сферу; роз-робка концепції доступу до інформаційних ресурсів; допомога в технологічних інноваці-ях; захист інформаційних ресурсів; удоскона-лення управління спектром радіочастот; за-хист прав інтелектуальної власності; коорди-нація державних зусиль у зазначеній сфері; забезпечення доступу до державної інформа-ції [6, 47]. Можна присвячувати цілі дослі-дження, які розкривають досвід США у стиму-люванні інноваційного розвитку економіки. Для України він важливий у просторовому контексті. Знаменита Силіконова долина, яка живе за формулою «високий ризик – високі 

технології – високий рівень життя», що стала гаслом для всіх країн з розвиненою економі-кою, слугує зразком ефективності залучення венчурного капіталу в інноваційні техноло-гії – з першого венчурного фонду Силіконової долини було інвестовано 3 млн дол., а інвес-тори отримали майже 90 млн дол. Окрім того, досвід розвитку Силіконової долини є дуже ефективним для стимулювання малого інно-ваційного бізнесу, що прийнятно для вітчиз-няної економіки. У свою чергу це дозволить спричинити наслідковий каталізуючий ефект розвитку для суміжних сфер господарюван-ня – згідно досвіду Силіконової Долини неве-ликі підприємства, розвиваючи нові техноло-гії, потягнули за собою інші, забезпечуючи їх провідними розробками у різноманітних га-лузях [5, 9]. Оскільки провідною країною світу з робо-тизації є Японія, то її досвід також важливо розуміти в плані інноваційного розвитку на-ціональної економіки, хоча її інституціональ-не середовище значно відрізняється від віт-чизняного. Дана країна теж тривалий період часу розвивається у виключно інноваційному напрямі. На противагу США та колишньому СРСР Японія розвивала свій науково-технічний прогрес з орієнтацією на потреби споживчого ринку, а не військово-промисло-вого комплексу [9, 21]. Таким чином, дана країна має достатній часовий період з інсти-туціоналізацією орієнтації економіки та суспі-льного життя на новітні технології.  Як і щодо досвіду США, практиці іннова-ційного розвитку економіки Японії можна присвячувати цілі дослідження. У контексті адаптації досвіду Японії до вітчизняних умов необхідно враховувати підходи державного стимулювання інноваційної діяльності. Як правило, уряд Японії стимулює науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи шляхом гнучкого оподаткування – з наданням пільг до 20% [9, 23]. Такий традиційний сти-мулятор наразі складно використовувати в Україні в силу того, що практика податкових пільг себе дискредитувала (як і субсидій), оскі-льки часто застосовувалась суб’єктивно з об-меженим доступом реалізації даного права усіма суб’єктами економічної діяльності. Од-нак на перспективу, в обмежених просторових 
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координатах, податкові пільги на здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторсь-ких робіт можуть стати базовим стимулято-ром інтелектуалізації суспільства та іннова-ційного розвитку економіки України на якіс-ній основі. У процесах інтелектуалізації суспільства та інноваційного розвитку для Японії прита-манне відведення високої ролі науковому се-редовищу. У даній країні поширеною є прак-тика підтримки створення регіональних центрів розвитку науки (як правило техноло-полісів) з метою долання надконцентрації наукової діяльності, а також функціонування силіконового острову «Кюсю». Таким чином, дана країна, як і США, практикує цільове сти-мулювання інноваційного розвитку в обмеже-них просторових координатах.  Оригінальність досвіду Японії для Украї-ни проявляється, окрім того, в значимості мі-жгалузевих об’єднань «кейрецу», у рамках яких можливе не тільки виокремлення підп-риємств, які ведуть пошукові науково-дослід-ні роботи, та венчурних підприємств, а й  цілеспрямований інтенсивний обмін фірм те-хнікою і технологіями [9, 22].  Якщо порівнювати досвід США та Японії у стимулюванні інноваційного розвитку їх еко-номік, то американська модель реалізації ін-новаційної політики орієнтується на більш повну автономію підприємництва; натомість в японській моделі більшою мірою робиться акцент на конкурентних технологіях [8, 18]. Третя типова модель інноваційного розвит-ку – європейська. Узгоджена державами ЄС політика знаходить логічне завершення у  координаційних заходах, що стимулюють ін-новаційний бізнес на рівні співтовариства в цілому [8, 18]. Це певною мірою ускладнює можливості країн-членів ЄС у стимулюванні інноваційного розвитку своїх економік, адже змушує узгоджувати окремі кроки з політи-кою інших держав. Однак європейська модель пропагує співробітництво, консолідацію зу-силь, що теж надає численні переваги іннова-ційного розвитку. Для Європейського економічного простору досвід інноваційного розвитку є специфічним у порівнянні до американського чи японського. Якщо США отримали ресурсні можливості ін-

новаційного розвитку економіки на основі цільового залучення інтелектуального капі-талу та стимулювання малого інноваційного бізнесу, а Японія є особливим осередком інно-ваційної діяльності з менталітетом населен-ня, яке орієнтоване на використання й проду-кування роботів та інших новітніх технологій, то Європа отримала переваги інноваційного розвитку за рахунок високого рівня життя населення. У результаті населення, в якого задоволені потреби низинного та вищого іє-рархічного порядку, утверджує своє право на саморозвиток та самореалізацію через інно-ваційну і творчу працю. Європейський еконо-мічний простір не ставить за самоціль (принаймні відкрито) неперервне продуку-вання новітніх технологій, у тому числі робо-тизованих. Однак достатній інноваційний ро-звиток є результатом високого рівня життя населення і його мотивації до інноваційної діяльності, інтелектуальної праці, що дозво-ляє неперервно розвивати особистісні трудо-потенційні здібності та самореалізовуватись. Окрім того, у зв’язку з достатніми можливос-тями саморозвитку і забезпечення гідного рівня життя, країни ЄС традиційно залиша-ються привабливими осередками еміграції висококваліфікованих кадрів, що також поси-лює їхні можливості інноваційного розвитку. Процеси інноватизації економіки та інте-лектуалізації суспільства країни-члени ЄС ро-звивають, базуючись на доктрині цілісного інформаційного суспільства. Наразі в межах ЄС виділяють три пріоритетні напрями  формування та розвитку інформаційного сус-пільства: створення Єдиного Європейського Інформаційного Простору; консолідація Ново-введень та Інвестицій для дослідження інфор-маційних та комунікаційних технологій;  створення Європейського Інтегрованого Ін-формаційного Суспільства [6, 54].  Найбільш позитивним моментом щодо досвіду інноваційного розвитку економіки країн ЄС для України безумовно є його регіона-лізація. Тобто, з одного боку, має місце наддер-жавне узгодження дій, з іншого ж боку, регіо-нам надаються особливі права їх саморозвитку, що дуже актуально для нашої держави.  Незважаючи на укорінені традиції інтелек-туальної праці й інноваційного виробництва, 
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країни ЄС в глобальній конкурентній бороть-бі вимушені неперервно прогресувати на рин-ку ІТ-технологій, робототехніки. Наразі ЄС посилює свої позиції у сфері роботизації, ство-ривши найбільшу в світі програму з громадсь-ких досліджень та інновацій у сфері робототе-хніки – SPARC [2]. Однак навіть у реалізації такої програми політики ЄС, в першу чергу, вбачають створення нових робочих місць, що прямо визначає рівень життя населення на європейському континенті. Країни ЄС зали-шаються більшою мірою споживачами, аніж продуцентами новітніх, особливо роботизова-них, технологій. Країни ЄС займають 32%  світового споживчого ринку робототехніки, проте в їх продукуванні частка теж сягає тре-тини, причому 63% з усіх роботів, які виго-товляються країнами ЄС, мають невійськове призначення [12].  Безперечно, для різних країн ЄС рівень інноваційного розвитку економіки є різним. Окремі держави досягли значних успіхів, ін-ші – залишаються переважно в статусі спожи-вачів новітніх технологій та слабо реагують на модерні зміни в сфері інформаційних тех-нологій. Для України актуальним, на наш пог-ляд, є досвід Ірландії. Дана країна не так часто попадає в поле зору українських дослідників, хоча механізми її розвитку є показовими, як можна досягнути високих соціальних стан-дартів (11 місце в світі за індексом людського розвитку проти 83-го України [10, 160]. Окрім того, серед провідних країн за Глобальним інноваційним індексом серед лідерів теж фі-гурує Ірландія. Вважаємо, що в плані іннова-ційного розвитку, дана країна має слугувати зразком для України щодо мотивації іннова-ційної активності людських ресурсів. Так, чинником інноваційного успіху Ірландії є ви-користання наявних молодих та висококвалі-фікованих кадрів; це стало потужним мотива-тором інвестицій у знаннємісткі сфери, в ре-зультаті чого з десяти найбільших світових виробників програмного забезпечення сім мають філії чи дочірні фірми саме в даній країні [5, 8]. Для України такий досвід дуже важливий ще й тому, що зараз вона є потуж-ним пасивним донором інтелекту вітчизняних фахівців сфери ІТ, які через механізми фрілан-серства працюють на іноземного замовника. 

Таким чином, своїми високими доходами во-ни є лише споживачами для вітчизняної еко-номіки, а не продуктивними агентами. Таку ситуацію можна виправити власне через сти-мулювання ІТ-бізнесу на теренах України. Серед інших держав-членів ЄС чи не про-відною інноваційною країною є Швейцарія. Дана країна вирізняється дуже високим рів-нем економічної свободи. У неї сильно розви-нений інститут місцевого самоврядування. Швейцарським кантонам дозволяється виро-бляти власну зовнішню інвестиційну політи-ку, і вони вдало застосовують фінансові та інші стимули для заохочення іноземних інвес-тицій; іноземний бізнес, який впроваджує ви-робничі лінії з новою високою технологією, має найбільшу ймовірність одержати перева-ги; деякі кантони навіть застосовують прак-тику звільнення від податків на цілих десять років для нових фірм [7, 11]. Таким чином, для України досвід такої високорозвиненої країни, як Швейцарія в пла-ні інноваційного розвитку важливий з позиції розуміння ролі територіальних громад у за-безпеченні саморозвитку. Для України необ-хідне вдале комбінування регіоналізації інно-ваційного розвитку економіки та локалізації виробничих потужностей. Таким чином, на рівні області повинна реалізовуватись полі-тика створення сприятливого середовища інноваційної діяльності та налагодження між-регіональних (транскордонних) контактів, а на рівні окремих населених пунктів – розви-ватись виробнича високотехнологічна інфра-структура. До провідних інноваційних держав світу на європейському континенті належить Шве-
ція. Досвід даної держави дуже багатогран-ний. Для вітчизняних умов важливо адапто-вувати досвід даної держави щодо створення сприятливих умов розвитку української нау-ки. Неодноразово вже піднімалась теза про те, що наука в Україні перебуває на катастрофіч-ному етапі з втратою людського капіталу і цілком обґрунтованою демотивацією кадрів здійснення якісних досліджень та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторсь-ких робіт. Швеція продемонструвала всьому світу, як слід розвивати науку – академічну та в університетах. Особливістю розвитку науки 
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в університетах, що має виняткове значення для інноваційного розвитку швецької еконо-міки, є їх ретельний вибір тих напрямів дослі-джень, які ці університети дійсно здатні під-няти на світовий рівень (математика та кла-сичні дослідження, економіка, комп’ютерні, біологічні та медичні дослідження, нові тех-нології та проблеми міського планування). У Швеції функціонує одна з найбільш значимих академій наук, а також Інститут вищих дослі-джень. Прикладні дослідження забезпечують-ся переважно за рахунок грантів і спільних проектів з великими транснаціональними корпораціями, але у фінансуванні досліджень та розробок активну участь приймають і ма-лий, і середній бізнес [4, 45]. Особливу увагу слід звернути на досвід інноваційного розвитку економіки сусідньої 
Польщі. Дана країна доволі ефективно вико-ристовує додаткові можливості членства в ЄС. Наразі проводиться активна робота щодо то-го, щоб фонди ЄС стимулювали спрямованість приватних інвестицій на інноваційні цілі [11]. Польська влада добре розуміє, що їхня держа-ва наразі не займає провідних позицій на єв-ропейському континенті за рівнем інновацій-ного розвитку їх економіки. Після посилення своїх економічних позицій у країні розпоча-лась системна робота зі стимулювання інно-ваційної діяльності. Наразі на теренах Польщі діє Операційна програма інтелектуального розвитку на період 2014–2020 років, фінансо-вана з Європейського фонду регіонального розвитку. Загалом Польща велику увагу при-діляє реалізації програмних документів і стратегічному розвитку її економіки на інно-ваційних засадах. Причому активні дії в цьому напрямі розпочались лише після того, як краї-на зміцнила свої економічні позиції. На завершення огляду досвіду зарубіжних країн звернемось до досвіду Китаю як країни, економіка котрої сьогодні розвивається стрімкими темпами і диктує модерні тренди в цілому світі, демонструючи таким чином варі-ативність трансформації кількісних результа-тів у якісні. Показовою моделлю інноваційно-го розвитку економіки Китаю є висока увага держави до науково-освітнього сектору. Домі-нує в наукових дослідженнях академічна нау-ка: частка академії наук Китаю складає 60% 

усіх досліджень і розробок, центрів та універ-ситетів – 35%, а підприємств – 5%. Академія наук та її інститути відіграють також основну роль у розвитку нанотехнологічної сфери. Фінансова підтримка розвитку даної сфери, в першу чергу, здійснюється Міністерством освіти, науки і техніки Китаю та національ-ним фондом природних наук Китаю [1, 100]. У Китаї 9 найбільших технологічних універси-тетів отримують від держави підвищене фі-нансування для створення технопарків та центрів технічного розвитку [5, 8]. Для  іноземних інвесторів технопаркам Китаю на-даються численні податкові та митні пільги, що дозволяє: отримувати від 50 до 100%  прибутку, мати знижену ставку податку на прибуток; визнання будь-якого розміру іно-земного капіталу; вільний переказ коштів та прибутків за кордон; звільнення від оподат-кування в разі реінвестування прибутків;  великий строк дії угод з іноземними партне-рами тощо [5, 9]. Низка ефективних заходів підтримки ін-новаційного вектору розвитку економіки Ки-таю забезпечила їй лідерство серед країн, які наближаються до технолого-сингулярних ці-лей. Відомий вчений у сфері штучного інтеле-кту Бен Герцель доводить перспективність Китаю у «запуску» сингулярності, відкидаючи стереотип консервативності китайців та опи-раючись на вдалу стратегію наздоганяння провідних країн, однак з максимальною мобі-лізацією ресурсів на досягнення чітко визна-чених інноваційних цілей [3]. Таким чином, кожна країна, яка вже до-сягнула чи досягає помітних успіхів у приш-видшенні інноваційних цілей розвитку еконо-міки обирає специфічний шлях, опираючись на власні можливості та досвід інших держав. Фахівців в Україні можуть роками вивчати практики провідних економік, однак необхід-но розпочати хоч якісь стратегічні дії. У таб-лиці 2 узагальнено той досвід інших держав, який якнайшвидше слід поширювати в Украї-ні. У значній мірі він стосується регіоналізації інноваційного розвитку економіки з опиран-ням на ресурси регіонів і територіальних гро-мад та максимальною специфікацією вироб-ничих, ринкових, науково-дослідних та освіт-ніх функцій. 
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Таблиця 2 
Пріоритет адаптації зарубіжного досвіду інноваційного розвитку 

для економіки України* № з/п Країна Позитивний досвід Наслідки застосування для України 
1 2 3 4 1 США Цільове стимулювання інноваційного розвитку в просторово обмежених коор-динатах Залучення іноземних інвестицій для сти-мулювання розвитку сфери надризикова-ного венчурного бізнесу. Стимулювання малого інноваційного біз-несу, що слугуватиме каталізатором роз-витку суміжних сфер господарювання 2 Японія Податкові пільги (до 20%) на виконання науково-дослідних і дослідно-конструк-торських робіт. Створення регіональних центрів розвит-ку науки типу технолополісів. Створення міжгалузевих об’єднань з інте-нсивним обміном технікою і технологія-ми. Масовість використання технологій у різних сферах, в тому числі неекономіч-них 

Активізація науково-освітнього середо-вища з залученням бізнес-структур до інноваційної діяльності. Підвищення значимості науки у процесах інноватизації та інтелектуалізації з фор-муванням міжрегіональної конкуренції. Формування міжінституційних трансфер-тів інформації та знань, синергія іннова-ційної діяльності, нові форми конкуренції на ринку. Інституціоналізація культури споживан-ня новітніх технологій 3 ЄС Узгоджена, консолідована країнами-чле-нами стратегія інноваційного розвитку. Надання можливостей регіонам самороз-витку на основі власних ресурсних мож-ливостей 
Орієнтація на досвід більш розвинених держав спільного економічного простору, участь у спільних проектах, доступ до інформації. Інституціоналізація ідеології саморозвит-ку, більш ефективного використання вла-сних ресурсів з пріоритетом інноваційної їх спрямованості 3.1 Ірландія Залучення молодих кадрів в інноваційні процеси. Створення сприятливого середовища ІТ-бізнесу із зосередженням діяльності про-відних компаній світу 
Перетворення численних зайнятих в ІТ-сфери з пасивних споживачів, що реалізу-ють свій потенціал на зарубіжного замов-ника, на економічно активних агентів. Залучення в економіку провідних компа-ній світу 3.2 Швейцарія Високий рівень економічної свободи з поширенням, у тому числі, на інновацій-ну діяльність. Можливості органів місцевого самовря-дування провадити власну політику що-до стимулювання інноваційної діяльнос-ті (з одночасною відповідністю загально-національним пріоритетам), зокрема на-дання пільг для інноваційного бізнесу з виробничою спеціалізацією 

Дерегуляція інноваційної діяльності з одночасним контролем за дотриманням регламентованих нормативів. Посилення відповідальності територіаль-них громад за ефективність використан-ня власних ресурсів та саморозвиток зі спрямованістю на інноваційні цілі. Формування інноваційних метрополій, агломерацій, інших міжпросторових утво-рень зі сприятливим режимом інвести-ційної діяльності, що найбільше відпові-дає ресурсним можливостям та інституці-ональному середовищу відповідних  територій. Розвиток інноваційної виробничої інфра-структури на рівні окремих населених пунктів 

А. А. АНТОХОВ Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду 



14 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  

Отже, зарубіжний досвід інноваційного розвитку економіки фокусується навколо сти-мулювання інноваційної діяльності та прове-дення якісних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Зарубіжний досвід для України не повинен слугувати конкретним прикладом наслідування й наздоганяння. Він має окреслювати абрис варіативності іннова-ційного розвитку економіки. Впровадження зарубіжного досвіду на теренах України має враховувати необхідність софтифікації, що під-твердить прикладну значимість науково-дослідницької діяльності з відображенням на результатах інноваційної діяльності. У бізнес-секторі початкове стимулювання інноваційної діяльності має здійснюватись через цільові іноземні інвестиції, зокрема з залученням фі-нансових ресурсів так званих бізнес-янголів (щодо України нині багато світових бізнесме-

нів і меценатів, як от Дж. Сорос, висловлюють підвищений інтерес у інвестиціях, вбачаючи в цьому стратегічний хід поширення впливу на теренах Східної Європи). Чи не головним ви-сновком з проведеного аналізу практик іннова-ційного розвитку інших країн є регіоналізація і локалізація відповідних процесів. Без таких концептуальних орієнтирів неможливо зміни-ти регресивний хід інноваційного розвитку економіки України, який має будуватись на ресурсних можливостях регіонів. 
Список  використаних  джерел  1. Віннікова Н. М. Тенденції розвитку нанотехноло-гічної сфери в Японії та Китаї / Н. М. Віннікова // Наука та наукознавство. — 2012. — № 4. — С. 96—102. 2. Інформаційний вісник Представництва Європей-ського Союзу в Україні : новини ЄС (10 червня 2014 року) [Електронний ресурс]. — Режим дос-тупу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/newsletter/nl_ 100614.pdf. 

Закінчення табл.  2  

1 2 3 4 3.3 Швеція Спеціалізація університетів у визначених наукових напрямах, за якими вони мо-жуть стати провідними у світі. Провідна іміджева функціональність ака-демії наук. Науково-прикладні дослідження на замо-влення провідних компаній із залучен-ням коштів малого і середнього бізнесу 

Розвиток науки в університетах на якіс-ній основі з вузькою спеціалізацією, од-нак з високими результуючими характе-ристиками глобального масштабу. Посилення ролі Національної академії наук України у пропагуванні інновацій-них можливостей країни. Стимулювання бізнесу провідних світо-вих компаній на теренах країни. Активізація участі малого і середнього бізнесу в інноваційних розробках 3.4 Польща Послідовність інноваційного розвитку з передуванням створення умов економіч-ного зростання. Стимулювання приватних інвестицій на інноваційні цілі з залученням ресурсу впливу фондів ЄС 
Реалізація базової економічної політики, спрямованої на покращення загального рівня добробуту, сприятливого середови-ща ведення бізнесу. Інноваційна орієнтованість бізнесу з ак-тивізацією співпраці з інститутами ЄС 4 Китай Пріоритет науково-освітньої сфери у здійсненні наукових досліджень. Державна підтримка створення і діяль-ності на базі технологічних універси-тетів технопарків і центрів технічного розвитку. Система податкових пільг для технопар-ків 

Посилення ролі науково-освітнього сере-довища у здійсненні інноваційної діяль-ності. Розвиток науки в університетах з поси-ленням прикладної складової освітньої підготовки з чітко вираженим інновацій-ним спрямуванням. Створення інноваційних робочих місць та середовища трудопотенційного розвитку населення на базі інфраструктурного  забезпечення та обслуговування техно-парків * Складено автором на основі джерела: [5, 8]. 
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THE PRISM OF FOREIGN EXPERIENCE 

 
Possibilities of implementation and adaptation of foreign experience in innovation development of econ-

omy of Ukraine were determined. The experience of the innovation development of leading countries – the 
US, Japan, China, the EU members was analyzed. Priorities of innovation development of economy based on 
the practices of other countries of Ukraine were summarized. The necessity for regionalization and localiza-
tion of innovative development of Ukraine's economy and increasing importance of scientific and educa-
tional environment in these processes was proved. 

Keywords:  innovation development of economy, innovatization, intellectualization, scientific and edu-
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЕОКНОМИКИ УКРАИНЫ  

НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 
В статье определены возможности внедрения и адаптации зарубежного опыта инновацион-

ного развития экономики Украины. Проанализирован опыт инновационного развития ведущих го-
сударств мира - США, Японии, Китая, стран-членов ЕС. Обобщены приоритеты инновационного 
развития экономики Украины, исходя из отдельных практик зарубежных государств. Доказана 
необходимость регионализации и локализации инновационного развития экономики Украины и 
повышения значимости научно-образовательной среды в данных процессах. 

Ключевые  слова :  инновационное развитие экономики, инноватизация, интеллектуализа-
ция, научно-образовательная среда, инновационные технологии. Стаття надійшла до редколегії 09.10.2015  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТОЛИЧНОГО МІСТА  

Досліджено особливості функціонування та фінансової підтримки столичного міста, на підс-
таві світового досвіду Обґрунтовано необхідність вдосконалення фінансової підтримки столич-
них функцій міста Києва. Обгрунтовано необхідність встановлення цільового призначення субвен-
ції на виконання функцій столиці та перегляду особливостей формування податкових надходжень 
міста.  

Ключові  слова :  столиця, функції столиці, податок, субвенція. Дослідження муніципальних фінансів ви-кликає значний науковий та практичний ін-терес. Особливою категорією міських агломе-рацій є міста-столиці, що виступають еконо-мічними, соціальними та політичними цент-рами своїх країн, що покладає на них особливі функціональні обов’язки. Питання оцінки фі-нансового забезпечення виконання цих обо-в’язків носить значний суспільний інтерес, що потребує детального наукового дослідження. Питання аналізу фінансового забезпечен-ня столичних функцій представлені у роботах переважно у дослідження західних науковців Е. Слака, Р. Бьорда, Х. Циммерманна. Окремі аспекти виконання столичних функцій розг-лянуті у дослідженнях М. Хонди, В. Любового, Ю. Сдобнова та інших науковців. Втім необхідно відзначити, що досліджен-ня фінансового забезпечення столичних фун-кцій у вітчизняній науці є практично не дослі-дженими. Метою даної статті є вивчення та аналіз стану в Україні та зарубіжного досвіду фінан-сового забезпечення виконання функцій сто-лиці. Столичні міста є унікальними урбаністич-ними утвореннями, оскільки вони є місцем розташування загальнодержавних органів влади та управління, в межах їх території роз-міщуються провідні національні установи ку-льтури, науки, охорони здоров’я та інших ва-жливих сфер діяльності суспільства. Столиця як головне місто країни може виокремлюва-тися на основі політичних, адміністративних та культурно-символічних факторів, які вирі-

зняють їх з поміж інших міст. У той же час міс-та-столиці є містами, де живуть люди, які ви-користовують місцеві послуги, а також прий-мають участь у політичному житті свого міста. Особливим обов'язком столичного міста є виконання ним покладених на нього функцій столиці. Практика свідчить про значні склад-ності у визначенні та виокремленні таких фун-кцій з поміж інших функцій, що виконує місто. В той же час важливим питанням функці-онування столичного міста є відповідність державної підтримки і необхідності виконан-ня містом функцій столиці. Частково така по-треба визначається наскільки додаткові втра-ти переважають вигоди від отримання стату-су столиці. Тому виникає питання чи є для місто бонусом столичний статус, чи навпаки столичні функції є тягарем для міста і мають фінансуватися додатково. Самі по собі функції столиці як у більшос-ті так і у нашій країні чітко не визначені. Згід-но із Законом України «Про столицю України - місто-герой Київ» наводиться лише перелік загальних функціональних меж столиці [7]. Деякі українські та російські дослідники вивчають понятійне значення функцій столи-ці. Так, М. П. Хондарозуміє під функціями сто-лиці напрями та види діяльності територіаль-ної громади міста Києва, органів місцевого самоврядування й органів державної влади, що діють на території міста, які втілюються в їх повноваженнях, визначених Конституцією та Законами України, обумовлюються об’єк-тивними потребами державного та суспільно-го розвитку з огляду на внутрішні й зовнішні 
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завдання держави, в яких відображаються і конкретизуються сутність, соціальне призна-чення та роль Києва як столиці України. Таке визначення є досить загальним і не дає розу-міння які саме потреби державного розвитку, зумовлюють та формують необхідність здійс-нення функції столиці [10]. В. Я. Любовний та Ю. А. Садонов більш ре-алістично визначають функції столиці – як створення комплексу умов, що забезпечують, насамперед, розміщення (формування) і фун-кціонування системи центральних органів державної влади, а також дипломатичних представництв іноземних держав, можливість проведення заходів загальнонаціонального, міждержавного та міжнародного значення [8, 34]. Західні наукові школи у переважно не ро-зглядають функції столиці з точки зору без-посередньої діяльності міської влади щодо забезпечення діяльності державного апарату країни. Під функціями розуміють роль столи-ці, яку вона грає для усієї країни. Особливу увагу при цьому приділяють двом функціям. По-перше столиця розглядається як місто яка є воротами країни для встановлення трансна-ціональних зв’язків з іншими містами та дер-жавами. По-друге столиця виконує функцію домінуючого центру адміністративного управління та представницьких органів дер-жави. [2]. Тобто західна наука розуміє функції столиці у масштабі усієї держави не акценту-ючи увагу при цьому до більш локальних та технічних функціональних питань. Проте са-ме виконання загальнодержавних функцій столиці і вимагає від міської влади столиці забезпечення умов функціонування системи центральних органів державної влади, а та-кож дипломатичних представництв інозем-них держав, можливість проведення заходів загальнонаціонального, міждержавного та міжнародного значення. Тому суперечності у такому різноманітті поглядів ми не вбачаємо. Не дивлячись на те, що функції більшості столиць держав світу є дуже схожими, в той же час ці міста мають достатньо значні від-мінності в умовах здійснення своєї діяльності. З точки зору фінансів та управління націо-нальні столиці відрізняються відносно: поло-ження місцевої влади, її функцій, обов’язків та 

дохідних джерел фінансових ресурсів, фінан-сових відносин із владою держави. Ці відмінні риси відбивають розбіжності у національних культурах, історичному розвит-ку, конституційних засадах та політичній ідео-логії. З точки зору положення місцевої влади можна виокремити три основні групи сто-лиць: 
– Міста-держави, даний статус надає пов-новаження та обов’язки як міста так і автономних областей. В результаті чого вони мають більше владних повнова-жень порівняно із іншими містами і бі-льше можливостей до збільшення дохо-дів. До таких міст можна віднести Берлін та Відень. 
– Столиці, які мають положення звичай-ного міста, не маючи додаткових умов місцевого врядування та відповідних джерел фінансових ресурсів. Прикладом такого міста є Оттава. 
– У деяких країнах, столиці приймають форму окремої області або федерально-го округу, виокремлюючись від тієї об-ласті чи аналогічного територіального утворення, в межах яких воно розташо-ване. Такі столиці регулюються окре-мим національним законодавством, та також держава може мати значний вплив на фінансові рішення столиці. До них можна віднести Канберру, Бразилію, Мехіко, Каракас, Вашингтон, Київ та інші міста. Є відмінності у впливу органів державної влади у прийнятті рішень столичною владою. У більшості випадків органи державної влади не мають право вето на рішення місцевої вла-ди в столиці. Тем не менш, в деяких містах місцеві рішення, в тому числі фінансові мо-жуть бути скасовані урядом держави. В той же час деякі столиці мають проходити за-твердження місцевого бюджету їх національ-ними урядами. Аналогічно у більшості випад-ків територіальна громада може обирати ме-ра та міську раду, про цьому є винятки, коли центральні органи влади можуть призначати голову місцевого органу влади.  Функціональні зобов’язання також різ-няться між столицями, хоча більшість з них є відповідальними за дороги, водопостачання та каналізацію, збір та утилізацію сміття, про-типожежну службу та інші служби. При цьому 
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забезпечення функціонування парків, забез-печення заходів дозвілля, охорона громадсь-кого порядку можуть передаватися до компе-тенції державних органів влади. Також існує велика різниця у інструментарії формування столичного бюджету. Переважно доходи від податкових надходжень формуються від опо-даткування майна, прибутків фізичних та юридичних осіб, продажів ті інших податків та зборів. В той же час існує велике різнома-ніття трансфертного фінансування столичних функцій з боку державних бюджету.  Західний урбаніст Scot Campbell зазначив «Що столиця може бути як жертвою так і бе-нефеціарієм від свого статусу». Він та інші до-слідники аргументують, що аналіз втрат та вигоди може бути важким для виконання і навіть якщо він буде зроблений, можливо бу-де виміряти лише фіскальні та економічні впливи, але не значно більші політичний та соціальний впливи [1]. Існує невелика кількість досліджень ана-лізу втрат-вигоди для столичних міст. Так була створена робоча група федерального, кантоного та міського врядування у Берні, яка надала відповідний звіт, в якому усі учас-ники групи погодились щодо потенційних втрат та вигоди столичного міста. Вони пого-дились що вигодами для столичного міста є наступні: стабілізуючий ефект для міської економіки, податок з доходів фізичних осіб та зростання приватного споживання від робіт-ників державних установ, образ міста, та зрос-тання доходів для готелів та ресторанів. Ін-шими перевагами, про те які не знайшли аб-солютної підтримки є: компенсаційні виплати від держави та непрямі вигоди від присутнос-ті загальнодержавних та міжнародних органі-зацій. В якості втрат знайшло консенсусу ли-ше одне положення, що столиця втрачає до-ходи від оподаткування загальнодержавної власності та власності посольств іноземних держав. До витрат які не отримали повної під-тримки було визначено: додаткові втрати по-в’язані із виконанням функцій столиці, факто-ри ризику міської економіки, втрати від не-прямих податків та ефекти витіснення від присутності уряду (тобто, скорочення прива-тного споживання або інвестицій як резуль-тату збільшення споживання уряду) [3]. 

Здійснюючи такий аналіз група дослідни-ків з Берну дійшла висновку, що місто отри-мує достатню компенсацію втрат від вико-нання прямих функцій для держави, проте компенсація є недостатньою при наданні  загальних базових послуг для держави та  не компенсуються втрати від надходження податків. Також дослідники дійшли висновку, що статус столиці надає ринкові та податкові переваги як для міста, так і для кантону в  цілому. Більшість країн забезпечують фінансову підтримку їх столиць, втім різниця у такій допомозі є досить суттєвою у характері і роз-мірі такої допомоги. Дані послуги мають бути компенсовані державою, проте практика за-стосування таких компенсацій є досить різно-манітною. Вашингтон не отримує жодних компенса-цій на виконання функцій столиці. У той же час федеральний уряд на себе бере фінансу-вання деяких функцій міста. Так наприклад ним забезпечується фінансування системи в’язниць міста та пенсійної системи міста. Ін-коли, місто отримує компенсацію від забезпе-чення специфічних заходів, таких як інавгура-ція президента. Тим не менше таке фінансу-вання носить ситуативний характер. Німеччина забезпечує спеціальне фінан-сування Берліну, як компенсацію за виконан-ня функцій столиці. Таке фінансування здійс-нюється на забезпечення охорони, інфра-структуру, що пов’язана з виконанням функ-цій столиці та відповідні культурні послуги. Берлін повністю не компенсує свої видатки на виконання функцій столиці, проте таке фі-нансування є істотним.  Канберра, столиця Австралії, для вико-нання функцій столиці отримує спеціальні субсидії, які складають 6 відсотків від її бю-джету. Австралійський уряд здійснює компен-сацію втрат від статусу столиці у трьох напря-мах. По-перше місто отримує компенсацію на надання відповідних комунальних послуг, які пов’язані або спричинені присутністю органів центральної влади. По-друге здійснюється компенсація видатків на охорону порядку, до-рожнє господарство та рекреаційні видатки, що прямо пов’язані із столичним статусом міс-та. І по-третє місто отримує компенсацію втрат 
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від неможливості оподаткування власності та працівників уряду. Місто Оттава не отримує спеціальних компенсацій від виконання функцій столиці. Проте замість цього місто має особливі умови оподаткування майна, що компенсує відпові-дні втрати доходів. Такі доходи складають понад 35 відсотків доходів міста. Париж отримує доходи на загальних умо-вах, проте також присутнє спеціальне фінан-сування для виконання функцій столиці, та відповідних капітальних видатків.  Міста Лондон, Рим та Мехіко не мають спеціальних компенсацій від виконання фун-кцій столиці.  Фінансове забезпечення функцій столиці Києва здійснюється у відповідності до Кон-ституції, Бюджетного Кодексу України, Зако-ну України «Про столицю України - місто-герой Київ», Закону України «Про державний бюджет» на відповідний рік. Здійснення столичних функцій повинно забезпечуватись органами виконавчої влади та органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в місті Києві та гарантується державою.  В зв’язку з цим, бюджет міста Києва має свої законодавчо визначені особливості. Згід-но яких держава забезпечує фінансування в повному обсязі здійснення органами місцево-го самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в законі про Державний бюджет України. 

Рішення органів державної влади, які тяг-нуть за собою додаткові видатки органів міс-цевого самоврядування міста обов’язково су-проводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних і фінансових ресурсів. За-значені рішення виконуються органами місце-вого самоврядування міста Києва в межах пе-реданих матеріальних і фінансових ресурсів. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Києва до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається. Доходи міського бюджету мають особливі умови формування у порівнянні з іншими міс-тами обласного значення України. Так зако-нодавством встановлюються особливі про-порції розподілу та закріплення податків за бюджетом столиці (табл. 1). Умови розподілу податку на доходи фі-зичних осіб виглядають неоднозначно. Оскі-льки переважна більшість столиць світу, що мають особливі умови розподілу загальноде-ржавних податків країни мають найвищий показник закріплення даних податків з поміж усіх інших міст країни. Так згідно із встанов-леними нормами закріплення місто Київ отримує лише 40% відсотків податку, тоді обласного значення мають ставку у півтора рази вище. Необхідно зазначити що рівень закріплення надходжень від ПДФО впродовж останніх 10 років змінювався тричі: до  2010 року до столиці України зараховувалось всі 100% надходжень цього податку, після 
Таблиця 1  

Особливі умови розподілу та закріплення податків та зборів у столиці  
та містах обласного значення України [4] Види доходу Київ Міста обласного  значення Податок на доходи фізичних осіб 40% 60% Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 50% – Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів міс-цевого значення) 50% – 

Рентної плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  25% – Плата за використання інших природних ресурсів 100% – Податок прибуток підприємств 10% – 
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реформування бюджетно-податкової системи у 2010 році місто почало отримувати лише половину від зібраного в ньому ПДФО, вже починаючи з 2015 року частка зарахування становить лише 40%. Таку ситуацію важко недооцінити, оскільки надходження від спла-ти ПДФО до 2015 року в середньому складали 50–60% від усіх надходжень бюджету міста [5]. Що вказує на поступове скорочення фіска-льного самоврядування міста. Плата за використання природних ресур-сів є достатньо сумнівним способом напов-нення бюджету, оскільки сумарно усі надхо-дження рентної плати, що надходять до  бюджету, не перевищують одного відсотка усіх доходів міста. Податок на прибуток підприємств є ваго-мим джерелом надходжень до міського бю-джету. Дане нововведення пов’язане із про-грамою реформуванням фінансів місцевого самоврядування 2014–2015 років. Із за під-сумками 9 місяців 2015 року вага надходжень від цього податку становить близько 6,5 від-сотків від усіх надходжень бюджету міста. Го-ловним же недоліком цього податку є значна залежність від рівня економічної активності в місті, тому у роки її спаду місто може стикати-ся із питаннями виконання плану наповнення бюджету. В той же час встановлення 60 відсо-тків закріплення ПДФО за містом Києвом мо-же повністю компенсувати надходження від податку на прибуток підприємств міста [5]. Особливим інструментом фінансової підт-римки столиці України є субвенція на вико-нання функцій столиці. Дана субвенція може встановлюватись в законі про державний бюджет на відповідний рік. Напрями викорис-тання визначаються постановою Кабінету Міністрів України.  Надання субвенції носить нерегулярний характер, і обмежень по у напрямах викорис-тання практично не має. Починаючи з  2007 року, така субвенція надавалася тричі. У 2007 році було надано 498 млн грн, у  2008 році 1310 млн грн, у 2014 1799 млн грн [6]. До 2012 року надання субсидії на вико-нання функцій столиці відбувалось переваж-но на будівництво і реконструкцію мостових переходів, дорожніх розв’язок, об’єктів метро. 

Тобто на здійснення капітальних видатків для об’єктів міської інфраструктури. В той же час субвенція на виконання функцій столиці у 2014 році була повністю спрямована на фі-нансування поточних потреб столиці. Зокре-ма, 821,3 млн грн (45,6%, майже половину ко-штів субвенції) було використано на пога-шення заборгованості та оплату постачання бюджетним установам і комунальним підпри-ємствам м. Києва тепла, води та електроенер-гії; 421,2 млн грн (23,4%) – на виплату заробі-тної плати з нарахуваннями працівникам цих установ; 370,3 млн грн (20,6%) – на обслуго-вування боргових зобов’язань за запозичен-нями міського бюджету [9]. Таке фінансуван-ня має здійснюватися через надання загаль-ної дотації вирівнювання, коли виникають питання з виконанням плану доходів бюдже-ту. Субвенція ж як і у попередні роки має йти на фінансування саме розвитку інфраструкту-ри столиці. Тому виникає необхідність внесення змін до статті 4 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», із встановленням пріоритету фінансування субвенцією на вико-нання функцій столиці на саме на розвиток об’єктів інфраструктури міста Києва, які ма-ють загальнодержавне значення. Підводячи підсумки маємо підкреслити, що столичні міста існують у подвійному вимі-рі, з одного боку це агломерації, в яких розмі-щуються органи влади та управління всією країни. Із іншого боку столиця як і інші міста є місцевою економічною системою, яка має забезпечувати свій територіальний розвиток та потреби місцевої громади яка на її терито-рії проживає. Забезпечення діяльності дер-жавного апарату та представництв іноземних держав, проведення заходів загальнодержав-ного значення вимагають виокремлення функцій столиці з поміж інших населених пу-нктів. Світовий досвід свідчить, що фінансова підтримка столичних міст при виконанні ни-ми своїх функцій різниться, що зумовлено їх розбіжностями у національних культурах, іс-торичному розвитку, конституційних засадах та політичній ідеології. При цьому фінансова підтримка столичних функцій міста Києва з боку держави є достатньо дискримінаційною. Оскільки відбувається поступове скорочення 
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фінансово стабільних джерела наповнення місцевого бюджету, в той же час цільовий трансферт на виконання функцій столиці на-дається на нерегулярній основі, причому ви-користання такого трансферту не обмежуєть-ся виконанням саме столичних функцій, що потребує законодавчого врегулювання. На-прямками подальших досліджень мають ста-ти питання обсягу та необхідності виконання функцій столиці органами місцевого самовря-дування міста Києва. 
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FINANCIAL SUPPORT FEATURES OF THE CAPITAL CITY 

 
The aim of this research study and features of the functioning of the financial support of the capital city, 

international experience of its application and improvement of current issues. Research carried out on the 
example of Kyiv and other capitals of leading countries. The outcome of the necessity of improving financial 
support for capital functions Kyiv. Done identified the need to establish the purpose of the functions of the 
capital subsidy am browsing features of formation of tax revenue the city. Future research should be the 
scope of the issue and the need to perform the functions of local government capital Kyiv. 

Keywords:  capital, capital function, tax, subsidy. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТОЛИЧНОГО ГОРОДА 

 
Задачей данной научной работы является исследование особенностей функционирования и 

особенностей финансовой поддержки столичного города, мировой опыт её применения и актуаль-
ные вопросы улучшения. Исследование осуществлено на примере деятельности города Киева и дру-
гих столиц передовых государств мира. По результатам работы обнаружена необходимость ус-
тановления целевого назначения субвенции на выполнение функций столицы, а также пересмот-
ра особенностей формирования налоговых поступлений города. Направлениями последующих ис-
следований должны стать вопросы объема и необходимости выполнения функций столицы орга-
нами местного самоуправления города Киева. 

Ключевые  слова :  столица, функции столицы, налог, субвенция. Стаття надійшла до редколегії 23.10.2015 
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ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 
Підвищення ефективності роботи підприємства значною мірою визначається організованіс-

тю системи управління, залежно від чіткої організаційної структури підприємства і діяльності 
усіх її елементів в напрямі вибраної місії мети. У статті запропонований алгоритм побудови ефе-
ктивної організаційної структури підприємства. Проаналізовано проблеми, що сигналізують про 
необхідність проведення перетворень. 

Ключові  слова :  організаційна структура, діагностика, алгоритм, система менеджменту, 
підприємство. Оскільки управлінські процеси надзви-чайно динамічні і сама система управління далеко не завжди встигає за їх течією виникає потреба в необхідності постійного вдоскона-лення механізмів системи управління в ціло-му та її елементів зокрема. Так для успішного керівництва і забезпечення прибутковості підприємству потрібна наявність не лише від-повідної матеріальної бази, кваліфікованого персоналу, але і ефективна система менедж-менту, орієнтована на досягнення стратегіч-них цілей компанії. Вдосконалення організаційної структури підрозділів є актуальним завданням підви-щення ефективності їх функціонування. Стру-ктура сільськогосподарських підприємств змінювалася під впливом політичних віянь, коли для оцінки ефективності наявних струк-тур діагностичні, математичні методи не за-стосовувалися. Питання, пов'язані з побудо-вою, документуванням, функціонуванням, аналізом і вдосконаленням процесів системи менеджменту в тому числі і організаційної структури, нині набувають не лише теоретич-ного значення але і практичного для вітчиз-няних підприємств [3]. Проблеми оптимізації організаційних структур підприємства і їхньої адаптації до умов господарювання розглянуто в наукових працях таких вчених Н. С. Алєксєєва, Н. І. Архі-пової, Л. А. Базилевича, Л. В. Бондарчука, М. О. Кизима, І. І. Мазур, Л. М. Христенко, В. В. Жильченко, А. А. Фатхудінова та ін., но-сять, як правило, рекомендаційний і несис-

темний характер. Поза увагою залишається завдання пошуку економічного алгоритму проведення діагностичної оцінки, який врахо-вував би специфіку кожного структурного підрозділу підприємства.  Метою статті є визначення основних ета-пів діагностики організаційної структури, за-для здатності підприємством підтримувати і розвивати конкурентні позиції на ринках йо-го діяльності. У статті викладені основні при-чини, які спонукають керівництво зайнятися змінами існуючої організаційної структури. Новизна дослідження полягає в тому, що розроблений алгоритм проведення діагнос-тичної оцінки системи менеджменту структу-рних підрозділів підприємств, включаючи: цілі, засоби досягнення цілей, критерії ефек-тивності прийнятих рішень. Даний підхід до-зволяє адаптуватися до швидких змін зовніш-нього середовища і підвищити ефективність функціонування організаційної структури . Організаційна структура управління (ОСУ) – одне із ключових понять менеджмен-ту, тісно пов'язане із цілями, функціями, про-цесом управління, роботою менеджерів і роз-поділом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінський про-цес (рух потоків інформації й прийняття управлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій й професій-ної спеціалізації.  Беручись за оптимізацію організаційної структури підприємства, необхідно дотриму-ватися наступних основних принципів: 
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1. Забезпечення мінімально можливого числа ієрархічних східців. 2. Розділення стратегічних і оперативних функцій. 3. Скорочення шляхів проходження інфор-мації. 4. Поєднання вертикальних і горизонта-льних зв'язків в управлінні. 5. Розширення участі персоналу в управ-лінні. З метою своєчасного виявлення резервів підвищення ефективності діючих організа-ційних структур управління підприємствами в умовах розвитку конкурентного середови-ща необхідно систематично здійснювати ана-ліз функціонування всіх елементів структури підприємства. Особливо слід звертати увагу на рівень підтримання постійних і зворотніх зв'язків між ланками управління, чітке вико-нання кожною із них визначених поточних завдань, забезпечення необхідними ресурса-ми для досягнення поставлених цілей. Головними причинами, які спонукають керівництво зайнятися змінами існуючої  організаційної структури є: низький рівень ефективності функціонування підприємства, явно недопрацьовує до потрібного рівня рен-табельності; відставання від вимог ринку; зазнає труднощі в повноцінному проходженні інформації «згори вниз» і «від низу до верху»; зростання плинності кадрів і незадоволення персоналу; застосування старих технологій; підготовка серйозних змін у діяльності підп-риємства, пов'язаних з новою стратегією роз-витку, коли спочатку готується структура, а вже після цього відбуваються кардинальні зміни ітд [1]. Для отримання об’єктивних та своєчас-них даних про результати фактичного стану процесів і усіх напрямів діяльності структур-них підрозділів на підприємствах нами пропо-нується алгоритм проведення діагностичної оцінки, який враховує специфіку кожного стру-ктурного підрозділу підприємства в цілому. На першому підготовчому етапі у взаємо-дії з керівництвом підприємства необхідно визначити мету та об’єкт діагностики - струк-турні підрозділи. На другому етапі - проаналі-зувати стан підприємства по виконанню різ-них за ступенем складності аналітичних задач із застосуванням розробленого алгоритму 

проведення діагностичної оцінки, яка приве-дена на рис. 1. Третій етап включає стадії:  затвердження типових організаційних струк-тур, розробка нового штатного розпису і фун-кціональних карт. Алгоритм оцінки діяльності структурного підрозділу має бути заснований на оцінці сво-єї діяльності самим структурним підрозділом в особі його начальника, а також на оцінці ін-шими структурними підрозділами цього ж підприємства в особі їх начальників. Вибір такого алгоритму оцінки діяльності структур-ного підрозділу обумовлений декількома чинниками. По-перше, необхідно, щоб співро-бітник усвідомлював, що його результативна робота є основною умовою результативної діяльності його структурного підрозділу і під-приємства в цілому. При цьому співробітник має бути зацікавлений не лише в результатах функціонування свого підрозділу, але і в ре-зультатах діяльності інших структурних під-розділів. Як другий чинник слід вказати пси-хологічні особливості взаємодії структурних підрозділів між собою, які не завжди можна охарактеризувати як співпраця. Взаємнооцін-ка діяльності структурних підрозділів повин-на збалансувати питання суперництва і взає-модопомоги між ними. Вважаємо, що заходи по оптимізації дія-льності компанії полягають в цілеспрямова-ній і планомірній діагностиці, як по усуненню причин, так і по зміні відношення співробіт-ників до виконання своїх обов'язків. У якості першочергових виділимо: 
– Конкретизація стратегії підприємства, доведення її до співробітників іпринци-пова зміна відношення до неї. 
– Конкретизація структури і стилю управ-ління, а також зміни відношення співро-бітників до відповідальності за резуль-тати своїй роботи. 
– Контроль за виконанням співробітника-ми своїх обов'язків. На основі проведених досліджень сформу-льовані наступні висновки: 
– Організаційна структура управління повинна мати властивість динамічнос-ті , враховує зміни зовнішніх і внутріш-ніх умов функціонування промислових підприємств . 
– Використання наведеного економічного алгоритму дозволить:  
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1. Створити сучасну організаційну струк-туру управління, що адекватно й опера-тивно реагує на зміни в зовнішньому середовищі.  2. Втягнути в діяльність підприємства усі його підрозділи, здатних розширити можливості, підвищити гнучкість і кон-курентоспроможність.  3. Підвищити оперативність прийнятих рішень. 4. Знайти найкраще співвідношення різ-них категорій співробітників в підрозді-лах. 5. Визначити оптимальні розміри струк-тури загалом і її окремих елементів зок-рема. 

Потрібно зазначити, що наведений алго-ритм діагностики організаційної структури, насамперед, передбачає процес внесення ко-рективів в організаційну структуру управлін-ня на основі систематичного аналізу функціо-нування організації та її середовища з метою виявлення проблемних зон. Очевидно не слід покладати надії на покращення діяльності підприємства від діагностики організаційної структури. Тому вважаємо, що подальших ро-зробок потребують методи та механізми пе-ретворення та вдосконалення організаційної структури, які і відіграють вирішальну роль в її оптимізації. 

Початок – Ціль Прийняття керівництвом рішення про процес діагностики структурних підрозділів Розробка плану, інструментарію  для проведення оцінки 
Аналіз підготовчого процесу (негативний\позитивний) 

Аналіз даних для кількісної оцінки критеріїв процесу Збір даних та заповнення таблиць згідно критеріїв оцінки Призначення відповідальних в структурних підрозділах за проведення оцінки 
Порівняння поточних показників з їх плановими призначенням 

Контроль за виконанням дії по вдосконаленню системи менеджменту структурних підрозділів 
Доведення інформації до керівництва 

Складання звіту по результатах діагностичної оцінки структурних  підрозділів Визначення сильних та слабких сторін в роботі структурних підрозділів Оцінка рівня розвитку системи менеджменту структурних підрозділів 

Розроблені дії ефективні? 1. Покращення роботи структурних підрозділів. 2. Виконання поставлених цілей. 3. Підвищення рівня розвитку системи менеджменту структурних підрозділів Завершення 

Ні 

Ні 

Так 

Так 

Рис. 1. Алгоритм проведення діагностичної оцінки системи менеджменту  структурних підрозділів  
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DIAGNOSTICS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE  
AS ELEMENT OF IT OPTIMIZATION 

 
Improving the efficiency of the enterprise is largely determined by good organization of control system, 

dependency upon the clear organizational structure of enterprise and activities of all of its elements in the 
direction of the selected mission targets. The proposed economic algorithm will allow: to create the modern 
organizational structure of management, that adequately and operatively reacts for changes in environ-
ment; to pull in all his subdivisions in enterprises activity, able to extend possibilities, promote flexibility and 
competitiveness; to promote an operationability made decision; to find the best correlation of different em-
ployees categories in subdivisions; to define the optimal sizes of structure on the whole and it separate ele-
ments in particular. In the article an algorithm for constructing an efficient organizational structure in the 
enterprise. Author analyses problems, that signal about a coming to a head necessity realizations of trans-
formations that the head need time to catch and properly diagnose. 

Key words:  organizational structure, diagnostic algorithm, the system management company. 
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ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Повышение эффективности работы предприятия в значительной степени определяется ор-

ганизованностью системы управления, зависимой от четкой организационной структуры пред-
приятия и деятельности всех ее элементов в направлении выбранной миссии цели. В статье пред-
ложен алгоритм построения эффективной организационной структуры предприятия. Автор 
также анализирует проблемы, которые сигнализируют о назревшей необходимости проведения 
превращений, которые руководителю необходимо своевременно уловить и правильно диагности-
ровать. 

Ключевые  слова :  организационная структура, диагностика, алгоритм,система менедж-
мента, предприятие. Стаття надійшла до редколегії 29.09.2015 
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УДК 657.6(075) 
Т. А. БУРОВА м. Миколаїв kafedra_obliky@ukr.net 
 

СУТТЄВІСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ 
 

В науковій статті проведений аналіз світової та української практики оцінки рівня суттєвос-
ті при аудиті на прикладі США, Великої Британії та інших країн. В Україні пропонується встанови-
ти декілька послідовних етапів розробки критеріїв і способів суттєвості при перевірці звітності 
підприємства. 

Описані два підходи розподілу рівня суттєвості при аудиті. Розроблено і обґрунтовано економіч-
но ефективний спосіб використання єдиного рівня суттєвості при аудиті фінансової звітності.  

Ключові  слова :  суттєвість, аудит, критерії і способи, сегмент. В сучасних умовах господарювання до аудиторів України з боку користувачів пред'я-вляються високі вимоги так, як дані перевір-ки використовуються при прийнятті операти-вних управлінських рішень, коригуванні на-рахувань і сплати податків, зборів та інше. Підвищення вимог до аудиту і посилення кон-куренції на ринку аудиторських послуг став-лять перед українським аудитором основне завдання – підвищення якості перевірок при мінімізації вартісних і трудових витрат на їх проведення. А перед вченими – вдосконален-ня теоретико-методологічних основ аудиту для якісного проведення аудиторських пере-вірок та забезпечення формування думки ау-дитора про достовірність обліку і показників фінансової звітності. Мета аудиту вважається досягнутою, якщо користувачі в результаті використання аудиторського звіту (виснов-ку) зможуть знизити інформаційний ризик невиявлення помилок до прийнятого рівня. Проблемам поняття аудиторського ризи-ку, критеріїв і способів визначення суттєвості при аудиті присвячені наукові праці предста-вників економічної науки. Значний внесок у формування теоретичних основ та розробку підходів до проблем аудиту зробили такі вче-ні – економісти: Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Г. М. Давидова, С. І. Дерев’янко, М. В. Кужель-ний, Л. П. Кулаковська, П. Н. Майданевич, В. Д. Пантелєєв, О. І. Петрик, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, Б. Ф. Усач та інші. Наукові розробки цих вчених сформували теоретичний базис основ аудиту, розрахунків складових аудиторського ризику, суттєвості при проведенні аудиту, але відсутність прак-

тичних рекомендацій щодо організації і мето-дичних способів визначення рівня суттєвості та її інформаційне забезпечення недостатньо висвітлені в економічній літературі. Мета статті – аналіз світової та українсь-кої практики визначення суттєвості при ауди-ті, розробка етапів запропонованих критеріїв суттєвості та вибір раціонального методу роз-поділу її рівня. Міжнародними стандартами аудиту (МСА) рекомендується встановити такий розмір  аудиторського ризику, який дозволить не за-лишать невиявлених суттєвих помилок після перевірки обліку і звітності суб’єкта господа-рювання. Між поняттям аудиторського ризи-ку і суттєвістю є зворотня залежність: 
– чим нижче рівень суттєвості, тим вище прийнятий аудиторський ризик; 
– чим вище рівень суттєвості, тим нижче прийнятий аудиторський ризик. Згідно МСА 320 «Суттєвість при плану-ванні та проведенні аудиту» суттєвість вико-нання означає величину або величини, вста-новлені аудитором у розмірі, меншому, ніж суттєвість на рівні фінансової звітності, взя-тої в цілому, для того, щоб зменшити до при-йнятого низького рівня достовірність того, що невиправлені та невиявлені викривлення у сукупності перевищать суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому. Якщо це засто-совано, суттєвість виконання також належить до величини або величин, установлених ауди-тором, на рівні нижчому від рівня або рівнів суттєвості для окремих класів операцій,  залишків на рахунках або розкриття інформа-ції [1]. 

Т. А. БУРОВА Суттєвість при проведенні аудиту 



27 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

При розробці стратегії планування аудиту звітності підприємства необхідно спланувати роботу так, щоб максимально знизити ризик не виявлення у фінансовій звітності суттєвих помилок. Світова та українська практика ауди-ту немає загальних показників оцінки суттєво-сті і її рівень може визначатися по різному: 
– в розрізі видів господарських операцій; 
– залишків бухгалтерських рахунків; 
– валюти балансу (звіту про фінансовий стан); 
– всієї фінансової звітності. Рада зі стандартів аудиту США поняття суттєвості трактує як результат взаємодії кі-лькісних і якісних критеріїв оцінки показни-ків фінансової звітності. У США аудиторам пропонується під час встановлення і викорис-тання орієнтовних критеріїв суттєвості кож-ного разу спиратися на професійну думку, але при цьому керуватися такими загальними принципами: 
– сумарна загальна похибка у фінансовій звітності, що перевищує 10%, звичайно вважається суттєвою. Сумарна похибка нижче 5% за відсутності якісних чинни-ків розглядається як суттєва; 
– при оцінці суттєвості в діапазоні від 5 до 10% потрібен найвищий професіона-лізм. В окремих країнах світу (Австрія, Велика Британія) діє Інструкція з визначення та вико-ристання рівня загальної суттєвості. Для ауди-торів Англії встановлені наступні критерії сут-тєвості. Так, у звіті про прибутки і збитки: 
– з обороту межі суттєвості коливаються від 0,5–1% до 2–4% залежно від практи-ки певних аудиторських фірм; 
– суттєвість помилки з доходу до оподат-кування в основному встановлюється на рівні від 5 до 10%; 
– за загальною сумою активів суттєвість  у практиці різних аудиторських фірм також коливається, становлячи від 0,5–1 до 5–10% [2]. В Україні практикується розробка фунда-ментального значення поняття суттєвості достовірності для правильної організації ау-диторської перевірки виходячи з власних ме-тодик встановлення критеріїв оцінки допус-тимих значень помилок та похибок. Так, при визначенні попереднього розміру суттєвості аудитор приймає рішення відносно базових 

показників, між якими буде розподілений рі-вень суттєвості. Аудитор може по-різному встановлювати критерії оцінки суттєвості залежно від мети і організаційно-технологічних видів діяльності підприємства, характеру та об’єму аудиторсь-ких процедур. Якщо аудитор доходить ви-сновку, що менший рівень суттєвості для фі-нансової звітності в цілому (та в разі доціль-ності рівень або рівні суттєвості для окремих класів операцій, залишків на рахунках і розк-риття інформації), ніж той, який було визна-чено з самого початку, є більш прийнятним, він повинен визначити, чи слід переглянути суттєвість виконання та чи не втратили свою прийнятність зміст, час та обсяги подальших аудиторських процедур [1].  Ми пропонуємо встановити декілька пос-лідовних етапів розробки критеріїв суттєвос-ті при перевірці звітності підприємства при : а) плануванні; б) проведенні аудиторських процедур; в) оцінці результатів.  Використання принципу суттєвості відбу-вається протягом всієї аудиторської перевір-ки, але особливе значення має його викорис-тання під час планування аудиту. На стадії планування аудиту визначається максимальна величина помилки, яка розрахо-вується відповідно до валюти балансу, показ-ників інших видів звітності. Така попередня думка аудитора про суттєвість – це прогнозо-ваний рівень помилок, який може коригува-тися на наступних стадіях.  На стадії проведення аудиторських про-цедур перевірки обліку і звітності виявляють-ся фактичні суми похибки по кожному рахун-ку засобів і джерел. Фактичні суми помилок розраховуються на основі відбору елементів для вибірки. Якщо фактичні результати дія-льності підприємства відрізняються від про-гнозованого фінансового стану, оцінка суттє-вості та аудиторського ризику може перегля-датися. На третьому етапі коригується загальна сума фактичної помилки з її граничнодопус-тимою, плановою величиною (перша стадія). В практиці аудиторської діяльності засто-сування критеріїв суттєвості до перевірки окремих ділянок аудиту ускладнюється в на-ступних випадках: 
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– один сегмент аудиту перевіряють два аудитора, наприклад, один досліджує дебіторську заборгованість, а другий – кредиторську (рах. 63, 68, 36, 37 та інші); 
– витрати на проведення аудиту не  завжди зіставлені з критеріями суттє-вості; 
– вплив нерівномірності, неоднозначності окремих сегментів аудиту, в т. ч. залиш-ків, руху засобів і джерел в господарсь-ких процесах підприємства. Аналіз сучасної літератури з питання роз-поділу рівня суттєвості дозволяє виділити два підходи. Перший передбачає розподіл рів-

ня суттєвості на господарські операції, які ба-зуються на рахунках, а потім на об’єкт руху господарських засобів і джерел за звітній пе-ріод. Таким чином, розподіл єдиного рівня суттєвості передбачає відношення долі сегме-нта до валюти балансу і відносно здійснення його активності в господарській діяльності суб’єкта перевірки. Згідно даного підходу рівень суттєвості розраховується як перемножування долі ба-зового показника в структурі балансу і єдино-го рівня суттєвості та ділення на суму часток базових показників по формулі (табл. 1). Таблиця 1  
Структура найбільших статей балансу підприємств № п/п Статті активу Питома вага,  % Статті пасиву Питома вага,  % 1 Необоротні активи,  в т. ч. основні засоби 65 Нерозподілений прибуток 45 

2 Виробничі запаси 10 Кредити банку 21 3 Дебіторська заборгованість 9 Кредиторська заборгованість 16 4 Всього: 84 Всього: 82 Наприклад, єдиний рівень суттєвості (С) на підприємстві складає 35200 грн, згідно да-них Головної книги за звітний період, сума загального обороту по всім рахункам –  11437221 грн. Так рівень суттєвості об’єкту «виробничі запаси» розраховується наступ-ним чином:  
Сзап =

 

(Узап. / Уб)
 

×
 С =  

= (0,10/0,84)
 

×
 

35200 = 4191 грн, (1) де Сзап – рівень суттєвості по «виробничим запа-сам»; Узап – доля базового показника в структурі балансу; Уб – сума часток базових показників. Розрахований рівень суттєвості на прик-ладі статті «Виробничі запаси» розподіляєм 

між дебетовими та кредитовими оборотами, використовуючи схему активного рахунка: 
Зк = Зп + Доб – Коб,                   (2) де Зк – залишок на кінець звітного періоду;  

Зп – залишок на початок періоду; Доб – сума дебе-тового обороту операцій; Коб – сума кредитово-го обороту. Розподіл рівня суттєвості між дебетовими (Сд) та кредитовими (Ск) оборотами базових показників (активних рахунків) доцільно роз-рахувати по формулі: 
Сд = [Доб/(Доб+Коб)] × Сзап.                      (3)  Таблиця 2  

Рівень суттєвості оборотів активних рахунків 
№ п/п Актив балансу Дебетовий оборот, грн 

Рівень суттєвості  по дебету рахунка, грн 
Кредитовий оборот, грн 

Рівень суттєвості  по кредиту  рахунка, грн 
Загальний рівень  суттєвості, грн 1 Основні засоби 101250 25164 8343 2074 27238 2 Виробничі засоби 56340 1835 72345 2356 4191 3 Дебіторська заборго-ваність 1326720 1904 1301440 1867 3771 

4 Всього 1484310 28903 1382128 6297 35200 
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Аналіз даних таблиці 2 показує, що  розподіл рівня суттєвості згідно долі сегмен-та в валюті балансу прямо залежить від роз-міру залишку по статті. Використання такого методу розрахунку рівня суттєвості може привести до нераціонального розподілу  робочого часу аудиторської фірми тому, що найбільше сальдо статей балансу отримає 

найбільшу суму суттєвості і навпаки.  Дані таблиці 3 також підтверджують залеж-ність рівня суттєвості від сальдо по статтям балансу. Другий підхід передбачає прямий розпо-діл єдиного рівня суттєвості між дебетовими і кредитовими оборотами рахунків, з урахуван-ням залишків по статтям балансу. 
Таблиця 3  

Рівень суттєвості оборотів пасивних рахунків 
№ п/п Показники Дебетовий оборот, грн 

Рівень суттєвості  по дебету рахунка, грн 
Кредитовий оборот, грн 

Рівень  суттєвості  по кредиту рахунка, грн 
Загальний рівень  суттєвості, грн 1 Нерозподілений при-буток 859785 13179 400456 6138 19317 

2 Кредити банку 0 0 40200 9015 9015 3 Кредиторська забор-гованість 426668 2684 665178 4184 6868 
4 Всього 1286453 15863 1105834 19337 35200 Розрахунок рівня суттєвості в розрізі сег-ментів може здійснюватися за алгоритмом: 

  де С1 – рівень суттєвості по конкретному сег-менту; Доб – дебетовий оборот по даному сегме-нту; Коб – кредитовий оборот по конкретному показнику; Зк – залишок на кінець періоду по сегменту; О – загальний оборот по всім рахун-кам; З – сума залишків по всім рахункам; С – єдиний рівень суттєвості. Показники даного методу дозволять усу-нути недоліки першого за рахунок розподілу єдиного рівня суттєвості пропорційно залиш-кам по рахункам і їх оборотам. Аналіз світової та української практики оцінки суттєвості при аудиті показав, що не має загальних показників оцінки суттєвості і її рівень може визначатися по різному. Роз-робка фундаментального значення суттєвості 

в Україні практикується, виходячи з власних методик встановлених критеріїв допустимих значень помилок. Нами розроблений метод прямого розподілу єдиного рівня суттєвості з урахуванням сальдо по сегментам звітності та оборотами рахунків бухгалтерського обліку. Аудитор повинен раціонально використову-вати трудові ресурси аудиторської фірми з метою зниження інформацій ризику невияв-лення похибок. 
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SIGNIFICANCE ON AUDITING 

 
In the scientific article the analysis of world and Ukrainian practice of assessing the level of materiality 

in the audit on the example of the US, UK and other countries. In Ukraine proposes to establish successive 
stages of development materiality criteria and methods for checking statements. We describe two  

Т. А. БУРОВА Суттєвість при проведенні аудиту 



30 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  

approaches allocation of materiality. The example data reporting, general ledger and trial balances stacked 
structure of major assets and liabilities balance algorithms of materiality for each segment balance, debit 
and credit turnovers accounts. This allowed the author to develop and prove cost-effective way of using a 
uniform level of materiality in the audit of financial statements. 

Key words:  materiality, audit criteria and methods segment. 
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СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА 
 
В научной статье проведен анализ мировой и украинской практики оценки уровня существен-

ности при аудите на примере США, Великобритании и других стран. В Украине предлагается уста-
новить несколько последовательных этапов разработки критериев и способов существенности 
при проверке отчетности. Описанные два подхода распределения уровня существенности. На при-
мере данных отчетности, Главной книги и оборотно-сальдовой ведомости составлены структу-
ра крупнейших статей актива и пассива баланса, алгоритмы уровня существенности по каждому 
сегменту баланса, дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов. Это позволило авто-
ру разработать и обосновать экономически эффективный способ использования единого уровня 
существенности при аудите финансовой отчетности.  

Ключевые  слова :  сущность, аудит, критерии и способы, сегмент. Стаття надійшла до редколегії 29.10.2015    УДК 657.6 
В. В. ВОЛОШИНА  м. Миколаїв riddle-vvv@mail.ru 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ  
 

У статті досліджено сутність операційних витрат, їх вплив на фінансовий стан харчового 
підприємства. Представлено різні підходи щодо застосування сучасної методики організації обліку 
витрат підприємства. Досліджено сутність організації обліку витрат як системної категорії та 
запропоновано інтегровану систему організації їх обліку з урахуванням особливостей харчової га-
лузі. Розширено класифікацію об’єктів обліку витрат. Здійснено систематизацію науково-
методологічних основ та принципів організації обліку витрат підприємства. Розроблено напрями 
організації інтегрованої системи бухгалтерського обліку витрат виробництва. 

Ключові  слова :  операційні витрати, організація обліку, класифікація витрат, калькулюван-
ня собівартості продукції, система.  Ефективно управляти діяльністю підпри-ємства можна лише володіючи достовірною, повною і детальною інформацією про наяв-ність і використання ресурсів. Тому бухгал-терський облік витрат займає особливе місце в системі управління, оскільки на основі облі-кових даних попередніх періодів здійснюєть-ся процес планування господарської діяльно-сті, аналіз і контроль досягнутих результатів, регулювання виявлених відхилень з ураху-

ванням обсягів випуску продукції та визна-чення її собівартості.  Собівартість продукції є важливим показ-ником ефективності діяльності підприємства та його стабільності на ринку. Для управлін-ського персоналу підприємств достовірне ви-значення собівартості продукції забезпечує управління прибутком підприємством і вод-ночас ускладнюється зовнішніми умовами функціонування підприємства, які полягають 
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необхідності зниження ціни молочної продук-ції та, відповідно, оптимізації її собівартості для максимізації фінансових результатів  діяльності. Заради цієї мети науковці та прак-тики в сфері бухгалтерського обліку намага-ються вирішити ряд проблемних питань  щодо організації обліку витрат, калькулюван-ня, контролю та аналізу собівартості продукції.  Дослідженню питань організації обліку аналізу й контролю витрат, калькулювання собівартості продукції присвячені праці украї-нських вчених: М. Т. Білухи, О. С. Бородкіна, Б. І. Валуєва, Ю. А. Вериги, А. М. Герасимовича, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка, В. І. Єфіменка, Я. Д. Крупки, В. М. Жука, М. В. Панасюка та ін-ших. Проте, питання раціональної організації та методики обліку операційних витрат на підприємствах харчової галузі вимагають до-даткового дослідження та з’ясування ряду теоретичних і практичних проблем, оскільки зарубіжний досвід не може бути прямо пере-несений у діяльність вітчизняних підпри-ємств, а власний – вимагає адаптації до рин-кових реалій. Серед таких проблем можна ви-ділити: не оптимальність та обмеженість об-лікової політики; недосконалість форм облі-кової документації; відсутність оптимального переліку статей непрямих витрат і визначен-ня обґрунтованої бази їх розподілу між об’єк-тами калькулювання; вибір методів обліку витрат і калькулювання собівартості продук-ції; недосконалість інформаційного забезпе-чення системи управління виробництвом.  Метою дослідження є наукове узагаль-нення теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо організації обліку та контролю витрат виробництва на підприємствах харчової промисловості із вра-хуванням сучасних тенденцій бухгалтерсько-го обліку.  За сучасних умов господарювання у підп-риємств все частіше виникає необхідність вес-ти бухгалтерський облік витрат і визначати собівартість продукції (робіт, послуг), не лише обмежуючись вимогами чинної нормативно-правової бази. Виникнення такої необхідності зумовлено такими причинами: суб’єкт госпо-дарювання повинен мати інформацію щодо вартості виробництва кожного виду продукції, що надасть йому можливість приймати рішен-

ня щодо цін, структури виробництва й збуту, напрямів інвестування та авансування матері-альних, трудових і фінансових ресурсів; існує потреба здійснення аналізу щодо якості й нас-лідків попередньо прийнятих рішень, порів-няння витрат, доходів і фінансових результа-тів за окремими видами продукції та структу-рними підрозділами; використання одержаної інформації в процесі розробки планів, бюдже-тів, стратегій, програм розвитку тощо. Таким чином, завдання бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції знаходяться в сфері інтересів підп-риємства та належать до сфери організації бухгалтерського обліку. Бухгалтерський об-лік витрат передусім визначається інформа-ційними потребами користувачів. Для скла-дання та подання фінансової звітності доста-тньо узагальненої інформації про витрати протягом звітного періоду. Для управління ж необхідна більш повна й детальна інформація для обґрунтування цін на продукцію, аналізу ефективності виробничої діяльності, плану-вання обсягів виробництва й прибутку. Тому організація бухгалтерського обліку витрат повинна враховувати економічні наслідки управлінських рішень. Саме на основі обліко-вих даних попередніх періодів здійснюються планування виробничої діяльності, аналіз і контроль досягнутих результатів, регулюван-ня виявлених відхилень. Сукупність умов, в яких функціонує система обліку витрат на підприємстві, його завдання, науково-методологічні основи та принципи організа-ції обліку, властивості витрат як об’єкта облі-ку та управління представлені на рис. 1.  Для організації бухгалтерського обліку необхідно врахувати вплив кожного з назва-них елементів в системі бухгалтерського облі-ку витрат. Вагомий вплив на організацію бух-галтерського обліку витрат мають насампе-ред зовнішні фактори, що визначають умови функціонування підприємства в цілому. Так, В.М. Жук виділяє фактори, що існують об’єк-тивно, незалежно від людей і впливають на витрати виробництва: клімат, наявність при-родних ресурсів, протяжність території, наго-лошуючи на необхідності їх врахування для адекватного визначення реальних витрат  підприємства [2]. 
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Вплив територіальних особливостей функ-ціонування підприємства на систему бухгал-терського обліку витрат є надзвичайно акту-альний для харчових підприємств. В першу чергу, це стосується природно-кліматичного аспекту, пов’язаного із сукупними (базовими) та специфічними (додаткове перевищення сукупних витрат виробництва порівняно з витратами в нормальних умовах за рахунок несприятливих природно-кліматичних умов) витратами. Відповідно, специфічні витрати збільшують собівартість виробів, внаслідок чого знижується їх конкурентоспроможність 

на ринку. Врахування специфічних витрат необхідне на етапі прийняття рішення про розміщення підприємства.  Наступними факторами, що впливають на організацію бухгалтерського обліку витрат, є особливості бізнесу, тобто організаційно-правова форма та належність підприємства до певної галузі економічної діяльності, яка визначає перелік продукції, що випускається, порядок обчислення собівартості за окреми-ми видами продукції. До характерних особли-востей діяльності підприємств харчової галузі відносяться: ступінь спеціалізації та комбіну-

Рис. 1. Система бухгалтерського обліку витрат: організаційно-методологічні аспекти 

Зміни вимог бізнесу Зміни нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку Розвиток сучасних ме-тодів обліку Розвиток інформацій-них технологій 
Зовнішні фактори, що формують завдання бухгалтерського обліку витрат  

 на підприємствах харчової промисловості  

Оцінюючі Контрольні Оптимізаційні Соціально-економічні Інформаційно-аналітичні своєчасне, достові-рне обчислення собівартості про-дукції, фінансових результатів 
забезпечення збе-реження майна, попередження ви-никнення недо-стач цінностей 

виявлення резер-вів зниження собі-вартості продукції, підвищення рента-бельності 
підтвердження обґрунтованості встановлення цін для протидії засто-суванню демпінго-вих чи монополь-но високих цін 

забезпечення ад-міністрації досто-вірною і повною інформацією для прийняття управ-лінських рішень 

Завдання обліку витрат 

Науково-методологічні основи обліку витрат Принципи бухгалтерського обліку принцип нарахуван-ня і відпо-відності доходів і витрат 
принцип історичної (фактичної) собівартості 

принцип обачності 1 рівень Податко-вий кодекс України, Закони України 
2 рівень Укази Пре-зидента України і Постанови Кабінету Міністрів 

3 рівень Положен-ня (стан-дарти) бухгал-терського обліку, План рахунків 

4 рівень Методичні рекоменда-ції (інструкції, вказівки) 
5 рівень Організа-ційно-розпоряд-чі доку-менти під-приємства 

Нормативна база 

Розробка облікової політики підприємст-ва 
Відповід-ність вимо-гам чинного законодав-ства 

Визначення складу ви-трат, що від-носяться на собівартість продукції за прямою ознакою 

Документу-вання ви-трат у мо-мент їх ви-никнення 
Групування витрат за статтями, носіями, під-розділами 

Узгодження об’єктів об-ліку з об’єк-тами кальку-лювання 
Зв’язок облі-ку витрат з номенклату-рою рахун-ків бухгал-терського обліку 

Вимоги до організації обліку витрат 
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вання, безперервність роботи протягом року, ступінь механізації та автоматизації техноло-гічного процесу, обсяг сировини, що перероб-ляється. Серед внутрішніх факторів організації облікового процесу на підприємстві слід виді-лити кваліфікацію персоналу, наявність і ефе-ктивність системи внутрішнього контролю, застосування інформаційних технологій. За-значені фактори зумовлюють постановку за-вдань обліку витрат, що згруповані в оцінюю-чі, контрольні, оптимізаційні, інформаційно-аналітичні та соціально-економічні. Таке гру-пування ілюструє призначення обліку витрат, сприяє його раціональній організації.  До оціночних завдань обліку витрат від-носяться: оцінка доцільності виробництва, виробництва чи придбання комплектуючих виробів, напівфабрикатів; формування інфор-мації для оцінки можливості та доцільності зміни технології та організації виробництва; облік обсягу, асортименту і якості виготовле-ної продукції, виконаних робіт та наданих по-слуг. До контрольних завдань обліку витрат відносяться: контроль за виконанням плану за обсягом, асортиментом і якістю продукції; порівняння фактичного рівня витрат з норма-тивним, розрахунковим значенням і рівнем ринкових цін; забезпечення збереження май-на, попередження виникнення нестач, краді-жок цінностей; визначення складу і розмежу-вання виробничих витрат за їх економічним змістом, центрами відповідальності, елемен-тами, статтями, між реалізованою і нереалізо-ваною продукцією, звітними періодами та іншим ознакам. До оптимізаційних завдань обліку витрат відносяться: сприяння підви-щенню рентабельності підприємства, окупно-сті виробничих і технологічних програм; управління якістю продукції і підвищення науково-технічного рівня організації вироб-ництва; сприяння раціональному і ефектив-ному використанню ресурсів; виявлення ре-зервів зниження собівартості продукції. До інформаційно-аналітичних завдань обліку витрат відносяться: забезпечення ад-міністрації інформацією для прийняття управлінських рішень; формування відповід-ної інформації про обсяги витрат і виготовле-ної продукції (робіт, послуг) в передбаченій 

системі документів, облікових регістрів та звітності; своєчасне і точне визначення дохо-ду, витрат, інших доходів і витрат, кінцевого фінансового результату; забезпечення обґру-нтованого обчислення результатів виробни-чих діяльності структурних підрозділів. До соціально-економічних завдань обліку ви-трат – питання створення чи ліквідації філій, кадрові питання стосовно залучення додатко-вих працівників; сприяння кращій організації праці і розвитку творчої ініціативи [4]. Обліковий процес значною мірою зале-жить від прийнятої на підприємстві облікової політики, зумовленої інтересами різних груп користувачів облікової інформації. У поло-женнях облікової політики підприємства по-винна міститися інформація про склад витрат і порядок формування собівартості, зокрема перелік об’єктів витрат, постійних і змінних витрат, перелік центрів витрат і відповідаль-ності, застосовувані методи обліку й кальку-лювання, бази розподілу загальновиробничих витрат, перелік супутньої, побічної продукції і зворотних відходів, порядок оцінки, оцінка залишків незавершеного виробництва, класи рахунків, що застосовуються для обліку ви-трат. Для внутрішнього використання доціль-но також розробити положення про політику господарювання, що регулюватиме у взаємоз-в’язку з обліковою питання планування, ана-лізу і контролю витрат, обов’язки окремих підрозділів підприємства, що надають дані для розрахунку собівартості, терміни надання таких даних, методичні аспекти. Інструктивною базою для вибору об’єктів витрат є галузеві методичні рекомендації. Водночас дослідник Ю. В. Сіра пропонує гру-пувати об’єкти витрат за групами виконува-них функцій, а саме об’єктами обліку викорис-тання ресурсів, перетворення ресурсів виго-товлення нового продукту. Відповідно до цьо-го розширено класифікацію об’єктів обліку витрат (табл. 1). Наприклад, в якості об’єкта обліку витрат можна виділити процес «Проведення санітар-но-технічних заходів». Таким чином, буде  відомо, скільки коштують підтримка санітар-но-технічних норм у процесі виробництва, прибирання цехів, дезінфекція обладнання, 
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контрольні перевірки чистоти, як вартість такого процесу змінюється в часі. Сьогодні вчені частіше замислюються над організацією інтегрованої системи бухгалтер-ського обліку витрат на виробництво, яка б задовольняла потреби управлінської ланки. На думку В. Дерія [1], цей процес необхідно починати з удосконалення аналітичного облі-ку. Залежно від характеру та призначення ви-конуваних процесів і виробничої структури підприємства класифікацію рахунків обліку виробництва будується ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Аналітичний облік ви-трат на виробництво за таких умов необхідно вести за місцями виникнення витрат, центра-ми витрат і центрами відповідальності.  Загалом більшість вчених визначають напрями організації бухгалтерського обліку 

витрат підприємства залежно від того, що вважається об’єктом обліку витрат. При цьо-му можливі облік витрат за видами, місцями виникнення, центрами відповідальності та носіями витрат (рис. 2). Для забезпечення ве-дення бухгалтерського обліку витрат вони повинні бути класифіковані так, щоб кожен первинний документ відображав один вид витрат. Для зручності обліку й наступного аналізу на конкретному підприємстві кожно-му виду витрат привласнюється реєстрацій-ний номер. Облік витрат за елементами – необхідна умова для підсумкового контролю витрат, що дозволяє підприємству оцінити структуру собівартості виготовленої продукції: процен-тне співвідношення окремих елементів собі-вартості у загальній сумі витрат на виробниц-тво. В результаті аналізу структури собівар-

Таблиця 1  
Класифікація об’єктів обліку витрат 

Об’єкти обліку 
витрат за 

видами ресурсів елементами витрат перетворенням ресурсів центри відповідальності, організаційна ланка, структурний підрозділ, бригада, робоче місце виготовленням нового продукту виріб, статті калькуляції, група продукції, об’єкти основних засобів і капітальних вкладень, проект, замовлення операціями процес, переділ, діяльність 

Напрями  
організації 

обліку витрат 
виробництва 

За елементами За місцями  
виникнення 

За носіями За центрами 
відповідальності 

Реєстр
аційни

й № – матеріальні витрати; 
– амортизаційні відрахування; 
– витрати на оплату праці; 
– відрахування на соціальне страхування; 
– інші витрати 

– вироби; 
– напівфабрикати; 
– групи виробів 

– робітники; 
– ділянки; 
– бригади; 
– цехи; 
– процеси; 
– відділи 

– сегмент; 
– підрозділ 

Реєстр
аційни

й № 
Відхил

ення  
від кош

торису
 

Рис. 2. Напрями організації інтегрованої системи бухгалтерського обліку витрат виробництва 
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тості в підприємства з’являється можливість визначити наявні резерви щодо її зниження. Облік витрат за місцями виникнення – насту-пний напрям організації обліку витрат вироб-ництва. Під місцем виникнення витрат (окремі робітники, ділянки, бригади, цехи, стадії, переділи, процеси, відділи підприємст-ва) розуміють структурний підрозділ підпри-ємства, за показниками якого організовують-ся планування, нормування й облік витрат виробництва з метою їх контролю. Кожна ді-лянка має відповідний реєстраційний номер, що фіксується в номенклатурі місць виник-нення витрат на підприємстві. Місця виник-нення витрат є об’єктами аналітичного облі-ку витрат на виробництво за економічними елементами й статтями калькуляції. Вони ча-сто підрозділяються на місця виникнення ос-новних (підрозділи, що безпосередньо виго-товляють і продають продукцію на сторону) та допоміжних витрат (підрозділи, що вигото-вляють продукції для внутрішнього спожи-вання). Для кожного місця виникнення ви-трат у бухгалтерському обліку обираються одиниці виміру, необхідні для наступного калькулювання собівартості продукції [3]. Третім напрямом обліку виробничих ви-трат є облік за центрами відповідальності – сегментами підприємства, підрозділами, за результатами роботи яких існує можливість оцінити виконання менеджерами визначених адміністрацією підприємства завдань. Органі-зація бухгалтерського обліку за центрами від-повідальності полягає в забезпеченні нагро-мадження даних про витрати та доходи за кожним центром відповідальності таким чи-ном, щоб відхилення від кошторису (плану, затвердженого для центра відповідальності) могли бути віднесені на відповідальну особу. Використані ресурси фактично відобража-ються за дебетом рахунку «Виробництво» за нормативними (плановими) показниками. Відхилення від нормативних витрат відобра-жаються на рахунках відхилень (позитивні відхилення накопичуються за кредитом, нега-тивні – за дебетом). Фактичні дані за результатами роботи центрів відповідальності відображаються бу-хгалтером у звітах про виконання кошторису, що складаються через короткі проміжки часу. З цих звітів керівники центрів відповідально-

сті одержують інформацію про відхилення від кошторису за різними статтями витрат для оперативного реагування на них. Четвертий напрям обліку витрат – облік за носіями. Залежно від технології і характеру продукції носіями витрат можуть бути виро-би чи напівфабрикати, групи однорідних ви-робів, серії однойменних виробів чи індивіду-альні групи виробів (замовлення), будівельні об’єкти, закінчені етапи будівництва, види робіт і послуг тощо. Якщо на підприємстві од-норідна продукція виготовляється з однако-вої вихідної сировини та відрізняється тільки розмірами й модифікаціями, то в підприємст-ва з’являється можливість мінімізувати кіль-кість носіїв витрат, а отже, спростити проце-дуру калькулювання. Таким чином, організація бухгалтерсько-го обліку витрат на підприємстві має забезпе-чувати ефективність і дієвість системи управ-ління, зокрема надавати можливість операти-вно отримувати необхідну облікову інформа-цію про витрати виробництва та своєчасно приймати необхідні управлінські рішення з метою забезпечення раціонального викорис-тання виробничих ресурсів. Організація такої системи вимагає особливого підходу до вибо-ру основних елементів і напрямів організації бухгалтерського обліку як в сфері методоло-гії, так і в сфері кадрового та технічного за-безпечення. Отже, необхідною передумовою достовір-ного та відображення витрат виробництва в бухгалтерському обліку є раціональна його організація, що передбачає вибір об’єктів ви-трат, методів обліку витрат залежно від особ-ливостей діяльності підприємства та стратегії його розвитку, а також достатній рівень ком-петентності облікового персоналу. 
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COMPANY INTEGRATED ACCOUNTING SYSTEM OPERATING COSTS 
 
In the article the essence of operating costs, their impact on the financial position of the food business. 

Presented different approaches to the use of modern methods of accounting costs. The essence of accounting 
cost categories and the system as proposed integrated system of accounting organization allowing for the 
food industry. Extended classification of objects of cost accounting. Systematize scientific and methodologi-
cal foundations and principles of accounting costs. Directions organization integrated accounting system 
production costs. 

Keywords:  operating costs, organization of accounting, classification of costs, costing production sys-
tem. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ 
 
В статье исследована сущность операционных расходов, их влияние на финансовое состояние 

пищевого предприятия. Представлены различные подходы по применению современной методики 
организации учета затрат. Исследована сущность организации учета затрат как системной ка-
тегории и предложено интегрированную систему организации их учета с учетом особенностей 
пищевой отрасли. Расширена классификация объектов учета затрат. Проведена систематизация 
научно-методологических основ и принципов организации учета затрат предприятия. Разработа-
ны направления организации интегрированной системы бухгалтерского учета издержек произ-
водства. 

Ключевые  слова :  операционные расходы, организация учета, классификация затрат, каль-
куляция себестоимости продукции, система. Стаття надійшла до редколегії 26.10.2015 
 УДК 338.48 (477) 
С. С. ГАЛАСЮК м. Одеса svetlana-galasyuk@rambler.ru  
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ  

В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ 
 

У статті визначені групи факторів, які перешкоджають та сприяють розвитку молодіжного 
туризму в Одеському регіоні. Проаналізовано комплекс заходів з організації молодіжного туризму. 
Звернено увагу на нестачу бюджетних засобів розміщення, туристичних маршрутів для молоді та 
пропозицій для власників посвідчень ISIC. Зроблено висновок про необхідність об'єднання зусиль 
місцевих органів влади, громадських організацій та представників туристичного бізнесу для роз-
витку молодіжного туризму та запропоновано впровадити заходи з активізації туризму на тери-
торії Одеської області.  

Ключові слова: молодіжний туризм, хостели, посвідчення ISIC, регіон. 

Розвиток внутрішнього та в’їзного туриз-му на території Одеської області потребує си-стемності і комплексності, оскільки сама га-лузь «туризм» носить яскраво виражений мі-жгалузевий характер, задіюючи різні сектори 
економіки, культуру, природну спадщина  тощо. Основними чинниками, стримуючими ро-звиток молодіжного туризму в Україні та Оде-ській області, є наступні: 
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– триваючі кризові явища в економіці, які супроводжуються скороченням спожив-чого попиту внаслідок зниження дохо-дів населення; 
– складна політична ситуація в країні, вій-ськові дії на Донбасі, загроза терорис-тичних актів; 
– значний моральний і фізичний знос іс-нуючої матеріально-технічної бази підп-риємств сфери гостинності; недостатня кількість засобів розміщення туристич-ного класу (хостелів, молодіжних турис-тичних баз, дитячих таборів) із сучас-ним рівнем комфорту в традиційних центрах туризму, а також їх суттєва те-риторіальна диспропорція; 
– нерозвинена туристична інфраструкту-ра: брак комфортабельного транспорту, незадовільний стан автодоріг, недостат-ня кількість закладів придорожнього сервісу;  
– недосконалий стан багатьох об’єктів історико-культурної і природної спад-щини; 
– невідповідні вимогам і очікуванням ту-ристів гостинність і кваліфікація персо-налу сфери туризму, недостатній рівень розвитку додаткових послуг тощо. Найбільш ефективний підхід до вирішен-ня зазначених проблем – використання про-грамно-цільового методу, що забезпечує взає-мозв’язок заходів, різних за термінами, ресур-сами, виконавцями, а також оптимальну орга-нізацію управління реалізацією програми та контроль за ходом її виконання. Останнім часом науковці приділяють ува-гу таким аспектам молодіжного туризму, як: визначення його особливостей та специфіч-них ознак [1], проблем та перспектив розвит-ку [2]; провадження соціологічних дослі-джень на предмет виявлення переваг і потреб молодих туристів [3], розроблення програм турів, туристичних походів, екскурсій для мо-лоді, здійснення анімаційної діяльності в мо-лодіжному туризмі [4] тощо. Проте зараз у фаховій літературі практично немає наукових праць, присвячених активізації молодіжного туризму на основі державно-приватного пар-тнерства у межах певного регіону України.  Метою статті є аналіз заходів з організації молодіжного туризму, передбачених облас-ною програмою розвитку туристично-рекреаційної сфери та дослідження сучасного 

стану інфраструктури цього виду туристичної діяльності. У даний час в регіоні діє «Програма розви-тку туристично-рекреаційної галузі Одеської області на 2011–2015 роки» [5], основні захо-ди якої з організації молодіжного та дитячо-юнацького туризму представлено на рис. 1.  Варто відмітити, що всі заходи умовно розділені на три види – підтримка спортивно-го туризму, організація туристичних походів, придбання необхідного мультимедійного об-ладнання для проведення тематичних конфе-ренцій, науково-практичних семінарів та різ-номанітних презентаційних заходів обласним гуманітарним центром позашкільної освіти. Загальний бюджет, закладений в обласну програму для реалізації даних заходів, склав 310 тис. грн. на п’ять років. Разом із тим, у цьому документі відсутні заходи щодо держа-вної підтримки розвитку молодіжного туриз-му в Україні, які були затверджені Кабінетом Міністрів України [6]. Таким чином, на регіо-нальному рівні необхідно було ініціювати ро-боти, пов’язані із створенням мережі молоді-жних готелів (туристичних баз, хостелів), з розробкою туристичних маршрутів для шко-лярів і студентів, з проведенням молодіжних туристичних фестивалів, з підтримкою благо-дійних акцій в даному виді соціального туриз-му, з організацією наукових досліджень у сфе-рі молодіжного туризму та ін. Слід зазначити, що регіон, в якому перед-бачається розвивати молодіжний туризм, по-винен володіти певними складовими, – такими як засоби розміщення, заклади харчування, транспортна інфраструктура, об’єкти туристи-чного інтересу. В цьому плані привабливість Одеської області для розвитку молодіжного туризму визначається наступними факторами: 
– цікава історична і культурна спадщина; 
– певні успіхи в секторі готельного госпо-дарства, який почав формуватися під потреби молодих туристів; 
– досить розвинута мережа транспортно-го сполучення; 
– можливість проведення змагань із різ-них видів спорту; 
– рекреаційно-бальнеологічні ресурси тощо. Тим не менш, у даний час в Одеській обла-сті існують певні проблеми, вирішення яких 
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дозволить туризму, в тому числі й молодіжно-му, розвиватися більш активно. Так, напри-клад, одним із ключових чинників залучення туристів є розгалужена транспортна система і доступність атрактивних місць. Враховуючи, що стан дорожнього полотна в Одеському ре-гіоні є незадовільним, актуальною стає роз-робка і виконання програми реконструкції головних автодоріг, що ведуть з Одеси до майбутніх центрів молодіжного туризму об-ласті. Також слід врахувати і надання турис-там можливості пересуватися на велосипедах і пішки. Однак для велотуристів не створено спеціальних трас, практично немає місць для паркування велосипедів і слабо розвинена їх оренда. При проведенні спортивних заходів, особливо з орієнтування на місцевості та ама-торських ігор, необхідно виділити спеціально обладнані майданчики та території, як у ме-жах міста, так і в регіоні. Туристичний потен-ціал Одещини дозволяє проводити різного 

роду змагання і заходи, необхідною умовою яких є наявність природних ландшафтів і па-м’яток культурно-історичної спадщини. За підтримки місцевих органів влади, залучення спонсорів та меценатів, наявності цільової програми розвитку молодіжного туризму, ак-тивної реклами та інших маркетингових захо-дів, представляється можливим значно збіль-шити туристопотік в регіон. Важливу роль відіграють і засоби розмі-щення для молодих туристів – хостели, моло-діжні турбази, літні табори відпочинку. Згід-но зі статистичними даними, серед 250 закла-дів готельного типу, розташованих в Одеській області, діють лише 4 хостели. Проте при про-веденні дослідження було встановлено, що їх декілька більше – принаймні тільки в Одесі існує 28 хостелів, 18 з яких представлені на сервері бронювання Booking.com, де отрима-ли відповідні оцінки за якість обслуговуван-ня. Решта хостелів надають інформацію про 

Проведення тренува-льних зборів та кваліфікаційних зма-гань з техніки спортив-ного туризму серед дитя-чих та юнацьких команд області (71,5 тис. грн.) 
Участь дитячо-юнацької туристичної команди області у регіональному Кубку з техніки спортив-ного туризму «Південний Буг» (32,5 тис. грн.) 
Придбання / пошиття спортивної форми для обласної дитячо-юнацької збірної зі спор-тивного туризму (60,0 тис. грн.) 

Проведення тренуваль-них зборів по туристич-них походах для дитячо-юнацьких команд в лісос-теповій зоні Одеської області (69,0 тис. грн.) 
Придбання туристичного та спеціального споря-дження й інвентарю для дитячо-юнацької збірної області зі спортивного туризму 

Придбання мультиме-дійного обладнання для обласного центру позаш-кільної освіти  й виховання для використання у роботі при проведенні тематич-них конференцій, науково-практичних семінарів, пре-зентаційних заходів турис-тичної спрямованості (12,0 тис. грн.) 

 Заходи з розвитку молодіжного  туризму в Одеській області 

Рис. 1. Заходи з організації молодіжного в Одеській області на 2011–2015 роки 

С. С. ГАЛАСЮК Напрями активізації молодіжного туризму в Одеському регіоні 



39 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

себе на власних сайтах. Слід зазначити, що в Одеському регіоні діє «Асоціація хостелів Оде-си», однак вона об’єднує лише два засоби роз-міщення – готелі «Зірка» та «Ришельє», які, судячи з інформації їх сайтів, не є хостелами. Незважаючи на введення в експлуатацію нових хостелів, рівень розвитку бюджетних засобів розміщення в області не може задово-льнити наявний попит, особливо, в період літніх канікул, коли спостерігається гостра нестача місць для проживання. Слід звернути увагу, що якість обслуговування в них не зав-жди збігається з очікуваннями гостей і часто не відповідає заявленому рівню. Ціновий фак-тор також відіграє важливу роль. При форму-ванні молодіжних турів, орієнтованих на ма-сового споживача, особливо важливим стає питання ціни всього турпакета, основною ви-тратною складовою якого є вартість прожи-вання. Таким чином, наявність недорогого засобу розміщення, розташованого недалеко від центру міста або морського узбережжя, буде перевагою для туроператора, який фор-мує турпродукт і має договірні відносини з даним закладом. У результаті виграють усі гравці ринку – туроператор пропонує тури з найкращим поєднанням «ціна-якість», засоби розміщення збільшують коефіцієнт заванта-ження, а місцевий бюджет поповнюється по-датковими надходженнями від підприємств сфери туризму та супутніх галузей економіки.  Крім організації проживання, перевезен-ня, екскурсійного та дозвіллєвого обслугову-вання, передбачених програмою туру, необ-хідно враховувати інтерес молоді до заходів подієвого характеру, які дозволяють забезпе-чити зворотність туристичних потоків. Так, наприклад, в Одеському регіоні особливою популярністю користуються фестивалі «Гуморина» та «День міста», які проводяться за підтримки облдержадміністрації та місько-го голови. Навесні 2015 року особливо яскра-во пройшов ХІІ-й Міжнародний фестиваль «Асамблея туристичного бізнесу», який зібрав учасників не тільки з України, але й з інших держав. У програмі цього фестивалю було ба-гато заходів, спрямованих на молодь (сту-дентів та старшокласників) та дітей. Для розвитку молодіжних фестивалів Одеська область має величезний потенціал. 

Проте він використовується не повною мі-рою. Деякі з фестивалів, заявлені як щорічні, проводяться лише епізодично. Наприклад: 
– міжнародний молодіжний туристично-мистецький фестиваль «Свіжий ві-тер» (с. Миколаївка Білгород-Дністро-вського району); 
– молодіжний молдавський фестиваль «Мерцішор» (за підтримки Молдавської національно-культурної асоціації); 
– міжнародний молодіжний фестиваль «Баян-парад» (за підтримки Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, Одеського училища культури і мистецтв імені К. Ф. Даньке-вича); 
– фестиваль «Райдуга мов» (за ініціати-вою молодіжного есперанто-клубу «Вер-дажо»); 
– молодіжний фестиваль «Молодь-FEST», який, як і всі попередні, проходив за ор-ганізаційної підтримки управління ку-льтури і туризму, національностей та релігій Одеської облдеожадміністрації.  Для стимулювання розвитку молодіжного туризму в Одеському регіоні необхідно також активізувати надання знижок молодим тури-стам – власникам посвідчень ISIC («Internatio-nal Student Identity Card») (табл. 1). Варто зазначити, що сьогодні ISIC є єди-ним визнаним у світі посвідченням особи та статусу людини, що навчається. Це посвідчен-ня випускається в 120 країнах світу, надає по-над 40 тисяч знижок та пільг його власникам; програма підтримується на державному рівні і налічує 4,5 млн членів спільноти ISIC щоріч-но [7]. Однак в нашій країні можливості для користування посвідченням ISIC поки ще до-сить обмежені. Зокрема, в Одесі уповноваже-ними офісами оформлення посвідчень ISIC є чотири організації: «Колізей» (ТМ «Student-land»), «Муніципальний туристичний інфор-маційний центр», «Bridge School» та «АПОС України». Спектр надаваних знижок малий зважаючи на невелику кількість організацій-учасників даної акції. Розмір знижок – набага-то нижче, ніж в європейських країнах. Також слід зазначити, що не всі пропозиції учасників проекту ISIC в Одесі дійсно представляють інтерес для молодих туристів.  Одним із вирішальних факторів розвитку молодіжного туризму в Одеській області є  
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забезпечення державно-приватного партнер-ства в цій сфері діяльності. Так, для розвитку молодіжного туризму на території Одеського регіону доцільно створити координуючий орган, відповідальний за стратегію, форму-вання комплексу заходів для молоді, оцінку ефективності їх проведення. Таким органом може стати Комітет сприяння розвитку моло-діжного туризму при Одеській обласній раді. Саме ця установа повинна об’єднати зусилля місцевих органів влади, громадських органі-зацій та підприємців, зайнятих у туристично-му бізнесі. Основне завдання зазначеного Комітету має полягати у формуванні на території регіо-ну конкурентоспроможної туристично-рекреаційної галузі, спрямованої на розвиток молодіжного туризму, та забезпеченні, з од-ного боку, попиту споживачів на туристичні послуги, а з іншого, значного внеску у соціа-льно-економічний розвиток регіону за раху-

нок більш повного використання культурно-історичної та природної спадщини. Для активізації молодіжного туризму на-ми пропонується спрямувати діяльність оде-ського Комітету на здійснення наступних за-ходів: 
– формування сукупності фінансових, ор-ганізаційних умов для розвитку турис-тично-екскурсійного потенціалу в райо-нах і містах обласного підпорядкування; 
– сприяння будівництву нових та модер-нізації діючих засобів розміщення, дія-льність яких пов’язана з наданням пос-луг молодим туристам; 
– створення єдиної торгової марки, яка надається туристичним фірмам і підпри-ємствам туристичного сервісу, що за-ймаються розвитком молодіжного тури-зму, на конкурсній основі; 
– інтенсивне використання існуючих, від-новлення колишніх і розробка нових молодіжних туристичних маршрутів по Одеській області; 

Таблиця 1  
Знижки, які надаються молодим туристам – власникам посвідчень ISIC в Одесі Об’єкти туристичного інтересу Найменування Розмір знижки 

Засоби розміщення «Клумба» (мережа готелів), «Лафа» (хостел), «Шанхай-Блюз» (готель, ресторан и караоке-бар) 15% 
Транспортні організації «Ecolines» (Міжнародні автобусні пере-везення) 10% 
Заклади ресторанного господарства «Йокогама» (мережа ресторанів), «Південна Пальміра» 5% «Печескаго», «Туркуаз», «Шамбала» 10% Розважальні комплекси «Метроном» 25–30% Клуби «Акваріум» 50% Атракції «Колоріто-парк» Спеціальні  пропозиції Страхові компанії PZU Україна 5–15% 
Магазини 

«Baltman» (мережа магазинів спортивно-го одягу), «Play», «Sin City», «Медіацентр» 5% 
«Мелодіон» (магазин музики и кіно) 7% «Кладей», «Sea Express», «Сюрприз» (подарунки, сувеніри), «Улюблений», «Gipfel» (магазин висової моди для кухні) 10% 

Асоціації «АПОС України» – Асоціація студпроф-комів 5% 

С. С. ГАЛАСЮК Напрями активізації молодіжного туризму в Одеському регіоні 



41 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

– розробка туристично-екскурсійної кар-ти Одеського регіону із зазначенням туристичних маршрутів, класифікова-них за видами, порою року, інтересами різних категорій молодих туристів, ак-центованих на певних населених пунк-тах, архітектурних, будівельних, архео-логічних, природно-ландшафтних, істо-ричних та інших об'єктах; 
– рекламування туристичних можливос-тей Одеської області в регіонах-постачальниках туристів – Київському, Харківському, Дніпропетровському, Чер-нігівському, Вінницькому, Львівському та ін.; 
– введення нових пільг та вдосконалення існуючої системи знижок для молоді, що подорожує в межах Одеської області, залучення більшої кількості підпри-ємств-учасників акції ISIC; 
– розвиток галузевої науки, здійснення наукових досліджень у сфері туризму Одещини; 
– формування сучасної системи підготов-ки, перепідготовки та підвищення квалі-фікації кадрів у сфері туризму, у тому числі й молодіжному. 

Список  використаних  джерел  1. Гераськина О. Соціологічний погляд на особливос-ті молодіжного туризму / О. Гераськина // Україна та світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — Х. : НТУ «ХПІ», 2014. — С. 211—212.  2. Нікітенко С. І. Розвиток молодіжного та дитячого туризму в незалежній Україні: проблеми та перс-пективи / С. І. Нікітенко // Наукові праці. —  2006. — Т. 62. — Вип. 48. — С. 64—68. 3. Вотеічкіна Н. М. Проблеми і перспективи розвит-ку молодіжного (студентського) туризму Херсон-щини / Н. М. Вотеічкіна // Херсонщина — відпо-чинок, лікування, подорожі в екологічних умовах Таврії : матеріали ІІІ міжнар. туристичного фору-му. — Херсон, 2013. — № 2 (3). — С. 217—224. 4. Палаткина Г. В. Молодежный туризм : учебн. пособ. для студентов, обучающихся по специаль-ности 040104 «Организация работы с молоде-жью» / Г. В. Палаткина. — Астрахань : Астраханс-кий университет, 2012. — 206 с. 5. Програма розвитку туристично-рекреаційної галузі Одеської області на 2011–2015 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://oblrada.odessa.gov.ua. 6. Про затвердження заходів щодо державної підт-римки розвитку молодіжного та дитячого туриз-му : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 298-р від 12 травня 2004 р. [Електронний ре-сурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.-ua/laws/show/298-2004. 7. Офіційний сайт ISIC в Україні [Електронний ре-сурс]. — Режим доступу : http://www.isic.org.ua. 
S .  G A L A S Y UK  O d e s s a  

 
THE DIRECTIONS OF YOUTH TRAVEL ACTIVIZATION IN THE ODESSA REGION 

 
In article groups of factors which interfere are defined and promote development of youth travel in the 

Odessa region. The actions for the organization of youth travel stated in the regional program of develop-
ment of the tourist and recreational sphere are analysed. It is specified shortage of budgetary funds of place-
ment, tourist routes for youth and offers for owners of certificates of ISIC. The conclusion is drawn on need 
of association of efforts of local authorities, public organizations and representatives of travel business for 
development of youth travel at qualitatively new level. It is offered to introduce certain actions for activiza-
tion of youth travel in the territory of Odessa region. 

Key words:  youth travel, hostels, certificates of ISIC. 
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НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА  
В ОДЕССКОМ РЕГИОНЕ 

 
В статье определены группы факторов, которые препятствуют и содействуют развитию 

молодежного туризма в Одесском регионе. Проанализированы мероприятия по организации моло-
дежного туризма, изложенные в областной программе развития туристско-рекреационной сфе-
ры. Указано на недостаточное количество бюджетных средств размещения, туристических мар-
шрутов для молодежи и предложений для владельцев удостоверений ISIC. Сделан вывод о необхо-
димости объединения усилий местных органов власти, общественных организаций и представи-
телей туристического бизнеса для развития молодежного туризма на качественно новом уровне. 
Предложено внедрить определенные мероприятия по активизации молодежного туризма на тер-
ритории Одесской области. 

Ключевые слова: молодежный туризм, хостелы, удостоверения ISIC. Стаття надійшла до редколегії 03.07.2015 
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УДК [353:352](477) 
Н. В. ДАНІК м. Миколаїв danik.natasha@mail.ru  

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПІ 

 
У статті проводиться дослідженням досвіду функціонування й динаміки реформування публі-

чної адміністрації і державно-територіального устрою розвинутих західноєвропейських демокра-
тій (Іспанії, Італії, ФРН, Франції, Швеції, Швейцарії) та постсоціалістичних держав Центрально-
Східної Європи (Польщі, Чехії) в контексті суспільно-правових процесів деконцентрації та децент-
ралізації влади, утвердження фінансової самостійності місцевого і регіонального самоврядування. 

Ключові  слова :  децентралізація, місцеве самоврядування, територіальний устрій. Сучасні процеси розбудови громадянсько-го суспільства і демократичної правової дер-жави в Україні в умовах європейської інтегра-ції, наближення політико-правових систем базуються на загальновизнаних демократич-них цінностях, які формувались тисячоліття-ми, врахуванні сучасних інтересів держав, по-треб територіальних громад. Їх метою і за-вданням є забезпечення сталого цивілізацій-ного розвитку світового співтовариства та його окремих регіонів, націй, народів. У цьому контексті місцеве самоврядування як один з демократичних інститутів постає як система організації публічної влади на місцях, якісно новий феномен, незважаючи на давні історич-ні традиції. У багатьох державах Європи від-бувались, а в Україні тривали і на сьогодні активізуються реформи на принципах декон-центрації та децентралізації публічної влади, субсидіарності у наданні публічних послуг тощо.  Вітчизняна наука накопичила чималий доробок наукових досліджень у цій сфері. Зок-рема, обстоювали ідеї місцевого самовряду-вання М. Грушевський, М. Драгоманов, В. Липинський, М. Міхновський, В. Винничен-ко, І. Франко, М. Туган-Барановський, О. Рома-нович-Славатинський, М. Палієнко, Ю. Паней-ко, С. Подолинський, В. Целевич, М. Стахів та ін. Ще більше дослідників можна відзначити на сучасному етапі, які активно долучаються до наукових дискусій стосовно різноманітних аспектів теорії, історії, вивчення зарубіжної практики і міжнародних стандартів місцевого самоврядування. Не дивлячись на це, залиша-

ється ряд невизначених чи проблемних пи-тань, що потребують належної уваги у межах цієї статті. На сьогодні очевидно, що потреба у знан-нях з децентралізації влади, протидії корупції, управління територіями та різних аспектів місцевого самоврядування є надзвичайно ак-туальною. Не менш важливим є те, що держав-ні службовці, посадові особи місцевого самов-рядування та депутати місцевих рад наголос роблять на прикладному характері знань, опануванні можливостями їх використання у повсякденній практиці. Це стало лейтмоти-вом при проведенні дослідження, результа-том якого стало написання даної статті. Метою написання наукової статті є необ-хідність вивчення і впорядкування знань та досвіду стосовно реформування місцевого самоврядування в Європі і проекція певних розробок для української держави.  Доцільність запровадження регіонально-го самоврядування почали обґрунтовувати значно пізніше ніж місцеве самоврядування. До цього часу підходи до його сутності міс-тять різні акценти та змістове навантаження, хоча можна виділити й узагальнюючі момен-ти, що й спробуємо зробити. З початку 60-х років ХХ століття більшість держав Європи прагнула реформувати власну систему публі-чного управління на місцях, найчастіше – зад-ля «модернізації», що охоплювала безліч пи-тань і тлумачилась по-різному в різних краї-нах [1]. Концепція модернізації ґрунтувалась на таких чотирьох принципах:  
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1) ефективність, яка в 60-х та 70-х роках сприймалася через призму наслідування в управлінні підходів приватного бізнесу, зок-рема, велику увагу було приділено укрупнен-ню територіальних одиниць з метою отри-мання ефекту масштабності при наданні пос-луг. У 80-х роках такий підхід, з огляду на від-сутність гнучкості, диференціації і конкурен-ції, зазнає критики з боку «нового публічного управління»;  2) потреба у плануванні, розвитку інфра-структури та сприянні економічному роз-витку. Тогочасне планування базувалося на використанні великих територіальних оди-ниць, які відповідали певним функціональ-ним критеріям, – таких як економічні регіони, що включають в себе і міста, і прилеглі до  них території. Економічний розвиток сприй-мався радше як спроможність до прийняття стратегічних рішень, водночас менше уваги приділялося питанням надання послуг.  Цей процес супроводжувався витісненням традиційних місцевих політичних еліт, які були пов’язані із попередньою політикою роз-поділу, та їх заміною на нові еліти, які є при-хильниками порядку денного розвитку і зрос-тання;  3) демократизація та участь громадськос-ті. Місцева демократія переживала не найкра-щі часи, пов’язані зі значним зниженням рів-ня участі громадян у виборах та домінуванні традиційних еліт. Дедалі частіше поставала потреба залучення громадян не лише до про-цесу голосування, але й до процесу плануван-ня та надання послуг;  4) позбавлення центрального уряду дер-жави від надмірного політичного та адмініст-ративного навантаження. Так, наприклад, французьку централізовану модель ХІХ сто-ліття змальовували як інсульт центрального уряду та параліч на периферії. Урядовці центрального рівня зрозуміли: надмірна централізованість та тотальний контроль можуть бути непродуктивними, бо це призво-дило б до перетягування дрібних місцевих проблем аж на міністерський рівень, а місцеві органи влади отримували можливість звину-вачувати у всіх помилках лише центральний рівень і при цьому уникати відповідальності за прорахунки.  

Отже, посилення регіонального самовря-дування розглядається як один із шляхів до виконання поставлених завдань та вищої від-повідальності місцевих посадовців за власні рішення. На жаль, ці принципи не завжди чіт-ко сформульовані і не завжди відповідають один одному.  Управлінці (публічні службовці) надають перевагу ефективності, яка натомість постій-но знаходиться у протистоянні із демократи-зацією і участю громадськості.  Урядовці (політики) надають перевагу участі громадян на етапі обговорення загаль-них питань політики, а не на етапі дрібних складових управління, які мають бути зали-шені за службовцями.  Місцеві ж органи влади переважно перей-маються питаннями надання послуг, які зав-жди важливі для пересічних громадян, тож тут взагалі важко говорити про розмежуван-ня політики й управління. Практично весь час існувала суперечність між модернізацією та необхідністю для місцевих органів влади ба-лансувати між відповідальністю за виконання національних пріоритетів і децентралізацією, яка надавала право приймати власні рішення щодо власних пріоритетів. Зазначені супереч-ності було приховано гаслами побудови «сильної» влади на регіональному та місцево-му рівнях, однак незрозуміло, чи була то «сильна» влада для виконання своїх обов’яз-ків, чи то «сильна» влада, яка може на рівних обговорювати і вирішувати питання із центральною владою [3]. У Західній Європі існує досить узагальне-ний підхід до нового регіоналізму, але його інституційна вираженість має значні відмін-ності навіть у межах однієї держави. Найслаб-шою формою є функціональний регіоналізм, де регіони виконують певні конкретні за-вдання і не мають певної регуляторної влади. Такою була ситуація у Франції, де регіони пе-реважно відповідали за економічне плануван-ня та інвестиційні програми. В Англії функці-ональний регіоналізм сконцентрований до-вкола питань економічного розвитку і не при-звів до обрання регіональних органів влади. Те ж саме можна сказати і про інші держави, де під тиском Європейської Комісії централь-ні уряди запровадили окремі механізми  
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регіонального планування та адмініструван-ня коштів структурних фондів, але не бажа-ють створювати потужні регіональні органи влади, бо вбачають у них конкурента у боро-тьбі за політичну владу.  Головними цілями політики Європейсько-го Союзу (ЄС) від початку його створення бу-ли подолання нерівності у розвитку між різ-ними регіонами ЄС, посилення збалансовано-го розвитку на всій території ЄС та забезпе-чення по-справжньому рівних можливостей для розвитку всіх регіонів. Базуючись на принципах солідарності та економічної і соці-альної рівності, ЄС прагне досягти своїх цілей шляхом використання різноманітних фінан-сових інструментів, переважно через структу-рні фонди. Так, на період 2007–2015 років ре-гіональна політика ЄС потенційно була дру-гим найбільшим рядком у бюджеті спільноти (сума видатків складала 348 млрд євро)[4].  Головні завдання економічної і соціальної рівності в рамках ЄС сформульовані у прийня-тому в 1986 році Єдиному Європейському Ак-ті, а регіональна політика стала невід’ємною частиною Маастрихтської угоди (статті 158– 162). Головними принципами єдиної регіона-льної політики ЄС є:  Принцип партнерства, за яким усі заціка-влені сторони будуть залучені як на стадії ро-зробки, так і на стадії впровадження. Це пе-редбачає співпрацю Європейської Комісії та органів влади національного, регіонального та місцевого рівнів, а також співпрацю із еко-номічними і соціальними партнерами.  Принцип співфінансування, який перед-бачає, що кошти ЄС мають поєднуватися із власними коштами країн-членів, а не бути використаними замість коштів окремої дер-жави.  Принцип субсидіарності, за яким всі захо-ди мають відбуватися на якомога нижчому рівні самоврядування. Інституції ЄС можуть втручатися лише у випадках, коли регіон чи країна-член ЄС неспроможні забезпечити ефе-ктивне і незалежне впровадження нової регі-ональної політики.  Принцип концентрації – передбачає, що кошти ЄС будуть спрямовані виключно на найважливіші напрями забезпечення соціаль-но-економічної рівності в Європі, на регіони і 

сектори, які перебувають у найменш розвину-тому стані.  Принцип програмування, який передба-чає наявність довготермінових політичних стратегій, спрямованих на системне вирішен-ня конкретних проблем у певному регіоні, а не на впровадження окремих короткотермі-нових програм.  Принцип координації – ефективне викори-стання коштів структурних фондів на пріори-тетні напрями забезпечення соціально-економічної рівності в Європі. Цей принцип передбачає, що кошти структурних фондів на-даються незначній кількості регіонів, які відіб-рані за певними чіткими критеріями [2, 50].  Єдина регіональна політика ЄС жодним чином не передбачає протистояння із націо-нальними регіональними стратегіями у кож-ній із держав-членів ЄС. Відповідно до прин-ципу субсидіарності країни-члени є передусім відповідальними за реалізацію власних регіо-нальних політик, спрямованих на вирішення проблем у своїх регіонах шляхом покращання інфраструктури та надання фінансової підт-римки для інвестицій, які передбачають ство-рення нових робочих місць. Проте єдина регі-ональна політика координує національні регі-ональні політичні стратегії, формулюючи го-ловні напрями та встановлюючи певні прин-ципи з метою уникнення конкуренції між кра-їнами-членами за право отримати допомогу від ЄС. Вона координує також інші політичні програми ЄС та фінансові інструменти, щоб ті мали чіткий регіональний вектор і приділяли значну увагу регіонам, які цього найбільше потребують.  З цією метою в рамках Маастрихтської угоди передбачено створення Комітету регіо-нів, який має посилити роль регіональних ор-ганів влади в інституційній системі ЄС, відіг-равати важливу роль у прогнозуванні регіо-нальних тенденцій та управлінні структурни-ми інтервенціями ЄС. У теперішньому ЄС, де нерівномірність розподілу багатства між регі-онами суттєво збільшилася, демократична легітимність та роль Комітету регіонів суттє-во зросла. На відміну від інституту місцевого самоврядування, яке, ще у 1985 році отрима-ло власну Європейську хартію (прийнята Кон-гресом Ради Європи), регіональне самовряду-
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вання не має власної Хартії (проект даної Хар-тії розроблено у 1997 році). Європейська хар-тія місцевого самоврядування, яку було під-писано і ратифіковано майже всіма країна-ми – членами Ради Європи, мала на меті на-самперед чіткіше визначити та гарантувати автономію місцевих органів влади в їх стосун-ках із «вищим» рівнем влади. Ухвалення дано-го документа відповідало одній із двох голов-них місій Ради Європи, а саме – просуванню демократії та прав людини. На момент розро-бки Хартії Рада Європи менше переймалася питаннями участі громадян у регіональному і місцевому управлінні. Це пояснювалося тим, що місцеві органи публічної влади повинні бути достатньо сильними, щоб постійно відс-тоювати свою позицію у стосунках із центра-льним рівнем влади, а якщо такої спроможно-сті в органів немає, то й активна участь гро-мадян не сприятиме практичному здійснен-ню демократії. Таким чином, Хартія відобра-жає реальне становище в країнах Західної Єв-ропи станом на середину 1980-х років. Відтоді значною мірою змінилося розуміння і сприй-няття важливості участі громадян у роботі органів влади центрального, регіонального і місцевого рівнів. Крім того, роль органів вла-ди зазнала серйозних змін під впливом полі-тичних, соціальних та економічних перетво-рень, пов’язаних із глобалізацією і прискорен-ням процесу європейської інтеграції.  Сьогодні, з урахуванням глобальної фі-нансової кризи, ми перебуваємо на початку нового етапу змін ролі органів влади, які бу-дуть, ймовірно, настільки ж радикальними, як і ті, які почалися в 1980 роках. За результата-ми Конференції європейських міністрів, які відповідають за місцеве і регіональне управ-ління, що відбулася у Фінляндії у 2002 році, було прийнято Гельсінську декларацію [2].  Окремим важливим напрямом розвитку регіонального самоуправління є транскор-донне співробітництво між регіонами. Ця кон-цепція стала результатом розвитку поперед-ніх підходів до співробітництва, які передба-чали переважно лиш співпрацю прикордон-них регіонів. За положеннями Європейської рамкової конвенції про транскордонне спів-робітництво між територіальними громадами або органами влади, підписаної у м. Мадрид 

(Іспанія) 21 травня 1980 року, транскордонне співробітництво розглядається «... як будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та розви-ток добросусідських відносин між територіа-льними громадами та органами влади двох або більше держав...». Європейська хартія прикордонних регіонів посилила саме роль регіонів як головних суб’єктів транскордон-ного співробітництва, рушійної сили економі-чного розвитку й усунення різниці у розвитку різних територій. Разом із тим було чітко ви-значено роль регіонів у покращанні інфра-структури, теле- і комунікаційних мереж, охо-роні довкілля, розвитку культури, переробці сміття та економіці в цілому.  Однією з форм транскордонного співробі-тництва є єврорегіони, які традиційно розгля-даються як приклад співпраці, що не вимагає додаткових законодавчих регулювань чи вла-дних інституцій, не має політичної влади, а обмежується в своїй роботі виключно повно-важеннями місцевих та регіональних органів влади. Єврорегіони за відповідними характе-ристиками поділяються на такі групи: а) геог-рафічні; б) політичні; в) адміністративні.  На території Європи існує велика кіль-кість різноманітних моделей і підходів до ад-міністративно-територіального устрою і те-риторіального урядування – від створення повноцінних федерацій, таких як ФРН та Бельгія, через великі держави із розвинутою системою регіонального врядування, такі як Франція, Італія, Іспанія і Велика Британія, аж до малих унітарних держав, таких як Ірландія і Греція. Крім того, в Європі існують специфіч-ні традиції державного будівництва, які впли-вають на траєкторію розвитку органів публіч-ної адміністрації і системи урядування: (І) французька (наполеонівська) традиція, яка мала вплив на певну кількість країн у Європі (навіть на Нідерланди і Фінляндію), в тому числі в Південній, Східній та Центральній Єв-ропі; (ІІ) німецька традиція, яка окрім власне Німеччини мала також вплив на Австрійську імперію (Австро-Угорщину); (ІІІ) скандинав-ська традиція, характерна для однорідних національних держав із високим ступенем децентралізації органів влади, однак які суво-ро дотримуються параметрів, що встановлені центральним урядом чи парламентом;  
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(ІV) англійська традиція, яка базується на за-садах сильного єдиного суспільства більше ніж на засадах сильної цілісної держави і має прагматичну політичну та адміністративну організацію. Природно, що в країнах із різними тради-ціями органи влади і системи територіально-го урядування побудовані за різними принци-пами. Таке велике розмаїття підходів до тери-торіального урядування в європейських дер-жавах значною мірою вплинуло на те, що міс-це регіональних і місцевих органів влади є специфічним у кожній із них. Це суттєво ускладнює, якщо не робить неможливою, роз-робку уніфікованих підходів до розвитку регі-онального самоврядування в Європі [1].  Таким чином, можна дійти висновку про суттєві зміни в становищі регіональних орга-нів влади розвинутих демократичних країн. Такі зміни є результатом більш широких змін у системі публічного управління загалом – від соціально орієнтованої «держави добробуту» до гібридної моделі, яка є сумішшю кейнсіан-ської економічної моделі та неоліберальної моделі публічного управління, приватизації та панування ринкових підходів. Таке поєд-

нання позначилося і на характері послуг, що надаються регіональними і місцевими орга-нами влади та участі громадян у процесі при-йняття рішень та наданні публічних послуг. Тому перед науковцями різних галузей України, постають невідкладні завдання сто-совно подальшого вивчення як теоретичних, історичних, так і порівняльних особливостей розвитку систем місцевого самоврядування, перспектив удосконалення та підвищення ефективності цього інституту з метою забез-печення гідного існування людини, суспільст-ва і цілісності держави відповідно до наявних європейських демократичних цінностей і стан-дартів.  
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публичной администрации и государственно-территориального устройства развитых западно-
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ЯК ЧИННИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ 

 
У статті запропоновано кількісний інструментарій оцінки стратегії антикризової кадрової 

політики за рахунок розробки економіко-математичної моделі оцінки стратегії державної антик-
ризової кадрової політики в контексті зростання глобальної конкурентоспроможності. Визначено 
оптимальний спосіб поєднання окремих складових кадрової політики щодо зростання глобальної 
конкурентоспроможності Україні. Використання розробленої моделі дозволяє здійснювати сценар-
ний аналіз ефективності заходів державної кадрової політики з урахуванням впливу кризових чин-
ників та оцінити можливий ефект від реалізації відповідних практичних заходів шляхом прийнят-
тя відповідних управлінських рішень. 

Ключові  слова :  кадрова політика, стратегія кадрової політики, глобальна конкурентоспро-
можність країни, ефективність державної кадрової політики. Формування кадрової політики та її реалі-зація посідають важливе місце в забезпеченні стабільності розвитку як підприємств, так і окремих галузей діяльності, регіонів та дер-жави у цілому. В сучасних умовах розвитку української економіки, на тлі посткризових явищ та нестабільної економіко-політичної ситуації в країні, важливим питанням постає перегляд діючої державної кадрової політики з наступною її модернізацією, що забезпечить гнучкий та ефективний зворотний зв'язок та підвищить тим самим ефективність функціо-нування державної кадрової політики у всіх галузях діяльності. До того ж, це дозволить підвищити загальний рейтинг державної кон-курентоспроможності, що представлений ін-дексом глобальної конкурентоспроможності. Проблематика формування ефективної кадрової політики держави є однією з най-більш важливих у сфері державного управлін-ня соціально-економічною підсистемою. Вона знайшла висвітлення у наукових роботах ба-гатьох вітчизняних та зарубіжних дослідни-ків, зокрема В. Антонюк, С. Бандура, Л. Безте-лесної, О. Грішнової, І. Петрової, В. Нефедова, Р. Пардабаєва, Л. Семів, В. Сулємова та ін. У той же час, на порядку денному постає питання забезпечення ефективності держав-ної кадрової політики, її використання як чинника зростання глобальної конкурентосп-роможності країни. У свою чергу, обмеженість коштів державного бюджету, їх скорочення в 

умовах економічної кризи обумовлює необ-хідність забезпечення економічності витрат на окремі складові кадрової політики (регулювання ринку праці, фінансування осві-ти, покращання умов праці та ін.).  Вищевикладене обумовлює мету статті, яка полягає у моделюванні стратегії антикри-зової кадрової політики як чинника зростан-ня конкурентоспроможності національної економіки з використанням економіко-математичних методів.  Ефективно вирішити питання модерніза-ції кадрової політики на всіх рівнях та оціни-ти прогнозний економічний ефект від упро-вадження елементів кадрової політики мож-ливо за допомогою апарату економіко-математичного моделювання. Модель оцінки стратегії антикризової ка-дрової політики, з метою зниження трудоміс-ткості проведення розрахунків, пропонується будувати виходячи з таких припущень: 1) ефективність кадрової політики оціню-ється за допомогою обчислення індексу загальної конкурентоспроможності; 2) лаг моделювання складає один місяць, що продиктовано умовами державної статистичної звітності [2]; 3) розглядається три рівні освіти: початко-ва, середньо-спеціальна та вища. Термі-ни навчання за цими рівнями встановле-ні відповідно до діючого законодавства; 4) держава не регулює ринок праці безпо-середньо, але може впливати на його ефективність; 
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5) скорочення робочих місць, навіть у пе-ріод кризи, не є пріоритетним напря-мом кадрової політики; 6) кількість претендентів на вакантні ро-бочі місця визначає рівень середньої заробітної плати за певним видом дія-льності; 7) вакантні місця за кожним видом діяль-ності заповнюються у максимально ко-роткий термін; 8) співвідношення поточної заробітної плати за обраним типом діяльності та середньою заробітною платою за інши-ми видами діяльності визначає рівень престижності відповідного напрямку освіти; 9) рівень вартості оплати за навчання здійснює безпосередній вплив на його престижність за відповідним напрямом; 10) загальна кількість робочих місць по Україні за певним напрямом діяльності разом із кількістю підприємств з обра-ного сегменту діяльності, визначає дер-жавний попит на спеціалістів; 11) динаміка кількості населення України та державний попит на робочу силу різ-ної кваліфікації є одними з основних регулюючих чинників розвитку ринку освіти та ринку праці, а також розвитку та модернізації державної кадрової по-літики. З використанням методології Всесвітньо-го економічного форуму Індекс глобальної конкурентоспроможності країни можна опи-сати таким математичним виразом: 
 де  – індекс глобальної конкурентоспромож-ності; i1 – якість інститутів країни; i2 – якість інфраструктури країни; i3 – макроекономічна стабільність країни; i4 – якість здоров’я та поча-ткової освіти в країні; i5 – якість вищої освіти та професійної підготовки в країні; i6 – ефектив-ність ринку товарів та послуг в країні; i7 – ефек-тивність ринку праці у країні; i8 – значення сту-пеня розвиненості й ефективності фінансового ринку в країні; i9 – рівень технологічної розви-неності країни; i10 – розмір внутрішнього ринку країни; i11 – конкурентоспроможність вітчизня-них підприємств; i12 – інноваційний потенціал країни. Ефективність державної кадрової політики як багатокомпонентної системи вбачається можливим визначати на основі оцінки ефек-тивності окремих її складових. З урахуванням архітектоніки державної кадрової політики, 

ефективність кадрової політики держави ви-значимо такою математичною формулою: 
 де  – коефіцієнт ефективності кадрової полі-тики;  – чисельність населення;  – приро-дний рух населення;  – сальдо міграції насе-лення;  – рівень економічної активності на-селення;  – рівень зайнятості населення пра-цездатного віку;  – рівень безробіття;  – середня заробітна плата;  – загальна кіль-кість студентів у розрахунку на 1000 осіб;  – кількість персоналу, який зайнятий науковими дослідженнями;  – витрати на освіту у відсо-тках до ВВП. Отже, основна гіпотеза на якій базується моделювання оцінки стратегії антикризової кадрової політики може бути сформульована наступним чином: в умовах розвитку іннова-ційної економіки (економіки знань) глобаль-на конкурентоспроможність країни, що кіль-кісно вимірюється індексом який складається з наведених вище дванадцяти показників (рівняння 2) знаходиться у безпосередній за-лежності не лише від технологічного та інсти-туційного забезпечення економіки, а перева-жно від якості наявних людських ресурсів, рівня ефективності їх використання та здат-ності до інноваційної діяльності, забезпечен-ня працівників гідними робочими місцями, тобто від ефективності обраної стратегії дер-жавної кадрової політики. У певній мірі фор-мулювання висунутої гіпотези ґрунтується на розробленій схемі «кола конкурентоспромож-ності» [1] та порівняльній оцінці показників конкурентоспроможності різних країн світу [3], що дозволяє надати графічну інтерпрета-цію зазначеної гіпотези (рис. 1).  З метою підтвердження гіпотези щодо впливу ефективності кадрової політики краї-ни на рівень її глобальної конкурентоспромо-жності розробимо економіко-математичну модель.  Діаграму причинно-наслідкових зв’язків економіко-математичної моделі оцінки стра-тегії антикризової кадрової політики наведе-но на рис. 2, на якому цифрами позначено 
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окремі складові індексу глобальної конкурен-тоспроможності (і1...і12). Так, наприклад, чисе-льність населення (як один з кількісних пока-зників ефективності стратегії державної кад-рової політики) впливає на ефективність рин-ку праці у країні (компоненту 7 у рівнянні 1, що визначає індекс глобальної конкурентосп-роможності). У свою чергу, ефективність рин-ку праці впливає на кількість підприємств за видами економічної діяльності (через співвід-ношення попиту та пропозиції робочої сили, можливість заповнювати знов створені робо-чі місця тощо). У кінцевому підсумку, з ураху-ванням взаємовпливу досліджуваних складо-вих державної кадрової політики та компоне-нтів глобальної конкурентоспроможності, саме залучення антикризових важелів у кад-рову політику визначає її ефективність, що у свою чергу, вливає на індекс глобальної кон-курентоспроможності (рис. 2).  Проведемо імітаційний експеримент. Нехай стратегію кадрової політики зада-но таким математичним виразом: 
PS = {ω1, ω2, ω3, ω4, ω5, ω6},           (3) де PS – стратегія кадрової політики; ω1 – серед-ня заробітна плата за видом діяльності; ω2 – се-редня оплата за навчання за видом діяльності; 

ω3 – час працевлаштування за видом діяльності; 
ω4 – витрати на розвиток персоналу за видом діяльності; ω5 – умови праці за видом діяльнос-ті; ω6 – кількість вакантних робочих місць за видом діяльності. Динаміку індексу глобальної конкуренто-спроможності України при поточних умовах 

державної кадрової політики наведено на рис. 3. Рис. 3 свідчить, що динаміка індексу гло-бальної конкурентоспроможності не має чіт-ко виражених тенденцій до зміни: присутні незначні коливання як в бік зростання, так і в бік зниження індексу, що пояснюється відсут-ністю суттєвих змін у кадровій політиці.  У ході дослідження проведено оцінку 5 варіантів стратегій державної кадрової полі-тики, що передбачають різні комбінації її складових (рівняння 3): 1 варіант: обмежуються витрати на заро-бітну плату (зокрема, в умовах економічної кризи) внаслідок чого вона знижується, зрос-тає вартість оплати навчання, а решта скла-дових підтримуються незмінними; 2 варіант: рівень середньої заробітної плати за видами економічної діяльності та вартість оплати навчання будуть незмінними, час працевлаштування буде збільшуватися (зокрема, внаслідок низької ефективності ри-нку праці), витрати на розвиток персоналу зменшуватися, а умови праці погіршуватися (за умови необхідності тотальної економії). При цьому кількість вакантних робочих місць буде зростати (через те, що більшість з них є непривабливими для працівників, оскільки не відповідають критеріям гідної праці);  варіант 3: оплата праці та вартості навчан-ня «заморожуються», час працевлаштування, витрати на персонал та кількість вакансій зростають, а умови праці погіршуються. Та-кий варіант поєднання елементів кадрової політики може стати наслідком некерованості 

Рис. 1. Гіпотетичне обґрунтування впливу стратегії державної кадрової політики  на глобальну конкурентоспроможність країни 
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Рис. 2. Діаграма причинно-наслідкових зв’язків економіко-математичної моделі  оцінки стратегії державної кадрової політики в контексті зростання глобальної  конкурентоспроможності  
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відповідних підсистем та їх значній залежнос-ті від наслідків економічної кризи або харак-теристик її протікання; варіант 4: всі обрані для дослідження по-казники ефективності державної кадрової політики, за винятком середньої оплати за навчання, зростають; варіант 5: зниженням витрат на персонал за умови зростання усіх інших п’яти показни-ків, включених до моделі (рівняння 3).  Результати оцінки зазначених варіантів стратегії дозволяють зробити висновок, що стійке зростання конкурентоспроможності може забезпечити реалізація четвертого варі-анту стратегії (PS4). Економічна інтерпретація зазначеної стра-тегії полягає у тому, що всі обрані для дослі-дження показники ефективності державної кадрової політики, за винятком середньої оплати за навчання, зростають. Це означає, що державою ретельно обґрунтовано всі складові кадрової політики та орієнтовано їх на вимоги сучасної економічної системи (зростає середня заробітна плата, створюються умови для на-вчання та розвитку персоналу, покращуються умови праці тощо). Зростання часу працевлаш-тування у цьому випадку може мати суб’єктив-ний характер, що визначається свідомим ба-жанням працівника працевлаштуватися не на будь-яке вільне робоче місце, а на більш підхо-дяще, з більш гідними умовами праці.  Динаміку індексу глобальної конкуренто-спроможності у випадку застосування страте-гії PS4 наведено на рис. 4, який показує, що динаміка індексу конкурентоспроможності 

характеризується наявністю тенденції до під-вищення. Це можна пояснити тим, що всі еле-менти стратегії кадрової політики мають по-зитивну динаміку. Реалізація цієї стратегії державної кадрової політики можлива за ная-вності достатньої кількості фінансових ресур-сів у державному бюджеті та у інших суб’єктів кадрової політики.  Таким чином, за результатами імітаційно-го експерименту, є очевидним, що серед наве-дених варіантів стратегії державної кадрової політики оптимальним є варіант PS4, що пе-редбачає зростання всіх показників ефектив-ності державної кадрової політики, за винят-ком середньої оплати за навчання. Узагальнюючі результати зіставлення п’яти опрацьованих варіантів кадрових стра-тегій держави зробимо такі висновки: 1. Підвищення середньої заробітної плати безпосередньо впливає на ефективність кад-рової політики та сприяє підвищенню глоба-льного індексу конкурентоспроможності, але потребує значних фінансових ресурсів. 2. Витрати на розвиток персоналу мають позитивний вплив на ефективність кадрової політики. До того ж така стратегія потребує значно менших фінансових ресурсів, на відміну від стратегії підвищення середньої заробітної плати. Це обумовлене перш за все тим, що більш високою є окупність інвестувань саме у розвиток персоналу, порівняно з іншими вида-ми витрат на персонал. У той же час, низький рівень матеріальної винагороди за працю мо-же стати перешкодою отримання відповідної віддачі від інвестицій у розвиток персоналу.  

Рис. 3. Динаміка індексу глобальної конкуренто-спроможності України при поточних умовах  державної кадрової політики 

Індекс
  

Час  

Індекс
  

Час  Рис. 4. Динаміка індексу глобальної конкуренто-спроможності України у випадку застосування стратегії PS4  

О. А. ДОРОНІНА, В. О. КЛОЧКОВСЬКА Моделювання стратегії кадрової політики як чинника конкурентоспроможності країни 



52 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  

3. Зниження середньої заробітної плати разом з підвищенням плати за навчання у ВНЗ та ПТНЗ має негативні наслідки для еко-номічної системи країни і не рекомендуються до включення у стратегію державної кадрової політики. Хоча за умов найгострішої фази еко-номічної кризи, саме ці варіанти формування кадрової політики можуть бути найбільш реа-лістичними. Запропонована економіко-математична модель оцінки стратегії антикризової кадро-вої політики дозволяє проводити сценарний аналіз ефективності заходів, котрі входять до державної кадрової політики, з урахуванням кризових чинників, що підвищують рівень нестабільності середовища реалізації кадро-вої політики, дозволяють оцінити можливий ефект від застосування цих заходів на практи-

ці, забезпечивши прийняття оперативних і точних управлінських рішень стосовно роз-робки стратегії кадрової політики в Україні. Її практичне використання дозволить здійсню-вати ефективне стратегічне управління дер-жавною кадровою політикою, що надасть мо-жливість підвищити ефективність функціону-вання вітчизняної економічної системи. 
Список  використаних  джерел  1. Дороніна О. А. Теорія та практика формування багаторівневої кадрової політики в контексті забезпечення гідної праці в Україні: монографія / О. А. Дороніна. — Донецьк : ДонНУ, 2013. — 395 с. 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. 3. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015. 
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MODELLING OF PERSONNEL POLICY STRATEGY  
AS FACTOR OF THE COUNTRY’S COMPETITIVENESS  

 
In article the quantitative instrument of an assessment of anti-crisis personnel policy strategy due to 

development of economic-mathematical model of an assessment of state anti-recessionary personnel policy 
strategy in the context of global competitiveness growth are offered. 

On the basis of a comparative assessment of different options of the state personnel policy strategy, the 
optimum way of a combination of separate components of personnel policy concerning growth of global 
competitiveness to Ukraine is defined. Use of the developed model allows to carry out the scenario analysis 
of efficiency of actions of the state personnel policy taking into account influence of crisis factors and to esti-
mate possible effect from realization of the relevant practical activities through adoption of administrative 
decisions concerning development of strategy of personnel policy. 

Key words:  personnel policy, strategy of personnel policy, global competitiveness of the country, effi-
ciency of the state personnel policy.  
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МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
КАК ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

 
В статье предложен количественный инструментарий оценки стратегии антикризисной 

кадровой политики за счет разработки экономико-математической модели оценки стратегии 
государственной антикризисной кадровой политики в контексте роста глобальной конкуренто-
способности. На основе сравнительной оценки разных вариантов стратегии государственной кад-
ровой политики, определен оптимальный способ сочетания отдельных составляющих кадровой 
политики относительно роста глобальной конкурентоспособности Украине. Использование раз-
работанной модели позволяет осуществлять сценарный анализ эффективности мероприятий 
государственной кадровой политики с учетом влияния кризисных факторов и оценить возмож-
ный эффект от реализации соответствующих практических мероприятий через принятие управ-
ленческих решений относительно разработки стратегии кадровой политики. 

Ключевые  слова :  кадровая политика, стратегия кадровой политики, глобальная конкурен-
тоспособность страны, эффективность государственной кадровой политики. Стаття надійшла до редколегії 01.11.2015 

О. А. ДОРОНІНА, В. О. КЛОЧКОВСЬКА Моделювання стратегії кадрової політики як чинника конкурентоспроможності країни 



53 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

УДК 005.51:631.11 
Н. Є. ЗІНГАЄВА м. Миколаїв zingaevanatalia@gmail.com  

ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В статті розглянуто портфельний аналіз як інструмент розробки оптимальної стратегії 
розвитку сільськогосподарських підприємств. Досліджено основні методи портфельного аналіз, їх 
використання, виокремлено їх переваги та недоліки. Проаналізована можливість, ефективність 
та проблеми застосування портфельного аналізу як інструменту розробки оптимальної страте-
гії розвитку на сільськогосподарських підприємствах.  

Ключові  слова :  портфельний аналіз, оптимальна стратегія розвитку, матриця портфеля, 
прийняття рішень. 

Загострення конкурентної боротьби за ринки збуту сільськогосподарської продукції, ризикованість сільськогосподарського вироб-ництва та інтеграційні процеси призводять до необхідності використання нового підходу щодо формування оптимальної стратегії роз-витку сільськогосподарських підприємств на основі портфельного аналізу, що є основною економічною передумовою ефективної діяль-ності суб'єктів господарювання в сучасних умовах. Основними перепонами для застосування портфельного аналізу на сільськогосподарсь-ких підприємств є необізнаність в повній мірі фахівців підприємства з даною методикою, погляд більшості керівників на нові методи як на додаткові витрати та планування на короткостроковий термін.  Проблеми застосування портфельного аналізу розглядають у своїх працях такі зару-біжні науковці як: І. Ансофф, Ф. Котлер, Ж. Лам-бен, Й. Уілсон та ін. Серед вітчизняних науков-ців слід виділити наступних дослідників: В. А. Барінов, О. С. Віханський, В. П. Горьовий, Ю. В. Каракай, О. І. Ковтун, В. І. Нємцов та ін. У працях вчені акцентували увагу на виборі стратегічного напрямку розвитку підприємс-тва на основі портфельного аналізу. Біль-шість публікацій з теми проведення аналізу портфеля зосереджені на описі матричних методів про можливості та обмеження їх за-стосування. Ряд робіт містить приклади за-стосування портфельного аналізу у сільсько-

господарських підприємствах. Діагностика здійснюється або на основі портфельних мат-риць в різних сферах народного господарства або в зв'язку з різними рівнями стратегічного планування. Незважаючи на те, що є напрацювання в аналізі методів розробки оптимальних стра-тегій розвитку сільськогосподарських підпри-ємств, декілька важливих проблем, а саме: можливість та ефективність застосування портфельного аналізу як інструмента розроб-ки оптимальної стратегії розвитку сільсько-господарських підприємствах, як і раніше за-лишаються невирішеними. Відсутність науко-вих досліджень зазначених проблем визначає мету статті: систематизація переваг та недо-ліків різних методів портфельного аналізу з метою їх ефективного застосування при роз-робці оптимальної стратегії розвитку сільсь-когосподарських підприємств. В умовах постійних змін факторів конку-рентоспроможності, а також відсутності чіт-кого механізму проведення стратегічного аналізу та управління діяльністю сільськогос-подарських підприємств постає питання ви-бору ефективного методу аналізу стану підп-риємства, а також розробки оптимальної стратегії розвитку сільськогосподарських під-приємств. Одними з найбільш розповсюдже-них методів стратегічного аналізу, плануван-ня та управління діяльністю сільськогоспо-дарських підприємств є методи портфельного аналізу.  
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На думку Г. В. Меняйло портфель аграрно-го підприємства, чи корпоративний порт-фель – це сукупність самостійних господарсь-ких підрозділів, що належать одному власнику [7, 19]. Портфельний аналіз дасть можливість керівнику сільськогосподарського підприємс-тва оцінити свою господарську діяльність, що дозволить оптимізувати власні витрати, тоб-то вкладати ресурси у найбільш прибуткові чи перспективні її напрямки і скоротити або припинити інвестиції у неефективні проекти. Також цей підхід дозволить оцінити відносну привабливість ринків і конкурентоздатність підприємства на кожному з цих ринків. Пе-редбачається, що портфель агарного підпри-ємства повинен бути збалансований, тобто повинне бути забезпечене правильне поєд-нання підрозділів чи продукції, що потребу-ють капіталу для забезпечення зростання, з господарськими одиницями, що володіють деяким надлишком капіталу. Основні принципи формування оптималь-ного портфеля сільськогосподарського підп-риємства: 
– диверсифікованість портфеля за ризи-ками; 
– диверсифікованість портфеля по стадіях життєвого циклу об'єктів; 
– диверсифікованість портфеля за об'єк-тами інвестування і донорам.  Також слід зазначити, що портфельний аналіз допомагає уникати «уніфікаційного» підходу до розвитку цих стратегічних оди-ниць при розробці корпоративних стратегій. Для кожної стратегічної одиниці позначають-

ся самостійні пріоритети і цілі, що відповіда-ють її положенням на ринку і ролі в портфелі.  Г. І. Кіндрацька вважає, що метою портфе-льного аналізу є: оцінка товарно-ринкових можливостей кожного стратегічного підроз-ділу підприємства і вибір для них основних напрямків діяльності; вибір відповідно при-вабливих стратегічних зон господарювання; встановлення взаємозв'язків між видами дія-льності стратегічних підрозділів підприємст-ва; ефективний розподіл між підрозділами підприємства ресурсів (інвестицій); встанов-лення корпоративних цілей; визначення кри-тичних факторів успіху та економічних перс-пектив; скрупульозна оцінка можливостей підприємства за рамками її теперішньої дія-льності і прийняття остаточного рішення про зміну границь свого портфеля шляхом: диве-рсифікації, інтернаціоналізації, того і другого разом [5, 286]. На думку І. Ансоффа: «мета портфельного аналізу – оцінка товарно-ринкових можливос-тей фірми за рамками її справжньої діяльнос-ті та винесення остаточного рішення: чи по-винна компанія змінити кордони свого порт-феля за допомогою диверсифікації, інтернаці-оналізації або і того, та іншого разом» [8, 144]. Автором запропонована послідовність прийняття рішень в портфельному аналізі (рис. 1). Слід відмітити, що основним прийо-мом портфельного аналізу є побудова мат-риць. Матриця портфеля – це двомірний гра-фік, який ілюструє стратегічні позиції кожно-го виду діяльності диверсифікованого підп-риємства. Інформацією для побудови матриці 
1. Визначення стратегічних одиниць підприємства 2. Вибір матричного методу аналізу 3. Збір необхідної для побудови матриці інформації 

4. Побудова вибраних матриць портфельного аналізу 
5. На базі типових рекомендацій обраного методу матричного аналізу  розробляються загальні стратегії для підрозділів 
Рис. 1. Послідовність прийняття рішень в портфельному аналізі* 

* Розроблено автором з використанням [6]. 
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може бути: стан і тенденції розвитку галузей, в яких працюють підприємства; конкурентос-проможність галузей; частка галузей на їх ри-нках; стадії життєвого циклу продукції і галу-зей. Подібні матриці дозволяють порівнювати підрозділи підприємства або продукцію між собою по різним наборам змінних. Спільним для цих аналітичних інструментів є той факт, що по одній осі матриці фіксуються значення внутрішніх факторів, а за іншою – зовнішніх. Горизонтальна вісь всіх матриць відображає оцінку конкурентоспроможності стратегічних одиниць бізнесу організації, а вертикальна вісь – оцінку перспектив розвитку ринку. Найбільш відомі матриці для портфель-ного аналізу: матриця БКГ (BCG) (аналіз тем-

пів росту і частки ринку); матриця GE/МсKinsey (аналіз порівняльної привабливості ринку та конкурентоспроможності бізнесу); матриця Shell/DPM (аналіз привабливості ре-сурсномісткої галузі в залежності від конку-рентоспроможності) [6]. Основні параметри та характеристики перелічених матриць уза-гальнені в таблиці 1. В основі матриці БКГ (ВСО) лежить модель життєвого циклу товару, відповідно до якої товар у своєму розвитку проходить чотири стадії: вихід на ринок, ріст, зрілість і спад. При цьому грошові потоки і прибуток підприємст-ва також змінюються. Бостонська матриця концентрується на позитивних і негативних грошових потоках, які асоціюються з різними 
Таблиця 1  

Характеристики окремих методів матричного аналізу* Матриця Мета методу Переваги Недоліки Відносна частка ринку /Темп приросту ринку (BCG) Створити максимально сприятливі умови, щоб підприємство фінансу-вало само себе (знизити залежність від ринку капіталу) 
− простота, доступність, наочність; 
− можливість збалансу-вати портфель бізне-сів в плані фінансуван-ня, поєднати види діяльності; 
− дає можливість визна-чи-ти подальші стра-тегії розвитку підпри-ємств 

− незначна кількість ана-лізованих чинників, значення яких переоці-нене; 
− ігнорування багатьох параметрів, що вплива-ють на прибутковість; 
− увага акцентується ли-ше на фінансових пото-ках; 
− не враховується взає-мозв'язок окремих під-приємств Конкуренто-спроможність СБО / Привабливість ринку (галузі) GE/МсKinsey 

Виставлення пріорите-тів серед стратегічних одиниць для їх інвесту-вання 
− ширші можливості стратегічного вибору в порівнянні з БКГ; 
− гнучкість; 
− широта застосування 

− складність вибору гра-ниць і масштабів ринку, велика кількість крите-ріїв; 
− суб'єктивність оцінок; 
− статичний характер моделі; 
− загальний характер рекомендацій Сила позицій бізнесу/Привабливість галузі (Shell/DPM) Оцінка рівня привабли-вості капіталомісткої галузі в залежності від конкурентоздатності 

− поєднує якісні та кіль-кісні показники в єди-ну параметричну сис-тему; 
− порівняно з моделлю GE/МсKinsey більше уваги концентровано на кількісних парамет-рах; 
− велика кількість змін-них дозволяє здійсни-ти глибокий і систем-ний аналіз чинників 

− складність вибору із значної кількості змін-них найбільш значи-мих; 
− відсутність критерію за яким можна визначити необхідну для аналізу кількість змінних; 
− складно порівнювати підприємства, які нале-жать до різних галузей, оскільки змінні занадто прив'язані до галузі * Розроблено та побудовано автором з використанням [3, 489–494; 4, 96]. 
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стратегічними одиницями підприємства чи його продукцією [4, 96]. Основу багатокритеріальної матриці GE/МсKinsey утворюють два комплексні факто-ри: привабливість ринків збуту підприємства та конкурентоспроможність продукції підп-риємства. Значення кожного з цих факторів відтворюється за трьохбальною шкалою: ви-соке – середнє – низьке. Основними портфе-льними стратегіями за матрицею GE/МсKinsey: стратегія розвитку, стратегія захис-ту позицій, стратегія вибіркового розвитку, стратегія ліквідації [3, 489]. Матриця Shell/DPM була розроблена для капіталомістких галузей. Ця матриця синте-зує оцінку грошового потоку, який є індика-тором доцільності в короткостроковій перс-пективі та оцінку віддачі інвестицій. Дана мо-дель надає можливість обрати певну страте-гію залежно від обраних пріоритетів: орієнта-ції на життєвий цикл конкурентного, виду продукції або грошовий потік. Пропонується стратегія часткового зростання, стратегія лі-дера, подвоєння обсягу виробництва або зго-ртання виробництва [3, 494]. Застосування методів портфельного ана-лізу полягає в тому, щоб допомогти менедже-рам зрозуміти бізнес, створити прозору систе-му формування витрат і прибутків у диверси-фікованому підприємстві. Перевагою портфе-льного аналізу є можливість логічного струк-турування та наочного представлення страте-гічних проблем підприємства, застосування в якості основи для генерування стратегій, від-носна простота представлення результатів, акцент на якісні сторони аналізу. Матричні методи вимагають повної та надійної інфор-мації про стан ринків, про сильні і слабкі сто-рони підприємства та його основних конкурен-тів [10, 143]. Проведення такого аналізу при-пускає проведення великої роботи щодо сег-ментації ринку та збору інформації, яка може відображатися в явному вигляді і повинна вилучатись з самих різних джерел. Головна проблема портфельного аналізу в тому, що стратегічні цілі підприємства хара-ктеризуються не одним, а системою показни-ків. При цьому вони, як правило, не порівня-льні, мають різні одиниці виміру і, що найго-ловніше, суперечливі. Розв'язання проблеми – у перетворенні цілей на критерії оцінки мож-ливостей підприємства. В цьому випадку 

окремі можливості, які в найменшій мірі задо-вольняють всі цілі, відкидаються. А з тих, що залишилися, незважаючи на їхню ефектив-ність, продовжують відбір, але вже таких, що забезпечують найбільш збалансований роз-виток підприємства. Друга не менш важлива проблема – недо-статня кількість інформації про середовище. Йдеться в першу чергу про те, що на час при-йняття стратегічних рішень практично немо-жливо виділити і описати всі загрози і можли-вості створення продукції і технологій, про потреби ринку. Виходячи з цього підприємст-ва змушені користуватися даними, що харак-теризують галузь в цілому. Для вирішення цієї проблеми підприємство повинно вибира-ти такі стратегічні рішення, які визначають майбутні напрямки розвитку продукції, рин-ків, технологій. Портфельний аналіз не допускає імпрові-зації і потребує підтримки всієї вищої ланки управління, що дозволяє вирішити наступні проблеми: розподілити кадрові та фінансові ресурси між стратегічними одиницями підп-риємства; проаналізувати портфельний ба-ланс; встановити виконавчі завдання; прий-мати рішення про реструктуризацію підпри-ємства з метою використання можливостей, що відкриваються, як всередині підприємст-ва, так і за його межами. Також слід врахувати, що методи портфе-льного аналізу використовуються комплекс-но, а не окремо. Це дозволяє розширити коло факторів зовнішнього та внутрішнього впли-ву на підприємство в процесі аналізу. Щодо можливості застосування портфельного ана-лізу на сільськогосподарських підприємствам, то слід зазначити, що більш ефективним його використання буде в середніх та великих під-приємствах (агрохолдингах, кооперативах  та ін.) ніж у маленьких (фермерських госпо-дарствах). Це зумовлено кількістю ресурсів задіяних на виробництві великих підпри-ємств, розробкою довгострокових планів (тобто зацікавленість керівництва у майбут-ньому розвитку підприємства: розширенні ви-робництва, асортименту продукції або зміни спеціалізації, зміни партнерів, вихід на міжна-родні ринки тощо), розгалуженістю ринків збуту, конкурентним середовищем та рівнем ризику, в якому працює підприємство.  
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THE PORTFOLIO ANALYSIS AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT  

OPTIMAL STRATEGY TO THE EVOLUTION AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
In the article reviewed the portfolio analysis as an instrument of development optimal strategy of the 

agricultural enterprises. Set out the essence, purpose and stages of portfolio analysis. We studied in detail 
the basic methods of portfolio analysis, highlighting their strengths and weaknesses. And also to analyzed 
the possibility, effectiveness and problems of application portfolio analysis as an instrument of development 
optimal strategy to the evolution agricultural enterprises. 

Key words:  portfolio analysis, the optimal strategy of development, matrix of portfolio, decision making. 
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ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАНЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ ОПТИМАЛЬНОЙ 

 СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье рассмотрены портфельный анализ как инструмент разработки оптимальной 
стратегии развития сельскохозяйственных предприятий. Изложена суть, цель и этапы порт-
фельного анализа. Подробно исследованы основные методы портфельного анализ их использова-
ние, выделены их преимущества и недостатки. А также проанализирована возможность, эффек-
тивность и проблемы применения портфельного анализа как инструмента разработки опти-
мальной стратегии развития на сельскохозяйственных предприятиях. 

Ключевые  слова :  портфельный анализ, оптимальная стратегия развития, матрица порт-
феля, принятия решений. Стаття надійшла до редколегії 04.11.2015 
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КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ  
ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВЩИНИ 

 
Від рівня ефективності розвитку зерновиробництва залежить добробут населення, гаранту-

вання національної продовольчої безпеки, експортні можливості країни. Для утримання позицій на 
міжнародній арені з продажу зерна, вітчизняним товаровиробникам необхідно постійно вкладати 
кошти у підвищення ефективності галузі, запроваджувати інноваційні технології з виробництва 
конкурентоспроможної продукції 

Ключові  слова :  зерновиробництво, зерновий кластер, інноваційна модель розвитку, концен-
трація, учасники кластерних об'єднань. Підвищити ефективність функціонування зернового господарства в ринкових умовах можливо переведенням його на інноваційну модель розвитку, побудовою інтегрованої ринкової інфраструктури, яка б поєднала  науку і підприємництво в один збалансова-ний комплекс та сприяла підвищенню конку-рентоспроможності регіону в ринкових умо-вах господарювання. Світова практика свід-чить про високу ефективність у вирішенні цього питання кластерних об'єднань під-приємств. Питанням розвитку та ефективного функ-ціонування зернової галузі на основі застосу-вання кластерного підходу приділяється ува-га багатьох фахівців. Особлива актуальність і значимість зернових кластерів висвітлена в наукових працях вітчизняних та закордонних дослідників, таких як В. Прайса [3], М. Кропив-ко, Ю. Губені, О. Мазуренка [2], Т. Сахно, В. Ситніка. Аналіз існуючих методологічних і 

методичних підходів вирішення проблем еко-номічної ефективності зерновиробництва, від якої залежить продовольча безпека держави, свідчить, що чисельні аспекти вивчені недо-статньо, зокрема недостатньо висвітлені пи-тання розвитку зернових кластерів з ураху-ванням особливостей окремих господарству південно-західному степу Причорномор'я (де розташована Миколаївська область).  Метою дослідження є обґрунтування створення зернового кластеру, сутності фор-мування і його ефективного функціонування в сільськогосподарських підприємствах Ми-колаївської області. Упродовж останнього десятиліття Мико-лаївська область суттєво наростила обсяги виробництва зернових – із 819,2 у 2000 р. до -1797,9 тис. т в 2014 р. За даними таблиці 1, урожайним був 2014 р. – зернових і зернобо-бових – 32,3 ц з 1 га, а їх виробництво на 1 особу дорівнювало 2455 кг. Таблиця 1  
Виробництво зернових та зернобобових культур в сільськогосподарських підприємствах  

Миколаївської області Рік Валовий збір, тис. т Урожайність з 1 га зібраної площі, ц Зібрана площа, тис. га Виробництво  на 1 особу, кг 2000 819,2 14,0 585,6 716 2005 1258,3 20,7 608,4 1440 2010 1408,9 24,5 574,8 1855 2011 1636,4 28,5 574,5 2226 2012 751,2 16,4 459,0 1087 2013 1785,1 31,0 576,5 2395 2014 1797,9 32,3 556,9 2455 
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За даними головного управління статис-тики у Миколаївській області обсяги вироб-ництва за видами зернових слід зазначити, що перше місце займає пшениця – 46–53% загального їх виробництва. З 2010 р. збільшу-ються обсяги виробництва кукурудзи. За останні п’ять років Миколаївська область  наростила виробництво кукурудзи удвічі (з 226,6 тис. т у 2010 р. до 499,5тис. т у 2014-му). У 2014 р. частка кукурудзи в загальному обся-зі виробництва зернових зросла до 17,5%. Для забезпечення конкурентоспроможно-сті виробництва зерна необхідно здійснювати комплекси організаційно-економічних захо-дів на таких рівнях: управлінський, виробни-чий, маркетинговий. На управлінському рівні це забезпечення оптимальних обсягів вироб-ництва зерна та його собівартості; виробни-чому – відповідності якості зерна встановле-ним стандартам та вимогам споживачів; мар-

кетинговому – вивчення ринкової кон’юнкту-ри та забезпечення реалізації виробленого зерна за максимальними цінами.  Господарства у південно-західному степу Причорномор'я, до яких відносяться сільсько-господарські підприємства Очаківського, Бе-резанського та Миколаївського районів Ми-колаївської області знаходяться в зоні ризи-кованого землеробства. Порівняно несприят-ливі погодні умови - спочатку сезон сильних дощів в областях з найбільшими обсягами, а потім значне підвищення температури повіт-ря, безпосередньо впливають на обсяги збо-рів врожаю по основних культурах. Протягом останніх 2012–2014 рр. сільсь-когосподарськими підприємствами Очаківсь-кого, Березанського та Миколаївського райо-нів вироблено близько 10% загального обся-гу зерна області. За результатами реалізації зернових культур, наведеними в таблиці 2, 
Таблиця 2  

Економічна ефективність реалізації зерна в сільськогосподарських підприємствах  
Миколаївської області Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. Кількість реалізованого зерна, тис. т  Очаківський район 15,8 23,4 40,7 Березанський район 31,9 68,6 54,6 Миколаївський район 18,2 49,6 55,1 Миколаївська область 998,5 1386,5 1695,8 Собівартість 1 ц реалізованого зерна, грн  Очаківський район 155,09 107,14 132,71 Березанський район 183,04 119,65 176,46 Миколаївський район 172,39 146,71 152,52 Миколаївська область 148,28 126,28 152,73 Ціна реалізації 1 ц зерна, грн Очаківський район 149,18 139,45 192,56 Березанський район 164,80 135,88 192,79 Миколаївський район 161,73 139,69 192,80 Миколаївська область 172,6 139,01 196,23 

Очаківський район –3,8 30,2 45,1 Березанський район –9,9 13,6 9,3 Миколаївський район –6,2 –4,8 26,4 Миколаївська область 16,4 10,1 28,5 

Рівень рентабельності (+), збитковості (–), % 
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можна зробити висновок, що другою пробле-мою для сільськогосподарських виробників, вищезгаданих районів залишається ріст вар-тості виробництва зерна. Сюди відноситься обслуговування техніки і закупівля імпорт-них засобів захисту. Складніше стало як об-слуговувати старі, так і залучати нові креди-ти, оскільки значна частина інвесторів побо-юється приводити інвестиції в Україну. Найбільш прийнятним шляхом активіза-ції економіки регіону є підвищення ефектив-ності зернової галузі на базі нової виробничої системи – регіонального зернового кластера, суть якого полягає в кооперації зусиль спорід-нених підприємств, фінансових, дослідниць-ких, навчальних, торгових структур і держав-них установ для спільного виробництва про-дукції, яка відповідає світовим стандартам. Кластерна модель має великий потенціал і в зерновій галузі, оскільки вона є стратегічною для розвитку держави як внутрішнього, так і зовнішнього іміджу країни на міжнародній арені. Зерновий кластер – це добровільне терито-ріальне об'єднання підприємств зерно-продук-тового підкомплексу з метою забезпечення конкурентоспроможності зерновиробництва за рахунок формування ефективних внутріш-ньогалузевих зв'язків, диверсифікації каналів збуту, створення сприятливих умов для залу-чення вітчизняних та зарубіжних інвестицій, а також адаптації галузі до вимог світового рин-ку. Висока конкурентоспроможність зернової галузі може триматися саме на міцних конку-рентних позиціях зернового кластера. Основними напрямами діяльності його є забезпечення виробництва зерна, що відпові-дає європейським стандартам якості, налаго-дження маркетингових комунікацій, постій-ний обмін інформацією з виробничих, фінан-сових, кадрових та організаційних питань, а також оптимізація договірних відносин і за-провадження форм співробітництва на рин-кових засадах, продаж зерна за межі місцево-го, регіонального або національного ринку, що сприяє залученню коштів до регіону та підтримує підприємства-учасників. Учасники кластеру при цьому залишаються організа-ційно та економічно самостійними суб’єктами та можуть конкурувати один з одним. 

З метою формування конкурентних пере-ваг сільськогосподарських підприємств важ-ливо обмежити негативний вплив на конку-рентоспроможність агропідприємства з боку такого чинника як експорт сировини сільсь-когосподарської продукції. За останні роки держава стала лідером з продажу зерна за кордон. Розширення можли-востей реалізації зерна на зовнішньому ринку дає сприяє поповненню державного бюджету. Але намагаючись поповнити державний бюд-жет, держава реалізує за цінами близькими до собівартості його виробництва, в результаті чого показники еколого-економічної ефектив-ності його діяльності є збитковими.  Концентруючись виключно на експорті зерна необхідно активно готувати внутрішнє економічне середовище до європейських ви-мог конкурентоспроможності. Для цього не-обхідно: позбавитись практики обов’язкового заключення договорів щодо продажі державі виробленого сільськогосподарськими підпри-ємствами; створювати кластери з переробки зерна на борошно, хлібобулочні вироби, мака-рони тощо, з наступною їх реалізацією на вну-трішньому і зовнішньому ринках, що забезпе-чить додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць.  За зведеними даними Миколаївщини в 2014 р. виробництво основних видів харчових продуктів значно скоротилося, порівняно з 2011 р. Так, за аналізований період виробниц-тво борошна скоротилося з 60079 до 34060 т, круп в 4,5 рази, хліба та виробів хлібобулоч-них, нетривалого зберігання на 26,7%. Це впливає не лише на зменшення показників економічної ефективності підприємств, а та-кож на скорочення споживання продуктів на одну особу. Інноваційний підхід у формуванні конку-рентних переваг сільськогосподарських това-ровиробників вимагає поставити за пріоритет завдання замкнутого циклу виробництва: ви-робництво зерна – переробка на борошно – виготовлення нового продукту – продаж виро-бленої продукції – реінвестиції у виробництво. Кооперація зусиль споріднених підпри-ємств, фінансових, дослідницьких, навчаль-них, торгових структур та державних струк-тур для спільного виробництва продукції, яка 
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відповідає світовим стандартам, є шляхом підвищення ефективності зернової галузі. Першим кроком розвитку зернового клас-теру є аналіз функціонування ринку зерна та визначення проблем галузі, які можуть бути вирішені за допомогою формування зерново-го кластера. Наступний крок – формулювання цілей і завдань кластера. Поширення інфор-мації про проект і залучення до участі в ньому представників органів місцевих органів вла-ди. Четвертий етап характеризується тим, що здійснюється оцінка рівня конкурентоспро-можності учасників зернового кластера, а та-кож визначається необхідність співпраці пар-тнерів проекту, виходячи з цілей й завдань кластеру. На п’ятому етапі розпочинається практична робота з формування кластеру. Стратегічною для держави є зернова га-лузь, ефективне функціонування якої можли-ве за рахунок створення зернового кластеру. Спільна діяльність учасників кластерного об’єднання, від постачальників виробничих ресурсів, сировини та кінцевого споживача, створить умови повного та постійного заван-таження підприємств зернового кластера, 

скоротити витрати на виробництво продукції і, як наслідок, зменшити собівартість, підви-щуючи при цьому її конкурентоспроможність. При цьому кожен учасник кластера зберігає економічну самостійність, отримує додаткові переваги від координації дій, що сприяє під-вищенню їх економічної ефективності. У подальшому, з метою забезпечення кон-курентоспроможності зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах, форму-вання ефективних внутрішньогалузевих зв’яз-ків, диверсифікації каналів збуту, створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій, а також адаптації галузі до вимог світового ринку, виникає необ-хідність створення зернового кластеру та залу-чення більшого кола підприємств-учасників.  
Список  використаних  джерел  1. Бобильов Д. С. Агропромислова інтеграція – не-обхідна умова адаптації до ринку / Д. С. Боби-льов // Економіка сільськогосподарських і пере-робних підприємств. — 2009. — № 7. — С. 70. 2. Мазуренко О. В. Розвиток інтегрованих форму-вань в АПК / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. — 2006. — № 3. — С. 89—93. 3. Прайс Вольфганг. Кластерна модель регіональ-ного розвитку / В. Прайс // Перспективні дослі-дження. — 1999. — № 2. — С. 33—39. 

О .  CH ER N E NK O  M y k o l ai v  
CLUSTER MODEL OF DEVELOPMENT OF GRAIN FAMING MYKOLAIV 

The most important component of agriculture is grain industry, which provides a basis for economic secu-
rity. Grain production is a leader in the structure of the agricultural sector of Ukraine. From the level of effec-
tiveness of its development depends on welfare, ensuring national food security, export capabilities. To hold 
positions in the international arena for the sale of grain to domestic producers must constantly invest in im-
proving the efficiency of industry, introduce innovative technologies for the production of competitive products. 
Effective functioning farm requires stability and increase production of grain crops, development of effective 
integrated agricultural formations allowing for the corn product industry enterprises Mykolaiv region. 

Key words:  grain production, grain cluster, innovative model of development, concentration, mem-
bers of cluster associations. 
 

А .  А .  ЧЕРНЕНКО  г .  Н и к о л а е в 
КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА НИКОЛАЕВЩИНЫ 

Важнейшей составляющей агропромышленного комплекса зерновая отрасль, определяет ос-
нову экономической безопасности страны. Зерновое производство занимает ведущее место в 
структуре аграрного сектора экономики Украины. От уровня эффективности его развития зави-
сит благосостояние населения, обеспечения национальной продовольственной безопасности, экс-
портные возможности страны. Для удержания позиций на международной арене по продаже зер-
на, отечественным товаропроизводителям необходимо постоянно вкладывать средства в повы-
шение эффективности отрасли, внедрять инновационные технологии по производству конкурен-
тоспособной продукции. Эффективное функционирование сельскохозяйственных предприятий 
требует увеличения объемов и стабильности производства зерновых культур, формирования эф-
фективных интегрированных агроформирований с учетом особенностей предприятий зерно про-
дуктовой отрасли Николаевской области. 

Ключевые  слова :  зернопроизводство, зерновой кластер, инновационная модель развития, 
концентрация, участники кластерных объединений. Стаття надійшла до редколегії 29.10.2015 
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УДК 631.11: 658.3 (477.73) 
Л. М. КАРАЩУК, В. Ю. КОНОТОПЧИК м. Миколаїв vjacslav.k@icloud.com  

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВ 
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
ЗА МЕТОДИКОЮ Ю. Г. СЕМЕНОВА 

 
Колективи підприємств вимушені злагоджено та вчасно реагувати на виклики зовнішнього сере-

довища, інтегруючи зусилля, знання та дії всіх співробітників підприємства. Своєрідним клеєм, який 
утримує організацію разом, стимулює працівників вступати в організацію та працювати в ній є ор-
ганізаційна культура. З метою стимулювання емпіричного, порівняльного дослідження організацій-
ної культури, наведено результати дослідження організаційної культури підприємств громадського 
харчування з використанням методики Ю. Г. Семенова. Отримані результати дозволяють розроби-
ти програму впровадження організаційних змін через зміну організаційної культури. 

Ключові  слова :  організаційна культура, підприємства громадського харчування, методика 
Ю. Г. Семенова, працівники, керівництво, трудова діяльність. В наш час підприємства громадського ха-рчування змушені постійно пристосовуватись до умов ринку, для якого, на даний момент, характерне поширення кризових явищ в різ-них галузях економіки. Колективи підпри-ємств вимушені злагоджено та вчасно реагу-вати на виклики зовнішнього середовища, інтегруючи зусилля, знання та дії всіх співро-бітників підприємства. Своєрідним клеєм, який утримує організацію разом, стимулює працівників вступати в організацію та працю-вати в ній є організаційна культура. Напрацювання з проблематики організа-ційної культури накопичені в галузях мене-джменту, філософії, психології, соціології то-що. Це, зокрема, роботи О. Бабича, І. Живото-вої, Г. Колєснікова, В. Колпакова, Ю. Семенова, Г. Хаєта та інших. До даного дослідження та-кож необхідно покласти розробки із загаль-них філософських питань культури – зокрема, таких авторів, як В. Андрущенко, Є. Бистриць-кий, А. Бистрова, В. Бодак, Д. Гудков, П. Гуре-вич, І. Дзюба, В. Заблоцький. Проблематика організаційної культури більшою мірою роз-роблена в працях західних дослідників – та-ких, як П. Вейл, С. Девіс, М. Елвессон, П. Ентоні, Дж. Мартін, Д. Мейєрсон, Р. Моран, В. Сате, Л. Смірцих, Г. Сміт, Е. Уілкінз, Р. Уотерман, П. Харріс, Ч. Хенді, Е. Шейн та інші. До психо-логічних чинників формування організацій-ної культури зверталися Д. Боллінже, Дж. Діс-

тефано, Г. Лейн, В. Оучі, Г. Хофстеде. Окремі аспекти організаційної культури, зокрема в бізнесових та освітніх організаціях, вивчалися українськими вченими: Л. Карамушка, В. Лоз-ниця, Л. Орбан-Лембрик, Ю. Палеха, І. Савка, Г. Тимошко, О. Францев та інші. Метою даної статті є огляд результатів дослідження організаційної культури підпри-ємства харчової промисловості за допомогою адаптованою до умов ведення бізнесу в Украї-ні методикою, розроблено Ю. Г. Семеновим та визначення напрямів її вдосконалення. Дослідження організаційної культури по-требує розкриття загальних понять «культура» та «організація». Культура – це система цінностей, норм, правил поведінки, звичаїв та традицій, які є спільними для пев-ної групи людей та передаються із покоління у покоління [1]. Слід зазначити, що культуру також можна охарактеризувати як динамічну систему, яка здатна розвиватися, змінювати-ся або, навпаки, збагачуватися своєрідними нормами та канонами, які залишають дедалі менше місця для сприйняття нового. Поняття «організація» відноситься до провідних категорій організаційної науки. Організація це елемент суспільної системи, вона не може існувати без суспільства і суспі-льство не може існувати без організацій. Рі-чард Дафт надає таке визначення: організа-ція – це соціальна цілісність, яка спрямована 

Л. М. КАРАЩУК, В. Ю. КОНОТОПЧИК Організаційна культура підприємств громадського харчування за методикою Ю. Г. Семенова 



63 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

на певну ціль, побудована як спеціально стру-ктурована та скоординована система, яка призначена для певної діяльності та пов'яза-на з зовнішнім середовищем [2]. Подібне ви-значення дають М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, які вважають, що організація – це група людей, діяльність яких свідомо коорди-нується для досягнення загальної цілі або ці-лей [3]. Е. Шейн вважав, що вирішальна роль у процесі формування організаційної культури підприємства відводиться керівникові. Орга-нізаційна культура та лідерство на підприєм-стві взаємопов’язані. Оскільки організація – це своєрідне творіння лідера, тому в ньому, як у будь-якому творінні, відображаються особ-ливості культури автора, його погляди та по-милки [4]. Основна функція організаційної культури для підприємства громадського харчування – забезпечення можливостей усвідомлення са-мими учасниками організації тих уявлень, які сприяють досягненню високих організацій-них цілей. Організаційна культура підпри-ємств громадського харчування, має багато складових. Вона складна як за цілями так і за завданнями, що ставляться перед нею. При цьому слід враховувати, що головними носія-ми організаційної культури підприємства є: керівник, управлінська команда, виробничий колектив. Проведене нами дослідження спрямову-валося, як на організацію, так і на суб’єкт ор-ганізаційної діяльності – керівників, і включа-ло: анкетне опитування; експертне опитуван-ня керівників; кореляційний та системний аналіз. В якості об’єкту спостереження було обрано взаємовідносини в трудовому колек-тиві одного з підприємств громадського хар-чування м. Києва. За проханням власника на-зва підприємства не розголошується. В анкетуванні прийняло участь 33 респо-ндента. За віком вони розподілилися наступ-ним чином: 54,5% – до 25 років; 36,5% – від 25 до 35 років; 9% – від 36 до 45 років. З них 12,1% – керівники та спеціалісти, 87,9% – пра-цівники. Серед опитаних 27,3% складали  чоловіки, 72,7% – жінки. Мають стаж роботи до 3 років – 45,5% респондентів, від 3 до 7 ро-ків – 45,5%; від 9 до 13 років – 9%. 

Аналіз результатів моніторингу організа-ційної культури, в ході якого були виявлені найсуттєвіші фактори її формування, прово-дили із застосуванням методики Ю. Г. Семено-ва [5]. Результати анкетного опитування для зручності аналізу представлено у вигляді пер-винного розподілу, а також спеціальних інде-ксів, сформованих шляхом алгебраїчних пере-творень первинних даних які характеризують організаційне благополуччя (при позитивних значеннях індексів) або неблагополуччя (при негативних значеннях), які можна умовно згрупувати у блоки. Результати дослідження за блоком «Форми вибору цілей, планування та постано-вки завдань в організації» представлено на рис. 1. 

Блок «Форми вибору цілей, планування та постановки завдань організації» поєднує в собі наступні локальні індекси: 1) демократи-зація цілеполагання, 2) колегіальність ціле-формування, 3) зв'язок цілей та дій колекти-ву, 4) ясність викладення цілей керівництвом, 5) стратегічність цілей, 6) релевантність ці-лей, 7) стійкість цілей, 8) пріоритетність пла-нів над плинністю, 9) забезпеченість планів ресурсами для виконання, 10) досяжність планів, 11) розвиваючий потенціал планів, 12) соціально-психологічна екологічність процедур прийняття рішень. За цим блоком отримано наступні резуль-тати: самий високий показник локального індексу (84%) відповідає релевантності цілей. Досить високими є також показники забезпе-ченості планів ресурсами та досяжності цілей 

Рис. 1. Значення індексів блоку  «Форми вибору цілей, планування та постановки завдань в організації» 
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(64%). Це говорить про те, що працівники впевнені у тому, що вони роблять и у тому, що вони здатні виконати роботу на якісно висо-кому рівні. До позитивних також відносяться індекси, що характеризують ясність викла-дення цілей керівництвом та розвиваючий потенціал планів (45%). Позитивний їх харак-тер зумовлено тим, що керівництво приділяє багато уваги відбору кадрів та їх розвиткові. Нижчим за попередні, проте теж позитивним, є індекс стійкості цілей (27%). Не вважаємо це значним недоліком, оскільки зовнішнє сере-довище ресторанного бізнесу має високо  динамічний характер, тому підприємству до-водиться постійно нівелювати свої цілі та практики залежно до вимог основних зацікав-лених сторін. З цієї ж причини, проте більш тактичного характеру невисоким є індекс пріоритетності планів над плинністю. Не завжди вдається точно передбачити потребу у послугах, які надає підприємство. Самий низький показник ми отримали для індексу, який характеризує соціально-психологічну екологічність процедур прийн-яття рішень (–64%), він корелює з показни-ком демократизації цілеформування (–27%). На підприємстві працюють висококваліфіко-вані працівники які мають потребу у самореа-лізації та саморозвитку. Залучення їх до про-цесу прийняття рішень буде корисним як ке-рівникам, через покращення процесу управ-ління, так і самим працівникам, через реаліза-цію їх амбітних прагнень. Загальний індекс першого блоку складає 19% і має позитивний характер. Проте його можна підвищити впро-вадивши демократичні механізми прийняття рішень. Другий блок характеризує структуру орга-нізаційної діяльності (рис. 2). Загальний ін-декс цього блоку позитивний складає 36%. Даний показник частково обумовлений тим, що підприємство існує вже майже 20 років, його структура та структурні зв’язки вже на-лагоджені, а частково, це є наслідком того, що сам різновид бізнесу має давню історію та тра-диції, тому як працівникам, так і клієнтам зро-зуміла організаційна побудова підприємства. До блоку «Структура організаційної ді-яльності» входять такі локальні індекси: 1) релевантність оргструктури функціям, ці-

лям та завданням, 2) ступінь формалізованос-ті огрвзаємодії, 3) релевантність координації характеру завдань, 4) ієрархічність координа-ції, 5) повнота координації, 6) синергія, 7) вплив безпосередніх керівників на коорди-націю, 8) вплив суперечливих наказів на ко-ординацію, 9) оптимальність оргсистеми ді-лової взаємодії, 10) вплив надлишку управлі-нців на організованість, 11) вплив особистих інтересів на скоординованість, 12) організа-ційна самодисципліна, 13) суб’єктивізм орг-відносин. Позитивними моментами є те, що органі-заційна структура відповідає функціям, цілям та завданням підприємства (82%), діяльність чітко скоординована (82%), основу організа-ційної взаємодії становить строге виконання посадових інструкцій (82%). Підприємство побудовано на принципах функціонального поділу праці. Перевагами функціональних структур є те, що вони стимулюють ділову та професійну спеціалізацію, зменшують дублю-вання зусиль та споживання матеріальних ресурсів у функціональних сферах, покращу-ють координацію у функціональних сферах. Що ми і спостерігаємо як результат високих показників локальних індексів 1, 5, 7 та 9. Проте високий показник синергії (64%) може бути лише результатом ефективних управлін-ських дій, як і показники впливу особистих інтересів на скоординованість дій та організа-ційної самодисципліни (по 45%). Слід зазначити, що дуже низький показ-ник суб’єктивізму оргвідносин, який складає 64% з від’ємним знаком, значно знижує і по-казники ієрархічності координації (9%) та її відповідності характеру завдань (9%) та при-

Рис. 2. Значення індексів блоку  «Структура організаційної діяльності» 
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зводить до суперечливих наказів (–9%) та погіршення соціально-психологічної екологі-чністі процедур прийняття рішень (–64%) (см. Блок 1). Вважаємо, що вирішити цю про-блему можна через розробку прозорих крите-ріїв оцінки внеску кожного працівника у ре-зультативність підприємства та врахування недоліків функціональних структур. Для рес-торанного бізнесу характерне командна робо-та та інтеграція зусиль як працівників кухні, так і офіціантів, а функціональним структу-рам характерне таке негативне явище, як за-цікавленість відділів у реалізації своїх цілей і завдань більше, ніж у реалізації загальних цілей організації. Лише 10% складає загальний індекс, що характеризує блок «Інформаціно-діловий об-мін» (рис. 3). Вирішення будь-якого завдання на кожній стадії ділової взаємодії так або ін-акше пов’язане зі збором, переробкою, збері-ганням та використанням інформації. Якщо стратегія фірми не працює і не виконуються цілі, однією з причин цього явища є відсут-ність оптимального інформаційно-ділового обміну. Тому вивчення стану руху інформації та ефективності її сприйняття є досить важ-ливим напрямом дослідження організаційної культури. Відповідно до моделі організаційної культури розробленої Р. Мораном та П. Харри-сом комунікаційна система та мова спілкуван-ня (відкритість комунікацій, жаргон, викорис-товувана абревіатура) є однією з 10 характе-ристик організаційної культури [6]. Блок «Інформаційно-діловий обмін» фор-мують такі показники: 1) наявність зворотного зв’язку, 2) диспаритет зв’язку, 3) розуміння суті керівних вказівок, 4) втрата ділової інфор-

мації, 5) рівень інформованості підлеглих, 6) свобода циркулювання ділової інформації, 7) особисте спілкування керівника з членами колективу, 8) обговорення актуальних про-блем колективу з керівництвом, 9) глибина обговорення проблем, 10) відкритість обгово-рення проблем, 11) інформованість керівниц-тва про проблеми працівників, 12) довіра  працівників наказам керівництва, 13) довіра керівництва інформації працівників. Поряд з тим, що має місце особисте спіл-кування керівника з членами колективу, об-говорюються актуальні проблеми як органі-зації в цілому, так і окремих працівників, існує взаємна довіра інформації, яку надає кожна зі сторін, що сприяє інформованості керівницт-ва про проблеми колективу (45%), та дозво-ляє працівникам оцінити наявність зворотно-го зв’язку на 45%, існують і певні комуніка-ційні проблеми. Індекс, що характеризує дис-паритет прямого та зворотного зв’язку дорів-нює –73% а втрата ділової інформації складає –64%. Додаткове дослідження показало, що під час відповіді на питання, які формували другий та четвертий індекс третього блоку, працівники орієнтувалися на комунікації з вищим керівництвом підприємства, а під час оцінки, закладеної у індекси 1, 7, 9, 11, 12 та 13 на комунікації з безпосередніми керівни-ками. Таким чином, можна зробити висновок, що вдосконалення потребують комунікації між безпосередніми виконавцями та топ-менеджментом. Члени колективу завжди (36%), або част-ково (18%) розуміють зміст розпоряджень і вказівок керівництва, але (45%) розуміють їх лише іноді. Рівень інформованості робітників, що дає їм змогу приймати участь у аналізі проблем колективу й прийнятті рішень оцінюють як високий 18% респондентів. Основними дже-релами отримання актуальної інформації про те, що відбувається на підприємстві є керів-ництво (73%) і колеги (27%). Частота обгово-рення проблем з керівництвом: щодня скла-дає 27%, від 2–3 разів на тиждень – 27% та рідше 1 разу на тиждень вказується у 36% респондентів. Але більшість респондентів по-годжуються з тим, що можливість говорити відкрито про свої проблеми існує тільки  Рис. 3. Значення індексів блоку  «Інформаційно-діловий обмін» 
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в неформальній обстановці (64%). Керівницт-во довіряє інформації, яку отримує від членів колективу (73%), й досить інформоване про його проблеми (55%). При зборі інформації про робітників воно іноді (55%), використо-вує практику пліток, спираючись на думку довірених осіб. Основні мотиваційні механізми трудової діяльності розглядаються у четвертому блоці (рис. 4). Загальний індекс блоку складає 25%, що дозволяє зробити висновок про задовіль-ний стан трудової мотивації. Відповідно до моделі організаційно культури П. Харриса та Р. Морана трудова етика та мотивування є складовою змісту організаційної культури [6]. 

У четвертий блок входять індекси: 1) тру-дова самовіддача, 2) службово-виробнича  перспектива, 3) стимулювання виробничої ефективності заробітною платою, 4) рівень виробничої дисципліни, 5) рівень самореалі-зації, 6) винагорода за відданість організації, 7) відчуття задоволеності від приналежності до трудового колективу, 8) стимулювання професійно-службового зростання, 9) готов-ність до службового просування, 10) вплив стилю керівництва на трудову активність, 11) роль організаційних традицій, 12) повага до репутації колективу, 13) пріоритет в оцінці керівництвом реальної ефективності, 14) твер-дий намір продовжувати роботу на підприєм-стві. Визначенням трудової активності є лю-бов до своєї справи та ефективна система сти-мулювання праці. Не зважаючи на низький заробіток та диспаритет зв’язку між обсягом 

роботи та її якістю і заробітною платою (64%), спостерігається добрий стан трудової дисципліни у колективі (82%), яка дає впев-неність, що працюючи в організації можна багато чого досягти (55%). Існуючий стиль керівництва добре впли-ває на трудову активність робітників (73%), дає відчуття глибоких позитивних емоцій від усвідомлення своєї належності до колективу (64%). Турбота керівництва організації щодо професійного та посадового зростанням пра-цівників (82%), спонукає підлеглих усвідом-лювати важливість дотримання традицій та характеризує піднесений настрій і бадьорість колективу (100%). Хоча більшість також вва-жає, що керівництво відмічає тих, хто створює видимість активності та відданості (73%). При цьому є суперечливі моменти, за резуль-татами опитування. 9% працівників мають намір звільнитися з підприємства, 55% замис-лювались над цим, і лише 36% збираються продовжити роботу в цій організації. Необхід-но зазначити, що мотивацію посилює ще й той факт, що в країні має місце високий рівень без-робіття, тому працівники, наразі, більше ціну-ють свою роботу і не схильні її втрачати. Контроль, влада, дисципліна, ефектив-ність, екологічність, динамічність, ресурси, інновації та творчість представлено у п’ятому блоці (рис. 5). 

Цей блок складається з наступних показ-ників: 1) самоконтроль/жорсткий контроль, 2) контроль виконання наказів, 3) вплив ав-торитету на відповідальність підлеглих, 4) прийняття керівництвом відповідальності за помилки, 5) об’єктивність розгляду вини за 

Рис. 4. Значення індексів блоку «Основні  мотиваційні механізми трудової діяльності» 

Рис. 5. Значення індексів блоку «Контроль, влада, дисципліна, ефективність, екологічність,  динамічність, ресурси, інновації та творчість» 
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помилки, 6) вимогливість керівництва до себе та до підлеглих, 7) Достатність ресурсів для виконання робіт, 8) укомплектованість кадра-ми, 9) стимулювання скорочення витрат ви-робництва, 10) вплив скорочення чисельності працівників на ефективність, 11) неповнота робочого навантаження персоналу, 12) прак-тика мінімальних зусиль, 13) інноваційний потенціал працівників, 14) стимулювання тво-рчо-інноваційної діяльності, 15) затребува-ність інновацій, 16) організаційні умови дина-мічного розвитку, 17) опір реформуванню. Контроль, як ненав’язливий, але постій-ний характеризують 82% опитаних. З випад-ками віддачі наказів без подальшого контро-лю за їх виконанням зустрічаються 73% рес-пондентів; при цьому керівництво, проявляю-чи необов’язковість, вимагає від підлеглих суворого дотримання виконавчої дисципліни, так вважають 55% опитаних. Порядок розбо-ру ділових невдач та помилок, розглядається об’єктивно, з врахуванням усіх причин та фа-кторів, що могли їх породити на думку 73% працівників, а матеріальні та моральні витра-ти несуть керівництво та персонал рівною мірою (82%). Завдяки чому, спостерігається великий авторитет керівника, який зміцнює відповідальність підлеглих (91%), та відчуття відповідальності притаманне рівною мірою, як керівництву, так і працівникам (91%). Укомплектованість робочими кадрами достатня, для нормального виконання вироб-ничих завдань (82%), але не повністю забез-печена ресурсами та засобами. В колективі переважає прагнення скоротити витрати ви-робництва, тому люди, які досягли в цьому успіху, заохочуються (73%), але є такі співро-бітники, що мають звичку працювати з не по-вною віддачею, так вважають 64% опитаних. Більшість працівників мають багато цікавих ідей та пропозицій для підвищення ефектив-ності роботи на підприємстві (73%), на це вказує творчий підхід та прагнення колекти-ву до інновацій, яке заохочується повною мі-рою на думку 36% опитаних, заохочується час від часу – 36%, заохочується рідко – 27%. На підприємстві є всі умови для динаміч-ного розвитку (64%), але реформування про-тікає в’яло, зазнаючи значного опору з боку більшості його членів (64%). 

Критика результатів роботи в організації приносить користь, на це вказали 73% респо-ндентів, і використовується з метою аналізу та вдосконалення методів управління на дум-ку 73% респондентів. Але дружня атмосфера у колективі частково знімає взаємну вимог-ливість працівників, з цим погоджуються 55% респондентів. Критика на адресу керівництва сприймається, як сигнал до виправлення по-милок на думку 45% опитаних, байдуже – 36%, як погроза та викликає з боку тих, хто критикує – 18%. Керівництво організації схи-льне вдаватися до критики підлеглих (82%), а аналіз результатів робіт у колективі іноді зво-диться до пошуку «цапа-відбувайла» (55% респондентів). Про проблеми організації об-говорюють своєчасно, щоб попередити вини-кнення надзвичайних ситуацій (64%). На питання «Хто в більшому ступені несе у Вашому колективі матеріальні та нематеріа-льні витрати внаслідок ділових помилок і прорахунків» 27% опитаних відповіли – кері-вництво, 18% – рядові робітники, 36% респо-ндентів вважають, що існує рівна міра відпо-відальності. Узагальнюючи результати досліджень можна стверджувати, що дослідження органі-заційної культури можливо здійснювати як якісними так і кількісними методами. Розроб-лена для дослідження організаційної культу-ри підприємств залізниці методика Ю. Г. Се-менова може бути використана для підпри-ємств харчової промисловості. Методика дає змогу виявити проблемні місця та недоліки існуючої системи управління, з’ясувати став-лення працівників до певних управлінських практик і, як результат, розробити систему 

Рис. 6. Значення індексів блоку «Зв’язки (прямі, зворотні), критика, організаційна реактивність» 
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заходів управлінського впливу з метою пок-ращення соціально-психологічного клімату у колективі.  З’ясовано, що організаційна культура дос-ліджуваного підприємств громадського харчу-вання досить різноманітна, але керівники доб-ре усвідомлюють всі проблеми виробничих процесів і мають бажання провести зміни на краще. На прикладі цього дослідження, є мож-ливість, по новому або під іншим кутом, поди-витися на організаційну культуру свого підп-риємства, відзначити для себе необхідні ак-туальні проблеми, і виділити позитивні мо-менти для досягнення високих організаційних цілей. В теперішній час важливо бути не лише кращим, але і першим. Особливе значення має впровадження методів, способів і засобів орга-

нізаційної культури в різних галузях. Органі-заційна культура та культура управління на-буває в таких умовах важливого значення. 
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A STUDY OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF PUBLIC FOOD SERVICE  
ESTABLISHMENTS BASED ON Y. G. SEMENOV’S METHODOLOGY 

 
Personnel of various companies have to provide coordinated and timely response to external challenges, 

integrating the efforts, knowledge and actions of all employees. Organizational culture serves as a sort of a 
«glue» that keeps a company coherent and stimulates job seekers to join it and work there. In order to 
stimulate an empirical, comparative study of organizational culture, we offer an original study of organiza-
tional culture of public food service establishments based on Y. G. Semenov’s methodology. The results of our 
study help develop a program of implementing organizational changes by changing organizational culture. 

Keywords:  organizational culture, public food service establishments, Y. G. Semenov’s methodology, 
employees, management, labor activity. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ Ю. Г. СЕМЕНОВА 

 
Коллективы предприятий вынуждены согласовано и своевременно реагировать на вызовы 

внешней среды, интегрируя усилия, знания и действия всех сотрудников предприятия. Своеобраз-
ным клеем, который удерживает организацию вместе, стимулирует работников вступать в ор-
ганизацию и работать в ней, является организационная культура. С целью стимулирования эмпи-
ричного, сравнительного исследования организационной культуры, мы приводим наше собствен-
ное исследование организационной культуры предприятий общественного питания с использова-
ние методики Ю. Г. Семенова. Полученные результаты позволяют разработать программу внед-
рения организационных изменений через изменений организационной культуры. 

Ключевые слова: организационная культура, предприятия общественного питания, методика 
Ю. Г. Семенова, работники, руководство, трудовая деятельность. Стаття надійшла до редколегії 30.10.2015 
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І. Т. КІЩАК, Н. О. КОРНЄВА м. Миколаїв dekekonom@local.mdu.edu.ua  

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА  
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НИМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

В статті досліджено першочергові складові економічної безпеки підприємства при здійсненні 
ним зовнішньоекономічної діяльності. Проведено порівняльний аналіз основних напрямів діяльнос-
ті ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» та визначено першочергові заходи, що спрямовуються на вдоско-
налення економіко-виробничої діяльності підприємства. Розвинуто думку, що за ринковими, фінан-
совими та технологічними складовими ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» є досить стійким у сфері 
його економічної безпеки. 

Ключові  слова :  економічна безпека, продукція, ринок, зовнішньоекономічна діяльність, підп-
риємство. Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтегра-ційний процес, лібералізація зовнішньоеконо-мічної діяльності, надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентозда-тну продукцію, права виходу на світовий ри-нок вимагають нових підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю. Тому різ-ні аспекти управління зовнішньоекономіч-ною діяльністю, особливо на рівні підприємс-тва як основної і першочергової ланки зовні-шньоекономічного процесу, обумовлюють практичну цінність і є значимими за функціо-нальним призначенням. Підприємства є основними структуроут-ворюючими елементами будь-якої економіки. Вони виконують не тільки функцію виробни-цтва, але й формують засоби до функціону-вання інших виробників та несуть соціальне навантаження. Нестійкий стан комплексу під-приємств являє собою загрозу як для еконо-міки та соціальної стабільності в країні і сус-пільства в цілому, так і для подальшого роз-витку кожного підприємства окремо. У зв’язку із зростанням обсягів та напрямів здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами України актуалізується питан-ня їх економічної безпеки в цих умовах. Це обу-мовлено тим, що економічна безпека підпри-ємств є складовою системи національної без-пеки, і її забезпечення є одним із першочерго-вих національних пріоритетів та гарантією не-

залежності держави на що звертають увагу значна кількість вітчизняних та закордонних вчених [1, 8–12; 3, 39–44; 8, 92–99; 9]. Ними стверджується, що в цілому економічна безпе-ка як категорія характеризується складністю, багатокомпонентністю і взаємозумовленістю її складових. Відповідно до зазначеного В. І. Кри-ленко систематизовано 34 визначення понят-тя «економічної безпеки» та виокремлено най-більш значущі підходи до розкриття сутності економічної безпеки на рівні держави [4]. В свою чергу інтерпретація наявних підходів ви-значення економічної безпеки держави дозво-ляє сфокусувати їх на конкретні підприємства. Метою роботи є дослідження першочер-гових складових економічної безпеки підпри-ємства при здійсненні ним зовнішньоеконо-мічної діяльності. На рівні суб’єкта господарювання еконо-мічна безпека держави порівнюється з стійкі-стю підприємства і передбачає існування  таких економічних і виробничих, а також тех-нологічних рішень, при яких можливо на за-конних підставах реалізовувати власні еконо-мічні інтереси, не вступаючи в протиріччя з іншими суб’єктами господарювання, а також стійко розвиватися в сучасний період. В рин-кових умовах в сучасній і в найближчій перс-пективі завданням підприємства є визначен-ня конкретних короткострокових орієнтирів, досягнення яких надає йому можливість утримувати стійку позицію на ринку. 
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Відповідно до значущих підходів розкрит-тя сутності «економічна безпека» в ресурсно-функціональному підході визначення еконо-мічної безпеки підприємства виділяють основні напрями: інтелектуально-кадровий, фінансовий, техніко-технологічний, політико-правовий, екологічний, інформаційний та си-ловий [8, 92–99]. Л. Г. Мельник та О. І. Карін-цева розглядають економічну безпеку підп-риємства з точки зору ефективного викорис-тання його ресурсів та наявних ринкових  можливостей, що дозволяє попередити внут-рішні і зовнішні загрози та забезпечити його тривале функціонування і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії. Вчені визначають складові економічної безпеки підприємства: фінансова, ринкова, інтерфейс-на, інтелектуальна, кадрова, технологічна, екологічна, інформаційна, правова, силова [6]. В рамках зазначеного відповідно до дос-тупної інформації про діяльність підприємст-ва розглядається ринкова, фінансова та тех-нологічна складові економічної безпеки ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». Основними напрямами діяльності держа-вного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування» (ДП НВКГ) «Зоря»-«Машпроект» є розробка на основі науково-дослідних і дослідно-конструктор-ських робіт високоефективної газотурбінної техніки, виготовлення і постачання головних і серійних виробів газотурбінного устатку-вання загального і спеціального призначення для суднобудування, газової промисловості та енергетики. Напрямами спеціалізації підп-риємства є морські газотурбінні установки, газотурбінні двигуни для потреб енергетики, газотурбінні установки для магістральних газопроводів. До складу продукції комплексу входять промислова і науково-технічна продукція, а основними видами економічної діяльності підприємства є: виробництво двигунів і тур-бін (крім авіаційних, автотранспортних і мо-тоциклетних двигунів); ремонт і технічне  обслуговування машин і устаткування проми-слового призначення; дослідження й експери-ментальні розробки у сфері інших природни-чих і технічних наук; діяльність у сфері інжи-нірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в даних сферах. До структури підприємства входять центр науково-дослідних і дослідно-конст-рукторських робіт (ЦНДДКР) та серійне виро-бництво. ЦНДДКР розробляє проекти газоту-рбінної техніки, проводить механічні, тепло-фізичні, віброакустичні, екологічні та інші випробування функціональних елементів но-вої техніки, виготовляє дослідні і готові зраз-ки виробів, відпрацьовує технології серійного виробництва. Серійне виробництво забезпе-чує виготовлення, реалізацію, супроводження в гарантійний період та ремонт серійних га-зотурбінних двигунів, редукторів, газотурбін-них установок, турбогенераторів. На світовому ринку продукції такого при-значення та асортименту ДП НВКГ «Зоря»-«Маршпроект» займає одне із провідних місць, оскільки його продукція є конкурентос-проможною і користується попитом в широ-кого кола споживачів. Основними замовника-ми та конкурентами підприємства у різних сферах є: На ринку продукції для газоперекачува-льних станцій: 
– Замовники – ВАТ РАО «Газпром» (Росія, тут і на далі за даними до 2014 року), компанія «МАПНА» (Іран). Конкуренти – «Siemens» (Німеччина), «Rolls-Royce» (Великобританія), «General Electric» (США), авіаремонтні підприємства Ро-сійської Федерації. На ринку морської продукції: 
– Замовники – ВАТ «Середньоневський суднобудівний завод» (Росія), ВАТ «Вимпел» (Росія), ВАТ «ПСЗ Янтар» (Росія), Міністерство оборони Індії. Кон-куренти – «Siemens» (Німеччина), «Rolls-Royce» (Великобританія), «General Elect-ric» (США). На ринку продукції для енергетики: 
– Замовники – компанія «МАПНА» (Іран), компанія «Doosan» (Корея), компанія «Orenda Aerospace» (Канада). – Конкуре-нти – «General Electric» (США), «Solar» (США), «Alstom» (Франція), «Siemens» (Німеччина) [2, 42–44; 3, 39–44; 7]. В загальному розумінні економічна безпе-ка – це умови, що створює держава, гарантую-чи недопущення нанесення господарському комплексу країни непоправної шкоди від вну-трішніх і зовнішніх економічних загроз.  

І. Т. КІЩАК, Н. О. КОРНЄВА Економічна безпека підприємства при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності 



71 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

Економічна безпека для підприємства – це недопущення витоку конфіденційної еконо-мічної інформації з підприємства, порушення його комерційної таємниці, здійснення еконо-мічних диверсій проти нього [5]. Відповідно до цього економічна безпека підприємства має свою зону безпеки. Зона безпеки підпри-ємства – це інтервал обсягів, у межах якого забезпечується рентабельність його роботи (зона фінансової стійкості). Зона безпеки (зона фінансової стійкості, запас міцності) визначає можливі границі маневру підприєм-ства як у ціновій політиці, так і зниженні на-турального обсягу виробництва і реалізації продукції в процесі здійснення операційної діяльності при несприятливих ринкових умо-вах (зниження попиту, посилення конкуренції і т. д.) [1, 8–12; 6]. ДП НВКГ «Зоря»-Машпроект» за функціо-нальним призначенням у 2014 році виробле-но 69 газотурбінних двигунів (у тому числі для потреб суднобудування – 16 од., газової промисловості – 38 од., енергетики – 15 од.); відремонтовано 14 двигунів (у тому числі для газової промисловості – 13 од., для енергети-ки – 1 од.) та виготовлено матеріальної части-ни до двигунів на суму 547,0 млн грн.  Загальний обсяг виробленої продукції комплексу за 2014 рік (в діючих цінах без ПДВ) склав 3,3 млрд грн, в тому числі обсяг виробленої промислової продукції – 3,1 млрд грн, обсяг науково-технічної продукції – 191,1 млн грн (табл. 1). Обсяг виробленої про-дукції за аналізуємий період зріс на 0,2%, пи-тома вага виробленої промислової продукції складає 94,2%, науково-технічної продукції – 5,8%. Звертає на себе увагу те, що обсяги нау-

ково-технічної продукції в 2014 році склали лише 5,8% при 19,6% у 2013 році. Погоджуємося з твердженням В. І. Кащє-єва відносно того, що економічна безпека під-приємства - це захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середо-вища, а також здатність швидко усувати різ-новаріаційні загрози або пристосовуватись до наявних умов, які не впливають негативно на його діяльність [1, 8–12]. Тобто для усунення непередбачуваних загроз підприємство мало винайти нові напрями діяльності або присто-суватись до наявних умов. Обсяги чистого доходу (виручки) від  реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ  у 2014 році склали 2,8 млрд грн, що на 409,3 млн грн (на 12,7%) менше за фактичні обсяги доходу від реалізації продукції у  2013 році. У 2014 році темпи росту обсягів доходу (виручки) від попереднього року ста-новили 87,3%. Сума надходжень виручки від реалізації основної продукції зменшилась  через припинення поставок до Російської  Федерації. Структура доходів підприємства за 2013–2014 роки наведена в таблиці 2. Інші операційні доходи за 2014 рік склали 1,95 млрд грн, що у 8 раз більше рівня  2013 року. Фактором впливу за різке зростан-ня інших операційних доходів є збільшення доходу від операційних курсових різниць більш ніж в 9 разів. Тут реалізувалась здат-ність підприємства оперативного реагування та пристосування до чинного середовища, яке визначає умови функціонування. Підприємст-во протягом багатьох років має та утримує широкий спектр експортних ринків збуту. Показники експорту продукції (робіт, послуг) Таблиця 1  
Обсяги виробленої продукції підприємством за 2013–2014 рр. 

Показники 2013 р. 2014 р. Темп росту 2014 р. до 2013 р., % Вартість, млн грн Питома вага, % Вартість,  млн грн Питома вага, % Обсяг виробленої продук-ції (робіт, послуг), всього 3314,6 100 3322,3 100 100,2 в тому числі:           обсяг виробленої  промислової продукції 2665,0 80,4 3131,2 94,2 117,5 обсяг науково-технічної продукції 649,6 19,6 191,1 5,8 29,4 в. п. 
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підприємства за ринками збуту в 2013– 2014 роках наведені в таблиці 3. Обсяги чистого доходу (виручки) від реа-лізації продукції на експорт за 2014 рік скла-ли 2819,0 млн грн, що становить 93,7%. За 2014 рік на експорт поставлено продукції на суму 402,8 млн грн, що на 13,2% менше ніж за 2013 рік у зв’язку з припиненням відванта-ження продукції до Російської Федерації. По-казники експорту розподіляються наступним чином: промислова продукція – 2247,3 млн. грн (85,1%), науково-технічна продукція – 

312,4 млн грн (11,8%), послуги – 82,6 млн грн (3,1%). У складі загального експорту продук-ція для газової промисловості складає  1415,5 млн грн (50,2%), суднобудування – 603,9 млн грн (21,42%), енергетики –  629,9 млн грн (22,3%), інша продукція –  169,7 млн грн (6,0%). В структурі експорту найбільша частка за 2014 рік припадає,%: на Росію – 22,7; Китай – 22,0; Іран – 21,0; Індію – 18,7; Білорусь – 8,2; Казахстан – 4,0; Об’єднані Арабські Емірати – 1,1% [7]. 

Таблиця 2  
Структура доходів підприємства 

Показники Обсяг, млн грн Відхилення  до попереднього року 2013 р. 2014 р. млн грн. % Чистий дохід (виручка) від реалізації продук-ції (товарів, робіт, послуг) 3228,2 2818,9 –409,3 –12,7 Інші операційні доходи, в тому числі: 215,5 195,3 1737,6 у 8 р. б. дохід від операційних курсових різниць 176,5 1923,3 1746,8 у 9 р. б. дохід від діяльності об’єктів соціальної  інфраструктури 16,5 15,4 –1,1 –6,8 інші доходи 22,3 14,3 –8,0 –36,1 Інші фінансові доходи 4,4 1,7 –2,7 –62,1 Всього 3448,1 4773,7 1325,5 38,4 

Таблиця 3  
Обсяги експорту продукції за ринками збуту 

Ринки збуту про-дукції 
Обсяги реалізації продук-ції, млн грн. Темпи зрос-тання, % 

Питома вага, % 
2013 р. 2014 р. в обсязі чистого доходу від реалізації в обсязі експорту 2013 р. 2014 р. 2014 р. Китай 260,6 586,8 225,2 8,1 20,8 22,2 Індія 288,9 493,7 170,9 8,9 17,5 18,7 Іран 748,8 573,5 76,6 23,2 20,4 21,7 Росія 1230,3 601,0 48,9 38,1 21,3 22,7 Білорусь – 217,0 – – 7,7 8,2 Казахстан – 105,4 – – 3,7 4,0 ОАЕ 445,0 29,2 6,6 13,8 1,0 1,1 Інші 71,5 35,7 49,9 2,2 1,3 1,4 Експорт (разом) 3045,1 2642,3 86,8 94,3 93,7 100,0 Всього обсяг  чистого доходу 3228,3 2819,0 87,3 100,0 100,0 х 
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Для реалізації стратегічної цілі на розши-рення та диверсифікацію ринків збуту і збіль-шення обсягів продукції підприємством в 2014 році здійснювалася діяльність за наяв-ними контрактами, а також укладені нові  контракти та договори на загальну суму  724,4 млн грн у тому числі: з Індією – на пос-тавку чотирьох газотурбінних двигунів, з Ки-таєм – на поставку трьох газотурбінних енер-гетичних установок та матеріальних частин до них, з ОАЕ – на поставку комплектів запас-них частин до двигунів, з Іраном – на постав-ку комплектів робочих лопаток турбіни та комплекту форсунок, з Болгарією та Росією – на аварійно-відновлювальний ремонт двох газовотурбінних двигунів та поставку ком-плектів запасів. Здійснення зовнішньоекономічної діяль-ності ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» за 2013–2014 роки демонструє достатньо динамічний розвиток та має певні перспективи, а своєчас-не реагування на глобалізаційні виклики, що-до конкурентоспроможності продукції як нормативного так і організаційного характе-ру, дають можливість здійснювати економіко-виробничу діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках та формувати плани роз-витку на довгострокову перспективу. Відпові-дно до завдання підприємства його фінансо-вим планом на 2015 рік визначено обсяги  реалізації основної продукції на суму  3943,0 млн грн за направленями діяльності: газотранспортна продукція – 45,0%; морсь-ка – 36,5; продукція для енергетики – 16,0% та науково-технічна – 2,5%. Основними замо-вниками продукції виступають: Індія – 39,0%; Ближній Схід – 21,5; Російська Федерація – 17,5; В’єтнам – 6,0; Україна – 5,0 та інші краї-ни – 11,0% [8]. Серед першочергових заходів, що спрямо-вуються на вдосконалення економіко-вироб-ничої діяльності підприємства і його розвит-ку на державному рівні є надання пріоритет-ності укладання контрактів НАК «Нафтогаз» Україна на придбання газотурбінної техніки у вітчизняних виробників: ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», ВАТ «Мотор Січ», ПАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе», ВАТ «Турбоатом». Зазначене ґрунтується на наступних позиціях: а) наро-щування потужностей вітчизняних товарови-

робників складної техніки; б) можливості на-дання їм фінансової підтримки шляхом дер-жавних замовлень; в) налагодженні співпраці підприємств у виготовленні як окремих вуз-лів, так і по комплектуванню складної газоту-рбінної продукції. За техніко-технологічними параметрами перспективного розвитку підприємства є реа-лізація складових: 
– сертифікація продукції підприємства відповідно до Директив ЄС та технічних регламентів митного союзу; 
– освоєння виробництва, створення та проведення випробувань нових модифі-кацій газотурбінних двигунів різної по-тужності для енергетичної сфери; 
– підвищення надійності та ресурсу серій-них виробів (та виробів, що знаходяться на стадії дослідно-промислової експлуа-тації; 
– виключення з виробництва нестабільних та енергоємних технологічних процесів; 
– придбання і впровадження нового обла-днання з метою освоєння нових техно-логічних процесів, створення і випуску нових видів продукції та модернізації діючого обладнання; 
– придбання і впровадження спеціальних програмних засобів та систем опрацю-вання інформації для розвитку інформа-ційних технологій спрямованих на зни-ження термінів проектування і техноло-гічної підготовки виробництва (впро-вадження технологій 3Д-проектування, створення електронного макету виробу та заміни натурних випробувань число-вим моделюванням); впровадження в промислову експлуатацію модуля «Електронний тендерний майданчик». Вищерозглянуте дозволяє сформувати наступні висновки. 1. ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» відпові-дно до функціонального призначення є од-ним з основних постачальників газотурбін-них двигунів для газотранспортної системи України і здатне забезпечити модернізацію газотурбінної системи України. На міжнарод-ному рівні продукція підприємства стабільно користується попитом, оскільки є конкурен-тоспроможною як за технічними характерис-тиками, так і по надійності та ефективності. В цілому техніко-технологічна політика підприємства спрямована на реалізацію  
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двоєдиної глобальної цілі: по-перше знизити ризики та забезпечити стійкість на ринку складної техніки, по-друге – підвищити ефек-тивність діяльності підприємства та досягти стабільних фінансово результативних показ-ників. 2. Економічна безпека для підприємства реалізується через такий стан захищеності від негативного впливу зовнішніх і внутріш-ніх загроз та дестабілізуючих факторів при якому забезпечується стійка реалізація основ-них його економічних інтересів і мети. 3. За ринковими, фінансовими та техноло-гічними складовими ДП НВКГ «Зоря»-«Маш-проект» на протязі 2013–2014 років є досить стійким у сфері його економічної безпеки, оскільки на міжнародному ринку утримує до-сягнуті позиції та здатне в технологічній та фінансовій сферах реалізувати власні еконо-мічні інтереси відповідно до місії підприємст-ва. Поряд з цим перспективи розвитку підп-риємства потребують подальших досліджень інших складових, що формують його еконо-мічну безпеку. 
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ECONOMIC SECURITY IN THE FACTORY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 
In the article the priority components of economic security in carrying out foreign economic activity. A 

comparative analysis of the main activities of the GP Research and Production Complex «Zorya»-
«Mashproekt» and identified priority measures directed at improving the economic and production activity. 
Developed the view that market, financial and technological components of the GP Research and Production 
Complex «Zorya»-«Mashproekt» is sufficiently stable in the field of economic security. 

Key words:  economic security, products, market, foreign economic activity, factory. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье исследованы первоочередные составляющие экономической безопасности предпри-
ятия при осуществлении им внешнеэкономической деятельности. Проведен сравнительный ана-
лиз основных направлений деятельности ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» и определены первооче-
редные меры, направляемых на совершенствование экономико-производственной деятельности 
предприятия. Развито мнение, что по рыночным, финансовыми и технологическими составляю-
щими ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» является достаточно устойчивым в сфере экономической 
безопасности. 

Ключевые  слова :  економическая безопасность, продукция, рынок, внешнеэкономическая дея-
тельность, предприятие. Стаття надійшла до редколегії 08.10.15 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ  
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНОМУ СЕКТОРІ 
 

У статті розглянуто історичні аспекти процесу реформування бухгалтер-ського обліку та 
аналітичного забезпечення основних засобів бюджетних установ. Основні засоби, стають досить 
вагомими й актуальними для економічних наук і потребують вирішення питання здійснення пере-
оцінки як окремих об'єктів основних засобів, так і групи аналогічних об'єктів; питання, пов'язані з 
повною або частковою ліквідацією об'єктів основних засобів. 

Ключові  слова :  модернізація, обліково-аналітичне забезпечення, основні засоби, бюджетна 
установа. Період значних змін, що розпочався з пе-реходом на національні положення (стан-дарти) бухгалтерського обліку у державному секторі (НП(С)БОДС), основою для яких  послужили міжнародні стандарти бухгалтер-ського обліку, спричинив розрив практики бухгалтерського обліку та теоретичних дослі-джень, оскільки положення (стандарти) зада-ють основу, на якій має бути побудований об-лік кожної окремої установи, групи установ, що здійснюють певний вид діяльності, або державних підприємств окремої галузі. Зі  збільшенням теоретичних досліджень спосте-рігається поступова трансформація бухгал-терського обліку в напрямку її гармонізації на всіх рівнях. Однак для повної гармонізації бу-хгалтерського обліку державного сектору в Україні, побудованого на нових засадах, необ-хідно зробити багато як в теоретичній, так і в практичній площині, що стосується й обліку основних засобів. З огляду на це, питання  економічного визначення такої категорії, як основні засоби, стають досить вагомими й актуальними для економічних наук і, зокре-ма, для бухгалтерського обліку. Вирішення цього питання дозволить більш ефективно опрацьовувати завдання управління збере-женням, рухом та використанням об'єктів ос-новних засобів, адже ефективне управління та інвестування не можливе без достовірної інформації, яку забезпечує бухгалтерський облік, що ґрунтується на практичному досвіді та глибокому теоретичному аналізі. Незважа-

ючи на те, що теорії та методології обліку ос-новних засобів присвячено багато праць віт-чизняних і закордонних учених, серед яких: І. Т. Балабанов, Л. П. Бєлих, Ф. Ф. Бутинець, М. Г. Білуха, Н. Г. Волочков, П. І. Гайдуцький, С. Генрі, В. А. Горемикін, С. В. Грибовський, В. В. Григор'єв, О. А. Гриценко, Говард Л. Джордж, Г. Г. Дем'яненко, В. Г. Кірейцев, М. М. Коцупатрий, М. Я. Лінник, М. В. Кужель-ний, В. Б. Моссаковський, С. Н. Максимов, Н. Ордуей, М. Ф. Огійчук, В. Ф. Палій, В. В. Соп-ко, М. М. Соловйов, Е. І. Тарасевич, Я. Б. Фрід-ман, Дж. Харрісон, Д. Цукерман та ін. Але до питань, які вимагають подальшого дослі-дження, можна віднести: питання класифіка-ції, визначення первісної вартості об'єктів основних засобів, придбаних шляхом будівни-цтва (виготовлення) власними силами уста-нови (господарським способом); питання  визначення амортизації об'єктів основних засобів, у тому числі по об'єктах, які зазнали реконструкції, модернізації та інших змін, які спричинили зміну залишкової (балансової) вартості, а також по об'єктах, що пройшли переоцінку; питання класифікації витрат, що відносяться до поточних витрат, спрямованих на підтримку об'єктів основних засобів у ро-бочому стані, і витрат, спрямованих на їхнє поліпшення; питання здійснення переоцінки як окремих об'єктів основних засобів, так і групи аналогічних об'єктів; питання, пов'яза-ні з повною або частковою ліквідацією об'єк-тів основних засобів, такі, як визначення  
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фінансових результатів від ліквідації, визна-чення залишкової вартості частини об'єкта основних засобів, що залишається після його часткової ліквідації, та інші питання, пов'яза-ні з придбанням, експлуатацією та ліквідаці-єю об'єктів основних засобів.  Мета статті – охарактеризувати історичні передумови розвитку обліково-аналітичного забезпечення основних засобів у бюджетному секторі. Реформування бухгалтерського обліку у державному секторі відбувається повільніши-ми темпами, ніж це було у сфері підприємниц-тва [7]. Слід зазначити, що міжнародні стан-дарти обліку для державного сектора є офі-ційно прийнятими вимогами до фінансової звітності. Вони розроблені шляхом адаптації Міжнародних стандартів бухгалтерського об-ліку, прийнятих Радою з міжнародних станда-ртів бухгалтерського обліку, відомого раніше як Комітет з міжнародних стандартів бухгал-терського обліку, але з урахуванням особли-востей функціонування державного сектора. При цьому в тексті міжнародних стандартів для державного сектора максимально зберіга-ються підходи, що визначені в міжнародних стандартах для корпорацій, якщо з того або іншого питання обліку або звітності немає іс-тотних відхилень або особливостей в держав-ному секторі. Проблема відсутності єдиного методу відображення у бухгалтерському облі-ку операцій, що здійснюються у сфері держав-ного управління має негативний вплив [6]. Міжнародні стандарти для держсектора роз-повсюджуються на всіх його суб’єктів за ви-нятком державних комерційних підприємств. Такі підприємства підпадають під сферу засто-сування міжнародних стандартів для корпора-цій, вважається, що визначальною проблемою модифікації обліку бюджетних установ в умо-вах ринкової економіки є відсутність розробки дієвих механізмів щодо єдиних підходів удо-сконалення системи обліку відповідно до ви-мог міжнародних стандартів, а також єдиного організаційного та інформаційного забезпе-чення обліку [4]. Фінансова звітність суб’єктів державного сектора, яка складається відповід-но до міжнародних стандартів має надавати інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки суб’єкта, а також 

відображати ефективність використовування та цільове призначення ввірених йому ресур-сів. Дослідження сучасного етапу реформуван-ня нормативно-правової бази з питань бухгал-терського обліку використання бюджетних коштів показують, що недостатньо розробле-но теоретико-методологічні підходи до ство-рення інтегрованої системи обліково-аналі-тичного забезпечення управління та стратегі-чного розвитку бюджетних установ [5]. Фінан-сова звітність державного сектору є ключовою ланкою в інформаційному забезпеченні дер-жавного фінансового контролю, фінансового планування і прогнозування на державному рівні. Аналіз методологічних та організацій-них особливостей бухгалтерського обліку в державному секторі дає підстави зробити  висновок про існування автономної системи обліку в державному секторі. Створення цієї системи обумовлене необхідністю приведення основ бухгалтерського обліку державного сек-тору у відповідність з умовами господарюван-ня суб’єктів в ринковому середовищі. Переду-мовами модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі є чотири основні фактори еволюції, що встановлені міжнарод-ною практикою [5].  1. Ефективне управління. Кожна держава намагається лімітувати державні видатки та борг. Для цього затверджуються бюджетні програми, головні розпорядники коштів зві-тують про виконання цих програм, а бюджет-ний облік враховує результати аналізу ви-трат, проведеного із використанням даних майнового обліку. З цією метою під бюджет-ним обліком слід розуміти бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бю-джетів, який ведуть органи Державного каз-начейства України, а під майновим обліком – бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ, який ведуть розпорядни-ки бюджетних коштів. 2. Прозоре управління. Посилення конт-ролю за державними фінансами дає можли-вість керівництву держави задовольнити пот-ребу в інформації з боку фінансових операто-рів (рейтингові агенції, банки) і зарубіжних партнерів (СОТ, ЄС). 3. Поява нових інформаційних технологій. Сучасні технології типу систем планування 
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ресурсів підприємства ERPS (Enterprise Reso-rce Planning System) здатні надавати інформа-цію за всіма аспектами (бюджетну, фінансову, управлінську) та забезпечити можливість здійснення контролю операцій і аудиту. 4. Бюджетний облік не є предметом між-народних стандартів, тоді як майновий облік поступово переходить до міжнародних стан-дартів бухгалтерського обліку для державно-го сектору (МСБОДС) IPSAS (International Pub-lic Sector Accounting Standards), що застосову-ються у багатьох країнах. Стандартами IPSAS визначено правила представлення бюджетно-го результату і переходу від бюджетного до фінансового результату. Вказані вище факто-ри доповнюються цілим рядом передумов для проведення модернізації вітчизняної системи бухгалтерського обліку в державному секторі. Першою передумовою модернізації є опосере-дкований вплив НБУ на організацію бухгал-терського обліку в державному секторі Украї-ни. Відповідно до ст. 112 Бюджетного кодексу України [1] та ст. 6 Закону України «Про бух-галтерський облік і фінансову звітність в Україні» [2] – порядок ведення обліку та скла-дання звітності про виконання бюджетів і госпрозрахункових операцій бюджетних уста-нов встановлюється Держказначейством. З іншого боку, Держказначейство є учасником Системи міжбанківських переказів Національ-ного банку України і тому повинно дотриму-ватись його вимог щодо структури побудови рахунків. Для обліку основних засобів у нових умовах важливим питанням є встановлення строку корисного використання (експлуа-тації). Тому друга передумова модернізації полягає у застосуванні різних методів веден-ня бухгалтерського обліку. Сьогодні в бюдже-тному обліку застосовується касовий метод, а в майновому – метод нарахувань. Третя пере-думова – це ведення бухгалтерського обліку в державних цільових фондах за різними мето-диками. Використання різних планів рахунків обліку є невиправданим. Четвертою переду-мовою модернізації є подвійна консолідація звітності. Звітність про виконання бюджетів консолідується окремо за вертикаллю Держ-казначейства і окремо за вертикаллю голов-них розпорядників бюджетних коштів. Крім того, звітність за касовими операціями консо-

лідується зі звітністю, отриманою поза казна-чейським обслуговуванням через його відсут-ність в деяких розпорядників. Це робить не-можливим отримання оперативної звітної інформації. П’ята передумова – це викорис-тання різних програмних продуктів для здійс-нення облікових операцій у державному сек-торі, що унеможливлює комплексну автома-тизацію системи обліку. Шоста передумова полягає у невідповідності нормативно-правових актів Держказначейства з питань ведення обліку і складання звітності стандар-там IPSAS (International Public Sector Accounti-ng Standards) – МСБОДС.  Для вирішення вказаних проблем та про-ведення повноцінного реформування затвер-джена «Стратегія модернізації системи бухга-лтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» [3]. Метою модернізації облі-ку є вдосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі. Завдання «Стратегії…» полягають у переході на єдині методологічні основи бухгалтерського обліку і звітності, а також у створенні уніфікованого організаційного та інформаційного забезпе-чення бухгалтерського обліку. Ключовими моментами реалізації Стратегії є: перехід на метод нарахувань та перегляд об’єктів обліку; створення Єдиного плану рахунків бухгалтер-ського обліку в державному секторі; реформу-вання організаційної системи обліку в  державному секторі; створення інституту державних бухгалтерів; формування системи звітності в державному секторі; розробка на-ціональних стандартів обліку та звітності в державному секторі. Основними напрямками модернізації бухгалтерського обліку в дер-жавному секторі є: удосконалення системи внутрішнього контролю та аудиту в системі органів казначейства як основний фактор  модернізації державного бухгалтерського об-ліку; запровадження методу нарахувань у державному секторі та застосування інформа-ційних технологій при реформуванні управ-ління державними фінансами; управління людськими ресурсами як фактор впроваджен-ня змін у контексті реформування бухгалтер-ського обліку в державному секторі; інтегру-вання плану рахунків бюджетного обліку із бюджетною класифікацією; удосконалення 
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складу показників та змісту фінансової звіт-ності, організації роботи та запровадження електронного документообігу між казначейс-твом та розпорядниками бюджетних коштів.  Відпрацювання бухгалтерської архітекту-ри передбачає: визначення видів обліку та зв’язку між ними (бюджетний облік, майно-вий облік, інші види обліку та засоби аналізу, моніторингу або управління); встановлення учасників системи обліку (за належністю (Держказначейство, розпорядники), за рівнем участі, за роллю, за видом обліку, що ними ведеться); окреслення облікової системи (принципи та методи обліку (централізація, консолідація, облікові періоди), організація облікової системи (журнали, головна книга, додаткові регістри, інвентарні регістри).  Проте є ряд конкретних ключових питань Стратегії, які потребують вирішення. За останні роки зменшуються розбіжності в бух-галтерському обліку та фінансовій звітності багатьох країн, що спрощує аналіз інформації та прийняття рішень в умовах розвитку торгі-влі, транснаціональних корпорацій, глобалі-зації фінансових ринків. З огляду на історич-ний досвід вітчизняного реформування  обліку діяльності підприємницьких структур, важливими чинниками для успішного рефор-мування бухгалтерського обліку у державно-му секторі є гармонічне поєднання впрова-дження МСБОДС з реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні з точки зору фінансового, науково-методичного та органі-заційного забезпечення; підконтрольність виконання попередньо затверджених заходів. 

Модернізація системи бухгалтерського обліку сприятиме прозорості управління державни-ми фінансами; удосконаленню системи стра-тегічного бюджетного планування на серед-ньо – та довгостроковий періоди; посиленню контролю за процесом виконання бюджетів; впровадженню національних стандартів бух-галтерського обліку та звітності на основі за-гальноприйнятих міжнародних стандартів; підвищенню статусу та ролі обліково-еконо-мічного персоналу. 
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HISTORICAL DISPOSITIONS OF THE ACCOUNTING-ANALITIC  
DEVELOPMENT OF BUDGET INSTITUTIONS BASIC FUNDS 

 
In the article the attention is looking to the accounting-analitic organization peculiarities of the basic 

funds receiving in the budget institutions. The task is to provide the safety of state property and basic funds 
as the main part. The direct line in this accounting organization connects with permanent renovated nor-
mative base. The transactions of the national scientific society describe the accounting organization prob-
lems of basic funds. But all of them are about enterprises, banks and like these. The budget institutions are 
not study in this direction. The purpose is to do the theoretical and practice recommendations with the ac-
counting organization peculiarities of the basic funds.The first steps for the basic funds budget institutions 
formation the state does. Other budget periods must provided the efficient work of the budget institutions. 

Key words:  modernization, accounting-analitic organization, basic funds, budget institution. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА 
 
Статья рассматривает исторические аспекты процесса реформирования бухгалтерського 

учёта и аналитического обеспечения бюджетних учреждений. Вопросы экономического определе-
ния такой категории как основные средства, становятся достаточно весомыми и актуальними 
для экономических наук. Требуют решения вопросы осуществления переоценки как отдельных объ-
ектов основних средств, так и группы аналогичных объектов: вопросы, связанные с полной или 
частичной ликвидацией объектов основних средств, такие, как определение финансовых результа-
тов от ликвидации, определение остаточной стоимости части объекта основних средств, что 
остаётся после его частичной ликвидации и другие вопросы. 

Ключевые  слова :  модернизация, учётно-аналитическое обеспечение, основные средства, 
бюджетное учреждение. Стаття надійшла до редколегії 10.10.2015   УДК 657.1:330.534 
І. О. КОНДРАТЮК, О. О. ЛОНДАРЕНКО irina.kondratiuk77@gmail.com, londarenko@i.ua м. Київ  

КОНЦЕПЦІЯ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ  
Дане дослідження присвячене пошуку шляхів становлення управлінського обліку в бюджетних 

установах, оскільки ця підсистема бухгалтерського обліку зазначених суб’єктів господарювання 
перебуває на початковому етапі впровадження і потребує теоретичного базису, як фундаменту 
для її практичного застосування. Виокремлення центрів відповідальності в бюджетних установах 
є проблематичним з огляду на їх неприбутковий статус, специфіку діяльності, та систему управ-
ління, які є жорстко регламентованими та централізованими. Запропоновані у статті принципи, 
критерії та правила формування центрів відповідальності є внеском до формування концептуаль-
них засад управлінського обліку бюджетних установ. На їх основі уможливлюється виокремлення 
центрів відповідальності у бюджетних установах будь-якого профілю та сфери діяльності. 

Ключові  слова :  центри відповідальності, принципи, відповідальність, повноваження, конт-
роль. Зміщення акцентів управління бюджет-ними коштами з дотримання нормативів їх використання до визначення суспільно зна-чимих цілей і завдань, що мають бути досяг-нені внаслідок проведення бюджетних видат-ків, спричинило потребу впровадження у дія-льність бюджетних установ стратегій управ-ління, традиційно бюджетним установам не властивих. Оскільки бюджетні установи є  первинними ланками бюджетного процесу, вповноваженими на здійснення витрат бю-джету, від якості їхнього управління бюджет-ними коштами залежить якість виконання державою своїх функцій. Отже, впровадження 

у діяльність бюджетних установ управлінсь-кого обліку, який підтвердив свою значимість та ефективність в діяльності суб’єктів комер-ційного сектору господарювання та на сьо-годні розглядається ширше ніж власне облік, оскільки являє собою управлінську стратегію, є конче потрібним.  Така переорієнтація управління потребує якісно нових підходів до системи бухгалтер-ського обліку, що формує інформаційну базу для прийняття управлінських рішень. Ключо-ву роль у процесі модернізації бухгалтерсько-го обліку бюджетних установ відіграє впрова-дження підсистеми управлінського обліку в їх 
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облікову та контрольно-аналітичну систему. У налагодженні підсистеми управлінського обліку вирішальну роль відіграє його належ-на організація, центральним аспектом якої є виокремлення центрів відповідальності.  Втім, вбачаючи специфіку діяльності за-значених суб’єктів господарювання, типи центрів відповідальності бюджетних установ та правила і критерії їх виокремлення і досі залишаються дискусійним питанням.  Сутність центрів фінансової відповідаль-ності та їх види доволі детально висвітлюва-лися в публікаціях А. Апчерч, Дж. Фостер, С. Ф. Голова, В. М. Добровського, О. О. Дороше-нко, К. Друрі, Т. Каменської, Л. М. Кіндрацької, Т. М. Кондрашової, Т. Крисенко, Л. П. Нападов-ської, Н. А. Наумової, В. Ф. Палія, В. Пігош, М. З. Пізенгольца, Н. О. Руденко, С. В. Свірко, Ю. Ю. Харчук, Ч. Хорнгрена. Більшість науко-вих праць присвячені виокремленню центрів відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності. Дослідження центрів відповідаль-ності в бюджетних установах останніми рока-ми також перебувають у сфері наукових інте-ресів вітчизняних науковців, про що свідчить низка публікацій з цієї тематики.  Втім, незважаючи на наявність наукових робіт, з визначення типів центрів відповіда-льності, що можуть мати місце у діяльності бюджетних установ, відсутні комплексні нау-кові дослідження щодо керівних принципів та критеріїв, яких варто дотримуватися при фо-рмуванні центрів відповідальності.  Все вищевикладене обумовило актуаль-ність даного дослідження, метою якого є об-ґрунтування концепції центрів відповідаль-ності бюджетних установ з визначенням  основоположних принципів, критеріїв та пра-вил їх формування.  Для досягнення мети дослідження поста-влено та вирішено такі завдання: 
– дослідити типи центрів відповідальності суб’єктів комерційного сектору господа-рювання та підходи до їх виокремлення; 
– проаналізувати науковий доробок вітчи-зняних науковців з визначення центрів відповідальності бюджетних установ;  
– сформувати основоположні принципи, критерії та правила формування центрів відповідальності бюджетних установ з урахуванням специфіки бюджетного процесу. 

Виділення центрів фінансової відповіда-льності є важливою ланкою організації управ-лінського обліку. В фахових працях присвяче-них управлінському обліку виділяються центри відповідальності за конкретними ознаками. Виключенням не є і бюджетні уста-нови, в управлінському обліку яких виділення центрів відповідальності, які наділяються по-вноваженнями залежно від делегованих їм завдань та від їх організаційної підпорядкова-ності також є основоположним. Оскільки в розбудові управлінського обліку в обліковій системі бюджетних установ чільне місце посі-дає організація управлінського обліку з виок-ремленням центрів відповідальності, цей ас-пект організації управлінського обліку пере-буває в полі зору фахівців з бухгалтерського обліку, контролю і аналізу діяльності бюдже-тних установ.  Незважаючи на відсутність єдиних крите-ріїв виділення центрів відповідальності, нау-ковці та практики одностайні щодо однієї ви-значальної риси, що характеризує центр від-повідності: відповідальність конкретної поса-дової особи за контроль та виконання певних показників. При цьому, центри відповідально-сті наділяються повноваженнями залежно від делегованих їм завдань та від їх організацій-ної підпорядкованості. У вітчизняній науковій літературі виокре-млюють чотири типи центрів фінансової від-повідальності: центр прибутку; центр доходу; центр витрат; центр інвестицій. Окремі зару-біжні джерела обмежуються центрами ви-трат, прибутку та інвестицій. Дипломований інститут бухгалтерів управлінського обліку додатково до перелічених чотирьох центрів виокремлює також центр маржинального до-ходу та центр допоміжних витрат [8, 35–38] (рис. 1).  Слід окремо відмітити, що у працях, з  організації та методики управління, центри відповідальності поділяють на сім типів: ви-робнича система («виробництво»); фінансова система («фінанси»); система маркетингу («маркетинг»); система «зовнішньоеконо-мічна діяльність»; система «персонал»; систе-ма «корпоративна культура»; система управ-ління («керування»). Також в основу типоло-гії центрів відповідальності покладається  функціональний підхід за яким виділяють 
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обслуговуючі; матеріальні; виробничі; управ-лінські; збутові центри відповідальності. Те-риторіальний підхід передбачає об’єднання кількох функцій у рамках одного центра від-повідальності або поділ одного функціональ-ного напрямку діяльності на декілька центрів відповідальності [2, 50–55]. Приділяючи увагу дослідженню типів центрів відповідальності бюджетних установ автори наукових публікацій цілком слушно наголошують на проблематичності їх виокре-млення [4, 176]. Дослідження наукового доробку з органі-зації управлінського обліку бюджетних уста-нов свідчить про відсутність одностайності серед науковців у виборі критеріїв розмежу-вання центрів відповідальності. При цьому, переважна більшість науковців, концентрує увагу на дослідженні управлінського обліку Державних вищих навчальних закладів. Ви-вчення організації управлінського обліку та виокремлення центрів відповідальності уста-нов іншої сфери діяльності залишилась поза увагою. Зазначене спричинює об’єктивну не-обхідність опрацювання загальних універса-льних критеріїв та основоположних принци-пів, на основі яких установи виокремлюють центри відповідальності у своїй організацій-но-управлінській структурі. Зокрема, Н. О. Наумова виокремлює: центр інвестицій (ректорат ДВНЗ); центри витрат (структурні підрозділи, що забезпечу-ють навчальний процес ДВНЗ); центри прибу-тку (структурні підрозділи, що здійснюють підприємницьку діяльність) [3, 10–12].  Ю. Ю. Харчук при визначенні центрів від-повідальності пропонує вважати ними струк-

турні підрозділи ДВНЗ та класифікує центри відповідальності на: Фінансування (бухгал-терія, кафедри (які мають субрахунки)); Дохо-ди від фандрайзингу (структурні підрозділи ДВНЗ, які залучають фінансові ресурси для покращення ФС навчальних закладів шляхом фандрайзингу); Затрати (кафедри та декана-ти); Результативність фінансування (фінансо-во-плановий відділ) [9, 397]. Слід зазначити, що надмірна централіза-ція системи управління бюджетними устано-вами та відсутність належних повноважень керівників окремих структурних підрозділів у контролі та прийнятті рішень фінансового характеру, зокрема структурних підрозділів, що забезпечують навчальний процес ДВНЗ, кафедр, тощо унеможливлює їх визначення як центрів відповідальності. Також з огляду на зазначене, вбачається недоцільним позиці-онування центрами відповідальності всіх структурних підрозділів ДВНЗ.  Н. О. Руденко визначає типи центрів відпо-відальності, які надають або виробляють: 1) ліцензовані освітні та наукові послуги (господарські підрозділи (які виробляють та реалізують продукцію власного виробництва: випускові кафедри; невипускові кафедри; центри підготовки, перепідготовки та підви-щення кваліфікації); 2) інші послуги та про-дукти (господарські підрозділи (які виробля-ють та реалізують продукцію власного вироб-ництва): гуртожитки, квартирні будинки;  видавничий підрозділ; харчовий комплекс; виробничі майстерні; підсобні господарства; спортивні комплекси); 3) обслуговують про-цес надання послуг, вироблення продуктів (адміністративні та інші підрозділи:  
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Рис. 1. Типи центрів фінансової відповідальності в управлінському обліку 
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бібліотека; адміністративний сектор) [6, 8]. Автор наголошує, що процес виділення центрів відповідальності одночасно передба-чає те, що кожен такий центр буде мати свій окремий бюджет і відповідати за його вико-нання [5, 103].  Однак, хоча такий варіант делегування повноважень є доволі слушним, в управлінні суспільними фінансами він наразі не розгля-дається, отже, є доволі сумнівним в плані най-ближчої перспективи його практичного за-стосування. С. В. Свірко пропонує типи центрів відпо-відальності: центри витрат (структурні під-розділи бюджетних установ, керівники яких несуть відповідальність виключно за витра-ти); центри доходів (підрозділи, що не займа-ються наданням послуг, виконання робіт, ви-робництвом продукції (економічний відділ бюджетних установ)); центри фінансових ре-зультатів (структурний підрозділ, керівник якого може забезпечувати контроль як за реалізацією продукту діяльності, а отже і до-ходами, так і витратами, пов’язаними з його виробництвом); центри фінансової відпові-дальності (бюджетні установи в цілому, а та-кож за умов достатньої фінансово-госпо-дарської самостійності структурні підрозділи основної діяльності (навчальні факультети, медичні відділення, наукові відділи) [7, 240]. У цьому контексті автор обґрунтовано акцентує увагу на ключових характеристиках виокремлення центрів відповідальності: від-повідальності керівників та достатньої фінан-сово-господарської самостійності. О. О. Дорошенко слушно виділяє такі центри відповідальності бюджетної установи, як бухгалтерія установи, планово-фінансовий відділ, підрозділи функціональної діяльності, матеріально-технічного забезпечення, відділ кадрів [1, 12]. Наведене вище свідчить про виокремлен-ня центрів відповідальності без врахування повноважень керівників, що вказує на брак теоретичного фундаменту при визначенні типів центрів відповідальності бюджетних установ, та призводить до плутанини і підмі-ни понять. Зокрема, хибним є ототожнення місць виникнення доходів та місць виникнен-ня витрат з центрами відповідальності.  

Слід відмітити, що типи центрів відпові-дальності бюджетних установ можуть бути аналогічні типам центрів відповідальності суб’єктів комерційного господарювання, втім, мають виокремлюватися з урахуванням пев-них правил, що слід враховувати та специфіки діяльності бюджетної установи (некомер-ційна діяльність (та її види) або комерційна (за її наявності)). При формуванні центрів від-повідальності слід враховувати: 
– організаційно-управлінську структуру установи для виділення центрів відпові-дальності відповідно до неї; 
– організаційну підпорядкованість струк-турних підрозділів та взаємозв’язки між ними, закріплені за структурними під-розділами види діяльності; 
– необхідність закріплення у посадових інструкціях керівників центрів відпові-дальності сфери повноважень та відпо-відальності для прийняття відповідних рішень з контролю та виконання показ-ників; 
– можливість розроблення кошторисів (бюджетів) для кожного центру відпові-дальності та його структурних підрозді-лів (за потреби).  Центри відповідальності доцільно форму-вати за критеріями, наведеними на рис. 2. При виокремленні центрів відповідально-сті бюджетних установ слід дотримуватися основоположних принципів, що наведені на рис. 3.  За результатами дослідження встановле-но, що формування центрів відповідальності бюджетної установи має відбуватися з дотри-манням низки основоположних принципів, критеріїв та правил, сукупність яких являє собою теоретичний фундамент концепції центрів відповідальності бюджетних установ. Найважливішими перспективами подальшого дослідження у даному напрямку є розробка на основі основоположних принципів виокре-млення центрів відповідальності похідних принципів для окремих типів центрів відпові-дальності, функцій. Важливими є також об-ґрунтування доцільності та розробка методи-ки формування кошторисів (бюджетів) для відповідних центрів відповідальності, уточ-нення посадових інструкцій керівників центрів відповідальності.   
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Рис. 2. Критерії виокремлення центрів відповідальності 

Рис. 3. Основоположні принципи виокремлення центрів відповідальності 
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CONCEPTION OF RESPONSIBILITY CENTERS IN MANAGEMENT  
ACCOUNTING OF BUDGET INSTITUTIONS 

 
Launching of management accounting in public sector institutions is at the beginning nowadays, and 

theoretical basis of management accounting subsystem for them isn’t still formed. It complicates the practi-
cal using of management accounting. That’s why the research is important for improving accounting sys-
tems in public sector institutions. Public sector institutions are non-profit, conduct specific kinds of activity 
and have centralized strictly regulated management system. These features cause difficulties to create re-
sponsibility centers. Having been proposed the principles, criteria and rules, enable to create responsibility 
centers for public sector institutions, using unified approach. As the result, the possibility of using in public 
sector institutions which make any kind of activity is the main advantage of this approach. 

Key words:  responsibility centers, principles, responsibility, powers. 
 

И .  А .  КОНДРАТЮК ,  Е .  А .  ЛОНДАРЕНКО   г .  К и е в   
 

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ БЮДЖЕТЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Данное исследование посвящено поиску путей становления управленческого учета в бюджет-

ных учреждениях, поскольку эта подсистема бухгалтерского учета указанных субъектов хозяйст-
вования пребывает на начальном этапе внедрения и требует теоретического базиса, как фунда-
мента для её практического применения. Выделение центров ответственности в бюджетных 
учреждениях проблематично ввиду их некоммерческого статуса, специфики деятельности, и сис-
темы управления, которые жестко регламентированы и централизованы. Предложенные в ста-
тье принципы, критерии и правила формирования центров ответственности являются вкладом 
в формирование концептуальных основ управленческого учета бюджетных учреждений. На их ос-
нове возможно выделение центров ответственности в бюджетных учреждениях любого профиля 
и сферы деятельности.  

Ключевые  слова :  центры ответственности, принципы, ответственность, полномочия, 
контроль. Стаття надійшла до редколегії 30.10.2015 
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УДК 658:336.143 
І. І. КОРОП  м. Київ iryna.korop@mail.ru  
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ 

БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

У статті розглянуто генезис розвитку бюджетування як незалежної концепції. Виділено та 
класифіковано ключові етапи переходу бюджетування від підвиду планування до самостійної сис-
теми управління підприємством. Становлення бюджетування пов’язане з розвитком коротко-
строкового та середньострокового планування на першому етапі та поступовим становленням 
довгострокового стратегічного планування, яке надало змогу виокремленню концепції контролін-
гу та технології бюджетування, відповідно. Надано характеристику найбільш поширених помилок 
при використання бюджетування на вітчизняних підприємствах. 

Ключові  слова :  бюджетування, етапи бюджетування, генезис бюджетування, бюджетне 
управління. На сучасному етапі розвитку підприємст-ва вважаються ефективними та конкурентос-проможними, якщо вони можуть оптимально реагувати на зовнішні умови середовища, оперативно вирішувати внутрішні проблеми фінансово-господарської діяльності, здійсню-вати пошук можливих резервів для розвитку та досягати стратегічних цілей підприємства. Тому, перш за все, виникає необхідність у формуванні відповідної системи управління, яка зможе відповідати всім перерахованим вище факторам та координувати діяльність підприємства загалом. Останнім часом все більшої популярності набувають ідеї бюдже-тування, адже поєднавши бюджети з цільови-ми показниками фінансово-господарської  діяльності стає можливим розробити таку систему управління, яка буде відповідати принципам гнучкості, адаптивності та само-організації, що є запорукою успіху для будь-якого підприємства. Сутність та основи бюджетування дослі-джували багато відомих іноземних вчених та дослідників серед яких можливо відзначити: Дж. К. Шима, Д. Г. Сігела, А. Апчерча, Є. А. Ат-кінсона, Р. С. Каплана, Д. Нортона, Ч. Т. Хорнг-рена, Дж. Форстера, Ш. Датара, Р. Аккофа, І. Ансоффа, Р. Д. Банкера, Дж. А. Брімсона, Дж. Антоса, Д. Хана, К. Друрі, Р. Манна, Є. Майєра, Дж. Хоупа, Р. Фрейзера, С. М. Янга. Серед вітчизняних вчених та вчених ближ-нього зарубіжжя варто виділити: В. Б. Івашке-вича, І. О. Бланка, В. Н. Самочкіна, Д. Шевчука, 

Є. Добровольского, Б. Карабанова, П. Боровко-ва, Є. Глухова, Є. Бреслава, К. Н. Харітонову, А. Н. Асаула, М. К. Старовойтова, Р. А. Фалтинс-кого, І. Б. Немировського, І. А. Старожукова, В. Є. Керімова, С. Ковтуна, М. С. Кузьміна, В. А. Панкова, С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайли-ченка, О. П. Смірнову, О. Ю. Бикова, О. О. Тере-щенка, В. Є. Хруцького, М. Панова, О. Мостово-го та ін. Все більше вчених та дослідників звертають свою увагу на теорію та методоло-гію бюджетування, проте все ще відсутнє од-нозначне визначення генезису становлення концепції бюджетного управління. Наразі бюджетування розглядають як са-мостійну систему управління, проте сам шлях його розвитку дослідники майже не розгляда-ють. Визначення етапів та причин формуван-ня є базою для розуміння ключових принци-пів, цілей та завдань бюджетування, що спри-ятиме мінімізації помилок та усуватиме недо-ліки даної системи при її адаптації до вітчиз-няних умов господарювання.  Головною метою цієї роботи є досліджен-ня розвитку та генезису становлення бюдже-тування, його еволюцію із підсистеми плану-вання у самостійну концепцію управління пі-дприємством з виявленням базових помилок при використанні бюджетування на вітчизня-них підприємствах. Теорія бюджетування має довгий та три-валий шлях формування, проте особливо ак-тивний етап розвитку припадає на ХХ ст.  Завдяки ідеям марижиналізму (кін. ХІХ ст.) 
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вчені та дослідники почали приділяти увагу мікрорівню економіки, а саме підприємствам. В свою чергу саме ХХ ст. є піком розвитку ключових ідей планування та управління, так дана епоха характеризується формуванням фінансового планування, стратегічного управління та внутріфірмового планування, які включали в собі перші підходи до бюдже-тування та сприяли його подальшому росту у незалежну концепцію управління.  Отже, на основі аналізу становлення тео-рії планування за різними видами та підхода-ми стає можливим визначити генезис бюдже-тування, що представлений в таблиці 1.  Поштовхом для розвитку короткостроко-вого та довгострокового планування стає фо-рмування сучасної системи підприємництва, особливо у США, яка за І. Ансофф [1, 9] бере свій початок ще з 20–30 рр. ХІХ ст. Проте саме на початку ХХ ст. із-за промислового перево-роту відбувається формування та консоліда-ція виробничих структур. Так даний період отримав назву епохи масового виробництва та тривав до 30-рр. ХХ ст. Основна ціль підп-риємств полягала у масовому збуті продукції, тому стратегічних питань розвитку не вини-кало. Структура підприємництва характери-зувалася відсутністю спеціальних планових служб та підрозділів, проте розвивалась тен-денції до створення планових штабів у струк-

турі фінансових відділів крупних корпорацій, які орієнтувались саме на поточне плануван-ня фінансово-господарської діяльності підп-риємств. Такі плани розроблялись у формі бюджетів на рік, квартал чи місяць та будува-лись на основі характеристики статей витрат на плановий період [2, 69]. Також відбуваєть-ся активна розробка та формування планових показників та єдиного стандарту форм для їх зповнення. Другий етап характеризується поступо-вим переходом з виробництва на ринок. Та-кож причиною зміни профільної орієнтації можливо пояснити удосконаленням існуючих технологій у різних сферах та галузях госпо-дарства та переходом до динамічної постінду-стріальної епохи [1, 10]. Проте все ще прева-лює коротко- та середньострокове плануван-ня, що спричиняє розробку та впровадження модифікованих підходів до бюджетування. Виникає бюджетування за центрами фінансо-вої відповідальності, тобто за структурними підрозділами та бізнес-одиницями. Розробля-ється паралельно підхід до створення бюдже-тів за бізнес-функціями: бюджети по вироб-ництву, маркетингу, капітальним вкладенням тощо. Також ще на більш пізнішому етапі ви-никають такі види бюджетування як: програ-мне та «з нуля», а самі бюджети розгалужу-ються на фіксовані та гнучкі [2, 70]. 
Таблиця 1  

Генезис становлення бюджетування як самостійної концепції Етап Роки Характеристика 1. 1920–1940 рр. Розвиток короткострокового та середньострокового фінансового пла-нування 2. 1940–1960 рр. Розробляються модифіковані підходи до бюджетування, все ще прева-лює коротко- та довгострокове планування 3. 1960–1980 рр. Перехід на довгострокове планування, особливої уваги набувають ідеї стратегічного фінансового планування 4. 1980–1990 рр. Відбувається активна інтеграція фінансового планування у структуру фінансового менеджменту 5. 1990–2000 рр. Бюджетування виступає невід’ємною складовою концепції контролінгу 6. 2000 – теперішній час Бюджетування виступає як самостійна технологія управління підпри-ємством. Разом з тим відбувається розвиток нового напрямку «За рамками бю-джету», який не заперечує методику ведення та складання бюджетів, але пропонує ввести гнучкі принципи взаємодії підприємства з його підрозділами та бізнес-процесами 
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Третій період характеризується перехо-дом до постіндустріальної епохи, яка призве-ла до змін структури та динаміки підприєм-ництва, оскільки перед підприємствами пос-тали нові виклики [1, 11, 15] у вигляді розвит-ку ринків нових технологій та міжнародної торгівлі. Виникає необхідність у зміні пріори-тетів, так період характеризується переходом на довгострокове планування, особливої ува-ги набувають ідеї стратегічного фінансового планування. Ідеї бюджетування відходять на другий план. Формується система планування, що поєднує в собі стратегічний, поточний та оперативний рівні, де досягнення стратегіч-них цілей є переважним в здійсненні фінансо-во-господарської діяльності підприємства [3]. Четвертий період характеризується пода-льшим нарощуванням невизначеності та по-ширенням постіндустріальної епохи на всі сфери та галузі фінансово-господарської дія-льності підприємств [1, 11]. Відбувається ак-тивна інтеграція фінансового планування у структуру фінансового менеджменту та стра-тегічного планування. Остаточно формується фінансове планування та його інструменти. Виникає необхідність у змінах підходів до бю-джетування, яке хоч і залишається складовим фінансового планування, проте безпосередньо відповідає за оперативний рівень планування та управління. Виникає модифікація підходу на основі процесного бюджетування [3]. П’ятий період характеризується актив-ним розвитком нової системи управління як контролінг [4, 253]. Так Д. Хан [5] розглядає бюджет як невід’ємну складову короткостро-кового планування, що розробляється на ос-нові традиційних методів. Також він виділяє так звані бюджетні моделі (на основі плану-вання витрат, виручки та результату), які є складовими моделей підприємства. Бюджету-вання стає важливим елементом контролінгу, оскільки відповідає за короткострокове опе-ративне планування витрат підрозділів та підприємства в цілому. Інноваційний підхід до бюджетування на основі праці Д. Хана «Планування та контроль: концепція контро-лінгу» постає в тому, що автор визначає про-цес планування бюджетів як поетапне перет-ворення стратегії в оперативні показники. Так бюджети задають фінансові межі для здійснення діяльності центрам фінансової відповідальності. 

Останній етап характеризується остаточ-ним утвердженням бюджетування як самос-тійної технології управління підприємством. Так автори Дж. К. Шим та Д. Г. Сігел [6] впер-ше розробляють методологію впровадження та розробки бюджетування на комерційні під-приємства. Бюджетування більше не є виклю-чно механізмом планування, за допомогою бюджетів здійснюється управляння та коор-динація роботи фінансово-господарської дія-льності як центрів фінансової відповідальнос-ті, так і всього підприємства в цілому. Відбу-вається орієнтація на стратегічно орієнтова-не бюджетування. Разом з тим відбувається розвиток нового напрямку «за рамками бюджету», який актив-но критикує класичну методику ведення та складання бюджетів та пропонує ввести гнуч-кі принципи взаємодії підприємства з його підрозділами та бізнес-процесами. Вважаєть-ся, що дана концепція зародилась ще у  1998 року, так як в даний період активно про-водились дослідження щодо покращення сис-тем управління із-за переходу з виробничої ери до інформаційної [7, 71]. Варто зазначити, що підхід «за рамками бюджету» детально описано у праці «Бюджетування, яким ми його не знаємо. Управління за рамками бюджетів» Джеремі Хоупа, керівника навчально-дослідних робіт Круглого столу «Управління за рамками бю-джету», та Робіна Фрейзера, консультанта в обслуговуванні управління. Книга вперше з’явилась в США в 2003 році і характеризуєть-ся досить провокаційним поглядом на мето-дику бюджетування, оскільки автори пропо-нують якщо не відмовитись від бюджетуван-ня цілком, то щонайменше від більшості принципів, що супроводжуються класичними методами управління. Так автори зазначають, що причинами відходу від системи бюджету-вання є зміна конкурентного середовища в середині 90-рр. ХХ століття та ряд корпорати-вних скандалів на початку 2000-х. Бюджету-вання набуло піку своєї популярності саме в середині 90-х років, де більшість відомих  мультикорпорацій впроваджували дану управлінську технологію, проте, враховуючи недосконалість тогочасних концепцій, підп-риємства ставили занадто амбіціозні цілі, що призводило до значної розбіжності планових показників з реальними. Прагнення виконати 
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бюджет за «будь-яку ціну» сприяло відвертим махінаціям корпорацій з прибутками та фі-нансовими показниками. Однією із причин таких махінацій була боязнь корпорацій бути відверто засміяними та засудженими світо-вою пресою та спільнотою. На початку 2000-х років за міжнародними дослідженнями біль-ше 60% підприємств з двох тисяч проаналізо-ваних були залучені у махінаціях з бюджетни-ми результатами, що значно підірвало довіру до системи бюджетного управління як повно-цінної концепції [8, 23]. Враховуючи критику авторів методики «за рамками бюджету» більшість дослідників та науковців продовжують вдосконалювати та розвивати підходи до даної системи управ-ління. Технологія бюджетування все частіше вдосконалюється за рахунок інтеграції в бю-джетний процес різних цільових систем пока-зників та переосмислення ролі організаційної та бюджетної структур, які допомагають вирі-шити основні проблеми даної системи та сфо-рмувати нове бачення управління для підпри-ємства в цілому. Так наразі особливої популя-рності набувають методики поєднання систе-ми бюджетів з ключовими показниками ефек-тивності (КРІ) та системою збалансованих показників Нортона-Каплана (BSC), які сприя-ють створенню стратегічної направленості підприємства та допомагають розробити таку систему мотивації та координації, яка б відпо-відала сучасним вимогам зовнішнього та вну-трішнього середовища. Варто зазначити, що за останні десятиліт-тя бюджетне управління набуває все більшої популярності і серед вітчизняних підпри-ємств. Використовуючи західні технології впровадження та ведення системи бюджетів, підприємства вдосконалюють власну систему управління, що сприяє розвитку та переходу фінансово-господарської діяльності на світові та міжнародні стандарти. Не зважаючи на та-ку популярність, сучасний етап розвитку бю-джетування для України супроводжується помилками, що значно ускладнюють повно-цінну інтеграцію даної системи та обмежують її можливість у здійсненні управління. До най-більш поширених помилок можливо віднести: 1. Перенесення світових стандартів фор-мування та виконання бюджетів без належної інтеграції та пристосування до сучасних віт-чизняних умов діяльності. 

2. Відсутність підтримки процесу бюдже-тування вищим керівництвом підприємства [9]. Так затверджені бюджети залишаються без належного контролю, моніторингу під час бюджетного періоду та оцінки виконання бю-джетних показників по його завершенню. 3. Використання неповноцінної технології бюджетування. Загалом підприємства можуть використовувати тільки фінансові бюджети доходів та витрат, при цьому абсолютно ігно-руючи бюджети руху грошових коштів, балан-су, не маючи відповідної бюджетної та фінан-сової структур на підприємстві. 4. Відсутність кадрового забезпечення. В процесі бюджетування необхідно залучати всі підрозділи та бізнес-одиниці підприємства, кожен працівник повинен володіти достат-ньою інформацією та розуміти принципи та процес бюджетного управління. 5. Відсутність належної ІТ-інфраструк-тури на підприємстві [9]. Бюджетування ви-магає розширеної інформаційної системи та ведення єдиних стандартів бюджетів, все це можливо досягти за рахунок застосування відповідного програмного забезпечення. Так більшість вітчизняних підприємств нехтують сучасними комп’ютерними програмами, так як находять їх занадто дороговартісними, що також сприяє обмеженню можливостей бю-джетування. 6. Відсутність належної системи мотива-ції. Сучасні підходи до бюджетного управлін-ня вимагають формування належної системи винагороди, що сприяє залученню всіх пра-цівників в бюджетний процес та сприяє гра-мотній координації їх роботи та взаємодії. Так введення в діяльність підприємства ключо-вих показників ефективності (КРІ) допоможе скоординувати роботу підрозділів підприємс-тва та виступити стимулом для виконання поставлених завдань для окремих виконавців бюджетного процесу. Одже, генезис розвитку бюджетування як самостійної системи управління пройшов  досить складний шлях та характеризувався активними змінами до відношення, підходів та місця бюджетної системи у структурі управління та планування підприємства. Не заважаючи на те, що технологія бюджетуван-ня орієнтується на оперативне та тактичне планування, вона посіла важливе місце в стра-
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тегічній орієнтації управління підприємством та за допомогою постійних модифікацій, змін та критики стала повноцінною системою управління, яка може відповідати сучасним нормам та стандартам успішного підприємст-ва. Однак також необхідно пам’ятати, що бю-джетування потребує постійної адаптації та контролю на всіх етапах впровадження та ви-користання, що значно допоможе розширити межі можливостей фінансово-господарської діяльності підприємства. Так дослідження шляху розвитку та розробки етапів також зможе допомогти сучасним дослідникам та науковцям в подальшому вдосконаленні да-ної системи управління для здійснення стра-тегічної направленості підприємства в сучас-них умовах невизначеності. 
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I .  K OR O P  Ky iv  
THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT  

OF BUDGETING CONCEPTS AT THE INTERPRISE 
The article describes the genesis of budgeting as an independent concept. There are classified and allo-

cated the key stages of transition of budgeting from subspecies of planning for independent management 
system. Formation of budgeting is associated with the development of short and medium-term planning for 
the first stage and with the gradual formation of long-term strategic planning, which enabled the specific 
method of controlling concepts and technologies budgeting. In the article there is described the development 
direction of «Beyond the Budget» which brings new views on the nature of budgeting and highlights major 
shortcomings of modern implementation technology. Also, there is given the characteristics of the most 
common mistakes of implementation of the budgeting at the domestic enterprises. 

Keywords:  budgeting, budgeting stages, genesis of budgeting, budget management. 
 

И .  И .  КОРОП  г .  К и е в  
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В статье рассмотрены генезис развития бюджетирования как независимой концепции. Выде-

лены и классифицированы ключевые этапы перехода бюджетирования от подвида планирования к 
самостоятельной системы управления предприятием. Становление бюджетирования связано с 
развитием краткосрочного и среднесрочного планирования на первом этапе и постепенным ста-
новлением долгосрочного стратегического планирования, которое дало возможность выделению 
концепции контроллинга и технологии бюджетирования, соответственно. В статье рассмотре-
но развитие направления «За рамками бюджета», который вносит новые взгляды на сущность 
бюджетирования и выделяет основные недостатки современных технологий его внедрения. Так-
же охарактеризованы наиболее распространенные ошибки при использовании бюджетирования 
на отечественных предприятиях. 

Ключевые  слова :  бюджетирование, этапы бюджетирования, генезис бюджетирования, 
бюджетное управление. Стаття надійшла до редколегії 12.10.2015 
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ACMEOLOGICAL LIFE COACHING 
OF THE MODERN COMPETETIVE EXPERT FORMATION 

 
The article studies an acmeological life coaching of the person’s formation as the subject of a life path 

and develops the means of achieving social and professional heights by an individual. It also analyzes the 
criteria for the formation of professional competitiveness, defines the priority directions of the improvement 
of the effectiveness of training and using specialists with higher education, justifies the quality matrix of a 
professional and its implementation mechanism. 

Key words:  acmeology, higher education, a specialist, competitiveness, an employer, the matrix of 
quality. At the present stage of social development the integraton of acmeology and synergetics is observed. In the conditions of impossibility and irrationality of mechanical borrowing of foreign practices in the functioning of acmeological training it is important for Ukraine to correlate the national higher education development with the global trends of acmeological training or-ganization that opens new prospects for integra-tion in the educational and professional spaces of the foreign community. So, the problem of graduates’ professional-ism in recent years has become the focus of the national education system. This is due to the ag-gravation of contradictions between the dynam-ics of demand of enterprises and organizations on specific specialists, qualified professionals and their training system. The labor market makes more specific demands to the current and potential employees, but graduates cannot al-ways meet them. Most young professionals are not able to apply this knowledge in practice, they have no desire for career growth and further professional development, there is not any readiness for teamwork. Employers observe the lack of professional skills, the lack of ideas about the future job re-sponsibilities, a low level of special knowledge. For the successful functioning of graduate train-ing, educational institutions should have a gen-eralized model of the mechanism of the forma-tion of a competitive specialist taking into ac-count the specificity of his or her future profes-

sional activity and the close cooperation with employers. Today acmeological learning is a competitive specialist as one of the determining factors of cre-ating intellectual and productive forces of the so-ciety, the development of spiritual culture of the Ukrainian people, the guarantor of future success in strengthening the image of Ukraine as a sover-eign, independent, democratic and legal state. The foreign scientists who have studied the regularities and mechanisms that provide the possibility to achieve the top of an individual development are Sh. Buhler, E. Erikson, T. H. Olport, K. Rogers. The main representatives of this area of the research among the domestic scientists are V. H. Kremen, S. M. Nikolayenko, M. F. Stepko [1], M. G. Zhulinsky [2], Ya. I. Kuzminov, L. L. Lyubimov, M. V. Larionova [3] and others. In their works they consider the concepts that highlight the development of higher education and the features of the special-ist formation in the labor market. An urgent task is to study the requirements of employers to the qualitative characteristics of graduates, which allows the latter ones to compete in the labor market in comparison with the other partici-pants, to take their working place according to the profile of the obtained specialty and to effec-tively perform their functions. Taking into account the necessity of the for-mation of the mechanism of the modern com-petitive specialist education, it should be noted that the question of the acmeological potential 
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development of future specialists in the process of studying in higher educational institutions of Ukraine remains unsolved. So it is necessary to reveal in details, the main directions and the mechanism of the formation of modern competi-tive specialist in general and the higher education in particular, and that is the aim of this article. A cultural and educational revival was de-veloped on the stage of the restruction of the country and this process continued in the condi-tions of Ukraine’s achieving statehood. It has shown that creative and spiritual forces of Ukrainian people and their intellectual potential are not exhausted, and today we are witnessing the transformation processes of spiritual values and cultural policy of the independent state. The cultural development at a present stage of Ukraine’s functioning as a free state has proved that only a complete and original national cul-ture ultimately ensures historical existence of the ethnic group. Therefore, the main task of the national cultural revival is to overcome Ukraine’s cultural colonialism [1]. The national modern education system was formed in the 1990s in the conditions of signifi-cant changes in the spiritual life of the society in the context of general civilizational transforma-tions caused by the spread of new educational technologies and by the significant expansion of opportunities and needs in an individual, per-sonal human development. The reforms were focused on creating a new system of education in Ukraine, preservation and enhancement of the acquired experience during the Soviet era and at the same time on making significant adjustments to the goals, objectives and content of the educa-tional process [2]. After the proclamation of independence of Ukraine a new phase of higher education devel-opment in the state began. Its main features are the expansion of international relations of Ukrainian higher educational institutions, the introduction of computer technology in the edu-cational process, certain democratization in con-trolling/administering the education system, the introduction of student government, the expan-sion of the network of higher education institu-tions, the opening of private universities. In 2005 Ukraine joined the Bologna process, pledging to make the appropriate changes in the national education system and join in the work 

on defining the priorities while creating the sin-gle European Higher Education Area. The task to identify the points of conver-gence and to work out the common understand-ing on the qualification levels in terms of compe-tences and learning outcomes is set for the pur-poses of the Bologna Declaration by the project «Establishing educational structures» initiated by the European Commission and the European Association of Universities. Professional competence indicates the qual-ity of education. It is a factor that plays an impor-tant role in forming the competitiveness of young people in the labor market. Learning out-comes are sets of general and specific competen-cies, which include student’s knowledge, under-standing, skills and are determined for every module and for the program as a whole [3]. General competences are divided by catego-ries: instrumental (cognitive abilities, methodo-logical abilities, technological skills, linguistic skills, communicative competence), interper-sonal (ability to express feelings and attitudes, criticism and self-criticism, teamwork, etc.), sys-tem-based (combination of understanding, atti-tude and knowledge, which allows to analyze the components of the system and its integrity, ability to plan system changes, to design new systems). Special competencies definition is based on analyzing specific areas of experts training (business administration and management, teacher training education, geology, history, mathematics, physics, chemistry). Special com-petencies include: 
– for the first cycle: 1) the ability to demonstrate the knowledge of the basics of the subject and its history; 2) the ability to logically and consistently demonstrate the acquired knowledge; 3) the ability to distinguish new information in context and give its interpretation; 4) the ability to demonstrate an understand-ing of the general structure of the disci-pline and the connection between its sec-tions; 5) the ability to understand and to use the methods of critical analysis and theory development; 6) the ability to use the methods and tech-niques of the subject correctly; 7) the ability to assess the quality of research in the subject field; 8) he ability to understand the results of ex-perimental verification of scientific theories; 
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– for the second cycle 1) to know the subject at an advanced level, i.e. to know the latest methods and tech-nologies (of the research), to know the lat-est theories and their interpretation; 2) to monitor and critically reflect on the de-velopment of the theory and practice; 3) to know the methods of independent re-search and to be able to explain the results at an advanced level; 4) to be able to make an original contribution to the discipline, taking into account the canons of the subject, for example within the qualification thesis; 5) to demonstrate originality and creativity; 6) to gain proficiency competence. In foreign countries, there are two basic ap-proaches to profile education: profiling within a single institution or profiling within certain types of educational institutions (academic, tech-nical, professional, etc.). But in all countries, re-gardless of the national specificities, profile edu-cation is based on determining the list of sub-jects or educational areas, content, skills / com-petencies needed to prepare young people for adult life. The generalized variant is a combination of the following components: 
– general educational subjects, obligatory for all students, namely National Language (Languages), Higher Mathematics, the Hu-manities (History of Ukraine, Social Sci-ence, Law), Physical Training and Foreign Language. In Sweden the general educa-tional component includes 8 compulsory subjects / educational areas on which about a third of the training time is given; 
– major subjects that correspond to the pro-file / direction of studying. The major is the main component of the content of higher education at this level, providing a pro-found study of the subjects chosen; 
– elective subjects (general or profile-based) that give students the opportunity to de-velop knowledge in the chosen field of study through extensive modules on the speciality or related to it. It is possible to choose among the courses opposite to the profile subjects or the courses of a general nature; 
– interdisciplinary fields / topics / courses, focused on the formation of core competen-cies. This is the ability to learn, think criti-cally, make decisions and solve problems; acquire new knowledge throughout life; work in a team; 

– religious / moral education (at the request of students); 
– practical subjects / courses, involving the volunteer work in the community. Approaches to the formation of the individ-ual curriculum of a student range from the vari-ant of the fixed list of obligatory subjects / courses (France) to providing the opportunities to a student to choose from the proposed list of subjects / courses (the USA). The concept of modernization of Ukrainian education seeks to renovate vocational educa-tion based on competence, strengthened practi-cal orientation of professional education and maintained fundamentality. A modern specialist must possess a high level of competence to with-stand competition in the labor market and in future – to ensure the competitive position of the company. For the coordination of the actions towards training a qualified employee it is necessary to define a system of relations with an employer in which he or she is a qualified customer in the labor market and educational services. This sys-tem can be based on: 1) the formation of the partnerships with companies to effectively adapt to changing de-mands and forming a common set of competen-cies relevant to the requirements of a particular segment of the labor market. So, low efficiency of knowledge, i.e. the abil-ity of specialists to use their knowledge and skills in practice does not satisfy employers first of all. According to the opinion of the experts at the scientific and practical seminar «European qualification frameworks (EQF) on the formation of the enterprise staff and the tools of managing the staff are the paradigm of the staff manage-ment», which was organized by Mykolayiv  V. O. Sukhomlinsky National University (Labo-ratory of entrepreneurship and business) [4], we give the most important consideration to this parameter. From the point of view of an employer a sig-nificant gap between acquired theoretical knowledge and their practical application, a low level or absence of «soft skills» (the ability to behave naturally in public and to present one-self, communication skills, self-control etc.) also lower the competitiveness of any institution of higher education in the labor market. In this con-
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text, the task of a higher educational establish-ment is to prepare a professional of a market type that meets the requirements and expecta-tions of a potential employer. The majority of the surveyed employers in-dicated the following reasons for their concerns connected with young specialists-graduates: they do not have any stability and reliability, they do not have enough responsibility, they have no ability to work for the result, they do not perceive themselves as workers, they have high expectations connected with wages. In terms of our study we can conclude that employers re-gard higher education as a sign that a priori dis-tinguishes a graduate from anyone who has no higher education. Thus, employers should be well imple-mented in education; without making up any ephemeral plans they should organically partici-pate in the process. Higher education institu-tions should maintain contacts with various companies (enterprises) and carry out compre-hensive measures within a university. According to the European standard a graduate immediately takes a job and performs his or her duties. The diploma ensures a high level of training. Taking a specialist a firm be-lieves that he or she is prepared properly, its guarantee being a high status of the educational establishment. If a specialist is not properly pre-pared and a firm has complaints against him or her, the image of the institution may be lost for-ever, its reputation can be seriously affected. A modern society demands well-educated people who are able to improve themselves, to make innovative, responsible decisions and predict their consequences; people who want to achieve high results. To develop appropriate qualities and skills of young professionals is the task of higher education institutions, as in conditions of growing competition between the universities the problem of graduates’ competitiveness in the labor market and the ability to promote their professional career it becomes extremely important. 2) the purposeful organization of practical training and diploma projects with due account for the requirements of consumers of educa-tional services, active presentation of their graduates in job fairs. Thus, the formation of a competitive gradu-ate today is among the major criteria that indi-cate the quality of the educational process in 

higher educational establishments. It goes with-out saying, it will depend on a set of competen-cies and knowledge acquired in higher educa-tional institutions and needed to compete in the labor market. The competences should be the key factor for a new paradigm of education, but in the proc-ess of their formation the following problems can occur: the desire to «hypercompetence», vagueness, fragmentation of the competence, the lack of consistency in the implementation of the learning process. Therefore the faculty that prepares profes-sionals who are in demand in the labor market cannot work without the participation of em-ployers in identifying the goals and objectives of training. The implementation of the tasks aimed at the involvement of business representatives into universities has a number of difficulties. It is difficult for the employers to introduce prospec-tive requirements for specialists which educa-tion should focus on. An association of employ-ers often does not have any imagination what is an ideal graduate. It should be admitted that the association is not interested in such a common understanding of an ideal graduate, as human resources of a particular company, enterprise, corporation are a factor that determines its competitive advan-tage in the market. The involving of business representatives to the higher educational estab-lishments is not connected with the providing of the basic (core) educational program. Entrepre-neurs do not have any time resources for regular classes with students, for the consultations or conducting research. And the specifics of doing business in Ukraine (the imperfection of legal framework, the prevalence of «uncivilized» forms of solving the problems, etc.) do not con-tribute to the fact that in the formal educational process all the nuances of doing business are reflected. It is difficult to expect from an instruc-tor-businessman to open all «secrets» of doing business, because it threatens increased compe-tition. In addition, success in business does not always match with pedagogical abilities and spe-cial pedagogical knowledge. We offer professional level curriculum, devel-oped by experienced specialists and approved by the competent bodies of Education and Science of Ukraine for core subjects in organic conjunction with programs of special courses (Figure 1). 

L. KRAVCHENKO, L. NAZAROVA, T. PORUDEYEVA, R. MAIBORODA, O. POSTNIKOVA Acmeological life coaching of the modern competetive expert formation 



94 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  

The school of competences (career centre) is based on employers' organizations with the nec-essary architectural accessibility, material and technical base, staffing and is located within the territorial accessibility for students of the region, or in a separate institutional setting. The versatility and unpredictability of the modern labor market encourages a future spe-cialist to acquire a large amount of knowledge, skills and competencies while studying in higher educational establishments. It can increase his or her competitiveness in the job search until the graduation. The labor market is carefully studied, the employers direct matrix to the career centre to form a contingent of listeners of the career cen-ter. The optimization of the learning process is conducted. According to the results of the survey which was held among Ukrainian employers, the rating scale of the most needed professions in the near future is defined and on its basis the curriculum of the students of the career centre is made. This is a learning process with the use of the laboratory of mentoring. The training program in the career center is optimized with the curriculum of the higher edu-cational establishments and the employers’ pro-fessional criteria for this speciality. After the course students receive a certificate of their fur-ther education in a selected speciality and em-ployment opportunities if the selected direction is stated by an employer. 
Quality matrix of a specialist in demand 

 
The speciality in demand at the private 

enterprise “Milky Way” 
Qm- qualifying features of a specialist in 

demand; 

i = 1, .., m-competences for a speciality in 
demand; 

J = 1, .., n- a speciality in demand; 
aij- a specialist in demand. 
Qm = a11 + a13 + a14 - a training plan 

according to the competence requirements 
The quality matrix is developed for private 

enterprise "Milky Way" To organize the training of a mentor-instructor it is necessary to note that an instruc-tor of the school of competences should be able to provide: 
– variability and personal orientation in the educational process (designing of individ-ual educational trajectories); 
– practical orientation of the educational process with the introduction of interactive and activity components (development of project research and communication meth-ods); 
– completion of professional self-determination of students and the forma-tion of skills and competencies required for continuing of higher education in the rele-vant area of production; 
– projecting of educational process directed to self-determination and self-realization of the listeners and self-determination in the professional sphere, the development of professional intentions and interests; 
– the maximal individualization of learning, the intensification of creativity in the stu-dents’ activities, the development of their research and project activity, the organiza-tion of social practices, the support of indi-vidual educational programs as a core com-ponent of the educational process; 
– the organization of a productive interaction with all subjects of the educational process on the principles of cooperation, collabora-tion and co-creation; 
– the organization of social partnership, with both the educational needs of the listeners and regional labor market needs; 
– the projecting of educational environment, which significantly expands the educational environment to include various socio-cultural factors and cultural institutions, educational resources; 
– the realization of a professional self-education as a source of personal and pro-fessional growth through satisfying one’s needs, interests, attitudes, values and plans.  
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Fig. 1. Professional (competence) training model 
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So, to overcome possible difficulties in the development of competency models of the edu-cational process it is necessary to determine whether the curriculum relates to competences; to assess a potential competency of educational subjects; to analyze the needs of employers for molded competences; to determine how the edu-cational process meets the modern scientific achievements. It should be noted that as a result of imple-mentation of the competence approach in higher education it is necessary to use the form of coop-eration and the efficiency of interaction of em-ployers and young professionals in the job mar-ket. For the full realization of the ways of in-creasing the competitiveness of graduates in the labor market it is important to include employ-ers participating in the formation of competitive professionals. However, to provide the whole process with integrity, graduates should be in-cluded in it and they should get interested in their independent work on augmenting their competitive advantage. After all, such a mecha-nism will significantly increase the adequacy of specialists training by the requirements of real production, will create the tools that allow graduates to present themselves in the labor 

market, and allow employers to determine the compliance of graduates to the necessary com-petences. The assessment of tools of the graduate pro-fessional competence, the modelling of the mixed types of classes student-employer with a top part «the ways of working» and the ac-quaintance with the technology and methodol-ogy of the tasks development for independent and individual students’ work in learning are for the further researches. 
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У статті розглядаються акмеологічний лайф-коучинг формування людини як суб’єкта жит-
тєвого шляху і розробляються засоби досягнення особистістю соціальних і професійних вершин. 
Проаналізовано критерії формування конкурентоспроможності фахівця, визначено пріоритетні 
напрями підвищення ефективності системи підготовки та використання спеціалістів з вищою 
освітою, обґрунтовується матриця якості фахівця та механізм її впровадження. 

Ключові  слова :  акмеологія, вища освіта, фахівець, конкурентоспроможність, роботодавець, 
матриця якості. 
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СОВРЕМЕННОГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 
В статье рассматривается акмеологичсекий лайф-коучинг формирования человека как лично-

сти; разработаны средства достижения им социальных и профессиональных вершин. Проанализи-
рованы критерии формирования конкурентноспособности специалиста, определены приоритеты 
повышения эффективности системы підготовки и задействованности специалистов с высшим 
образованием, сформирована матрица качества специалиста и пути ее реализации. 
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РИЗИКИ ТА ДЖЕРЕЛА ЗАГРОЗ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 

 
У статті досліджено сутність та запропоновано класифікацію ризиків та загроз для економі-

чної безпеки фінансового сектору. Визначено їхній вплив на деякі інститути фінансового сектору. 
Запропоновані ключові аспекти економічної безпеки фінансового сектору.  

Ключові  слова :  фінансовий сектор, ризик, економічна безпека, загрози. Спектр ризиків і загроз для економічної безпеки фінансового сектору істотно розши-рюється при розгляді проблеми з точки зору розвитку людини, поліпшення якості її життя.  Забезпечення економічної безпеки фі-нансового сектору пов’язане з групами ризи-ків і загроз, до яких можна віднести: макрое-кономічні, викликані погіршенням кон’юнк-тури світових цін на окремі товари експорту і підвищенням цін на імпорт; соціальні, торго-вельно-економічні; політичні тощо. Складові економічної безпеки є взаємозалежними. Взаємообумовленим є також виникнення  загроз і ризиків. На перший план для еконо-мічної безпеки фінансового сектору виходять такі загрози як безробіття та зниження  надійності доходів, а також впровадження у масову свідомість людей недовіри до інстру-ментів фінансового сектору. При такому під-ході головними мають стати інтереси люди-ни, а не ринку. Сьогодні немає підстав прий-мати єдину загальновизнану позицію у трак-

туванні поняття «ризик» – навіть у тому ви-падку, якщо його трактувати у відносно  вузькому розумінні економічного ризику. Водночас можна сформулювати ряд базових положень. Виходячи із системного підходу до визначення категорії ризику, можна ствер-джувати, що вона має складний системний характер, виражаючи одночасно якісні і кіль-кісні її аспекти. Мета «виживання» фінансового сектору в умовах кризи – недопущення ії подальшого розгортання, нейтралізація кризи та досяг-нення соціально-економічної керованості. Ризик – це можливість здійснення неба-жаної або небезпечної події. Будь-яка дія (або бездіяльність) людини, організації, підприєм-ства, людства в цілому завжди пов’язана з ризиком [1, 59–61]. Залежно від причин ви-никнення ризики можуть бути природними, техногенними або соціально-економічними, а також – з огляду на взаємодію цих сфер – змі-шаними.  
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Як один з підходів до вирішення цього питання в наукових публікаціях з’явилась ідея багатокритерійного підходу до оцінки ступеня ризику. З одного боку, ризик – це ступінь невизначеності та конфліктність у людській діяльності. З іншого боку, ризик є об’єктивно-суб’єктивною економічною кате-горією, що відображає ступінь успішності або невдачі підприємства в досягненні намічених цілей з урахуванням впливу контрольованих (внутрішніх) і неконтрольованих (зовнішніх) факторів [2]. У публікаціях В. Занга обговорюється під-хід, пов’язаний з можливістю і необхідністю використання «додаткового виміру» в межах теорії економічного ризику. «Додатковий ви-мір» передбачає, що в реальних ситуаціях ма-тематичний інструментарій оцінки ступеня економічного ризику так чи інакше втрачає свою прогностичну здатність і, відповідно, потребує його доповнити або замінити на інший інструментарій, ефективніший у конк-ретній ринковій ситуації. Проблемним стає питання визначення моментів біфуркації, коли одні фактори стають такими, що визна-чають, а інші – що лише побічно впливають [3, 120–123]. Окреслені особливості підтверджують проблемний характер сучасного уявлення як про самі економічні ризики, так і про методи їх кількісних оцінок (у тому числі і щодо про-блеми забезпечення економічної безпеки фі-нансового сектору). Основними завданнями вивчення ризи-ків є: встановлення кількісних значень імові-рності ризиків, прогнозування ризиків, роз-робка заходів щодо зниження ризиків, мето-ди страхування та інші способи захисту [2]. Залежно від змісту і специфіки інститу-тів, які породжують інституційні ризики, мо-жна виокремити такі їх види. Ризики, що виникли як результат політики держави і діяльності державних органів, а та-кож як наслідок незрілості державних інститу-тів. Причинами їх прояву є зміни в законодав-чих та інших нормативних актах; недостат-ність інформації та нерозвинутість інформа-ційних систем; зміни в політичній ситуації у країні; зміни у відносинах з іноземними держа-вами; опортунізм керівників; корупція тощо. 

Фінансово-кредитна політика держави також сприяє появі інституційних ризиків в фінансовому секторі. Зокрема, банківська си-стема не орієнтована на фінансову підтримку вітчизняних виробників. Переважна частина товаровиробників опинилася поза фінансово-кредитною системою, що призвело до примі-тивізації та архаїзації сучасного виробництва і товарних відносин, до різкого зниження про-дуктивності праці та технічної оснащеності. Ризики, породжені ринковими інститута-ми. До них, насамперед, можна віднести ризи-ки, пов’язані із зміною кон’юнктури ринку, процентної ставки, умов кредитування, а та-кож з невиконанням умов контракту і опор-туністичною поведінкою контрагентів. Ризики, породжені повсякденними стере-отипними соціальними нормами і обмежен-нями. Вони визначаються неадекватністю вкорінених у повсякденній практиці господа-рювання стійких психологічних настанов, звичок, ролевих очікувань, уподобань, цінніс-них орієнтирів для інститутів нової соціаль-но-економічної реальності. Наприклад, реор-ганізація багатьох підприємств обмежилася зміною лише їх «вивіски» (ВАТ, ТОВ і т. п.) – без глибокого реформування внутрішньогос-подарських відносин і зовнішніх економічних зв’язків. Фактично вони продовжували функ-ціонувати за звичними схемами, на основі старих ціннісних орієнтирів, керуючись існу-ючими стереотипами, що і зумовило багато в чому їх низькі адаптаційні якості, нездат-ність вирішувати актуальні для виживання і розвитку проблеми. За масштабом охоплення інституційні ризики бувають міжнародними, національ-ними, регіональними, галузевими, місцевими та організаційними. Джерелом міжнародних інституційних ризиків є зміна кон’юнктури світового ринку, умов міжнародних догово-рів і взаємовідносин між країнами.  За сферою виникнення інституційні ри-зики бувають:  
– зовнішні, що утворюються під впливом системних, тобто зовнішніх у відношен-ні до суб’єкта господарювання, інститу-тів; джерелами їх прояву можуть бути нестабільність і суперечливість законо-давства, непередбачені дії державних органів влади, нестабільність в економі-
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чному, соціальному і політичному сере-довищі, зміни в економічній (фінан-совій, податковій, зовнішньоекономіч-ній) політиці; 
– внутрішні, що утворюються під впливом локальних організаційних або внутріш-ніх інститутів; їх джерелами можуть вва-жатися непередбачені зміни у структурі власності та управлінні підприємством, дії конкурентів, зміни у взаємовідноси-нах з господарськими партнерами і кон-трагентами. За часом виникнення ризики бувають минулі, поточні та майбутні. Щодо суб’єкта джерела ризиків, то вони бувають індивідуальними (що приймаються окремим індивідом), колективними (що приймаються фірмою) і державними (що приймаються органами державної влади). Залежно від свободи вибору суб’єкта ри-зик може бути добровільним (коли суб’єкт сві-домо йде на ризик, або недобровільним (коли ризик нав’язується суб’єктові внутрішнім і зо-внішнім інституціональним середовищем). Відповідно до соціальної природи інсти-тутів розрізняють:  
– ризики, породжені формальними інсти-тутами (наприклад, недоліками і зміна-ми в законодавчо-правовій сфері, полі-тичному устрої, умовах контракту, тобто у правилах і нормах, які встановлюють-ся і захищаються органами державної влади); 
– ризики, зумовлені соціокультурними особливостями країни, регіону і місцево-сті, тобто звичаями, традиціями, ціннос-тями, переконаннями або вкоріненими в 

соціальних діях і суспільній психології нормами поведінки і стереотипами мис-лення. При оцінці економічної безпеки важливо врахувати як самі відповідні показники, так і їх порогові значення. Необхідний рівень еко-номічної безпеки можна вважати досягну-тим, якщо усі вони відповідатимуть порого-вим значенням протягом життєвого циклу організації. Сукупність показників економічної без-пеки суб’єктів фінансового сектору може бу-ти класифікована з позицій поточного і стра-тегічного аспектів. Оцінювати їхню діяль-ність слід за всіма напрямами, що складають концепцію економічної безпеки фінансового сектору. 
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V .  K R YL E N KO  M y k o l a ev  
RISKS AND SOURCES OF THREATS TO THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE FINANCIAL SECTOR 
The article examines and investigates the nature and classification of risks and threats to the economic 

security of the finance sector. Their impact on various institutions of the financial sector has been deter-
mined. Key aspects of economic security of the financial sector have been proposed. 

Key words:  financial sector, risk, economic security, threats. 
 

В .  И .  КРЫЛЕНКО   г .  Н и к о л а е в 
РИСКИ И ИСТОЧНИКИ УГРОЗ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 
В статье исследована сущность и предложена классификация рисков и угроз для экономической 

безопасности финансового сектора. Определено их влияние на некоторые институты финансового 
сектора. Предложены ключевые аспекты экономической безопасности финансового сектора. 

Ключевые  слова :  финансовый сектор, риск, экономическая безопасность, угрозы. Стаття надійшла до редколегії 09.11.2015 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ МІСЦЕ 
В ЕКОНОМІЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
У статті проаналізовано динаміку посівних площ, валових зборів та урожайності технічних 

культур. Визначено роль технічних культур в економіці сільськогосподарських підприємств. Оціне-
но економічну ефективність виробництва продукції технічних культур.  

Ключові  слова :  ефективність виробництва, соняшник, ріпак, соя, технічні культури, продук-
ція, сільськогосподарські підприємства. Вирощування технічних культур є важли-вою складовою стратегії економічного розви-тку держави. Протягом останнього десятиріч-чя спостерігається стала тенденція розширен-ня посівних площ технічних культур в аграр-них підприємствах, що зумовлено вигідністю їх вирощування порівняно з іншими сільсько-господарськими культурами. Україна займає провідні позиції з виробництва насіння соня-шнику, забезпечуючи в окремі роки 15–16% його загальносвітового обсягу. Тому актуаль-ним є питання забезпечення промисловості сировиною для виробництва олії, що буде пос-тавлятися на внутрішні ринки та на експорт, а це дасть можливість підвищити ефективність виробництва технічних культур та зайняти вагоме місце в економіці сільськогосподарсь-ких підприємств. Різним аспектам ефективного функціону-вання аграрного виробництва, питанням еко-номічної ефективності, розвитку виробництва окремих технічних культур присвятили праці відомі вітчизняні вчені: О. Андрієнко [1], В. Благодатний, П. Гайдуцький, Б. Губський, В. Зіновчук, Л. Мармуль, О. Маслов [2], А. Побе-режна, П. Саблук, В. Федоряка [3] та інші науко-вці. Проте недостатньо вивченими залишають-ся проблеми розвитку ефективного виробниц-тва технічних культур на районному рівні.  Метою даного дослідження є обґрунту-вання економічної ефективності виробництва 

продукції технічних культур та визначення їх місця в економіці сільськогосподарських підп-риємств Вознесенського району. Наявність сприятливих ґрунтово-кліматичних умов для вирощування основних технічних культур, значний економічний по-тенціал створюють необхідні умови для орга-нізації ефективного виробництва олієсирови-ни. Фактором, що стримує реалізацію наявно-го потенціалу та підвищення економічної ефе-ктивності, є екстенсивний характер розвитку виробництва продукції технічних культур, насамперед соняшнику. Розширення площ під цією культурою понад науково-обґрунтовані норми призводить до виснаження ґрунтів, втрати їх родючості, негативно впливає на урожайність культур, що вирощуються після такого попередника.  Проаналізуємо у таблиці 1 динаміку посів-них площ технічних культур у сільськогоспо-дарських підприємствах Вознесенського райо-ну Миколаївської області. Отже, у сільськогосподарських підприємст-вах площі під соняшником збільшились на  11391 га або 113,5% порівнюючи 2014 рік з  2011 роком та на 6494 га або 43,5% порівнюючи з 2012 роком та на 7084 га або 49,4% порівнюю-чи з 2013 роком. Збільшення посівних площ під соняшником відбувається в основному за раху-нок високих ринкових цін на олійні культури, які щороку мають тенденцію до зростання.  
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Під соєю у сільськогосподарських підпри-ємствах зайняті незначні площі в межах 156–492 га, що обумовлено вибагливістю до поли-ву. При цьому більша частина зрошувальної системи, яка була побудована ще до 90-х ро-ків була практично знищена при розпаюван-ні земель, це стримує розширенню площ під соєю та отриманню високих врожаїв. Саме цю культуру можна використовувати в кормови-робництві та здешевлювати кормову базу для галузі тваринництва. Посіви ріпаку озимого за досліджувані чотири роки дещо зменшились, а саме на  852 га або 31,9%, що обумовлено чергуван-ням посівних площ у сівозміні з інтервалом  3–4 роки, складністю збирання врожаю та вимогами ринку. У товаристві з обмеженою відповідальні-стю НТЦ «Лан» площі під посівами соняшни-ку збільшились на 60 га порівнюючи 2014 рік з 2011 роком та складає 1060 га у 2014 році. Слід відмітити також, що питома вага соняш-нику в площі сільськогосподарських угідь у 2014 році займає 40,8%, що є порушенням науково-обґрунтованих сівозмін. Соя в дано-му підприємстві висівалась лише у 2011, 2012, 2014 роках, посівні площі знаходились в межах 30–85 га. Посіви ріпаку озимого від-бувалися лише у 2011 році на площі 30 га та у 2014 році на площі 100 га. У товаристві з обмеженою відповідальні-стю «Дружба» Вознесенського району площі під соняшником збільшились на 2173 га або 227,3% порівнюючи 2014 рік з 2011 роком. Найбільші посіви соняшнику (4199 га) в да-ному господарстві були у 2012 році, а потім відбувалась тенденція поступового спаду. 

Проаналізуємо у таблиці 2 динаміку ва-лового збору технічних культур у сільського-сподарських підприємствах Вознесенського району. Так, у сільськогосподарських підприємст-вах по соняшнику валові збори збільшились на 230% порівнюючи 2014 рік з 2011 роком та на 163% порівнюючи з 2012 роком та на 52,7% порівнюючи з 2013 роком. Це відбуло-ся в основному за рахунок розширення посів-них площ під соняшником на 113,5% та збі-льшення врожайності на 54,5%.  Збільшення валового збору по озимому ріпаку (на 31781 ц) порівнюючи 2014 рік з 2011 роком відбулося за рахунок інтенсивно-го фактору, а саме зростання врожайності на 175,6% за відповідний період.  У товаристві з обмеженою відповідальні-стю НТЦ «Лан» валові збори по соняшнику збільшились на 14042,5 ц порівнюючи  2014 рік з 2011 роком, насамперед, за раху-нок зростання урожайності на 90,3%. Це го-ворить в основному про те, що на сьогодні господарства з хорошим фінансовим станом намагаються сіяти насіння соняшнику гібри-дних сортів, що здатне давати значну приба-вку врожайності за умови дотримання усіх технологічних вимог з вирощування соняш-нику в даній кліматичній зоні. У товаристві з обмеженою відповідальніс-тю «Дружба» валові збори по соняшнику за чо-тири роки збільшились на 92729 ц або 223,3%, насамперед, за рахунок розширення посівних площ на 227,3% та збільшення врожайності на 29,3%. У таблиці 3 проаналізуємо урожайність технічних культур у сільськогосподарських підприємствах Вознесенського району. 

Таблиця 1  
Динаміка посівних площ технічних культур у сільськогосподарських  

підприємствах Вознесенського району, га* Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення (+; –) 2014 року від 2011 р. 2012 р. 2013 р. Соняшник 10032,0 14929,0 14339,0 21423,0 +11391 +6494 +7084 Соя 205,0 492,0 – 156,0 –49 –336 +156 Ріпак озимий 2673,0 113,0 1471,0 1821,0 –852 +1708 +350 Ріпак ярий – 30,0 438,0 – – –30 –438 *Розраховано за статистичними даними форм звітності 29-сг. 
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Таблиця 2  
Динаміка валового збору технічних культур у сільськогосподарських 

підприємствах Вознесенського району, ц* Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення (+; -) 2014 року від 2011 р. 2012 р. 2013 р. Сільськогосподарські підприємства Вознесенського району Соняшник 186558 234215 403393 615949 +429391 +381734 +212556 Соя 1384 1714 – 1746 +362 +32 +1746 Ріпак озимий 36223 1376 31935 68004 +31781 +66628 +36069 Ріпак ярий   185 1500 – – –185 –1500   Товариство з обмеженою відповідальністю НТЦ «Лан» Вознесенського району Соняшник 13797,5 11663,1 21780,0 27840,0 +14042,5 +16176,9 +6060 Соя 333,7 1050,0 – 1261,0 +927,3 +211 +1261 Ріпак озимий 423,0 – – 4215,0 +3792 +4215 +4215 
Соняшник 28677 61018 120546 121406 +92729 +60388 +860 Ріпак озимий 9273 – – 32375 +23102 +32375 +32375 *Розраховано за статистичними даними форм звітності 29-сг. 

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба» Вознесенського району 

Т а б л и ц я  3  
Динаміка урожайності (ц з 1 га) технічних культур у сільськогосподарських  

підприємствах Вознесенського району* Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення (+; –) 2014 року від 2011 р. 2012 р. 2013 р.   Сільськогосподарські підприємства Вознесенського району Соняшник 18,60 15,69 28,13 28,75 +10,16 +13,06 +0,62 Соя 6,75 3,48 – 11,19 +4,44 +7,71 +11,19 Ріпак озимий 13,55 12,18 21,71 37,34 +23,79 +25,17 +15,63 Ріпак ярий – 6,17 3,42 – – –6,17 –3,42   Товариство з обмеженою відповідальністю НТЦ «Лан» Вознесенського району Соняшник 13,80 19,44 19,80 26,26 +12,47 +6,83 +6,46 Соя 11,12 15,00 – 14,84 +3,71 –0,16 +14,84 Ріпак озимий 14,10 0,00 – 42,15 +28,05 +42,15 +42,15 
Соняшник 30,00 14,53 34,77 38,80 +8,80 +24,27 +4,03 Ріпак озимий 13,25 – – 37,00 +23,75 +37,00 +37,00 *Розраховано за статистичними даними форм звітності 29-сг. 

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба» Вознесенського району 
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Отже, у сільськогосподарських підприєм-ствах урожайність по соняшнику збільши-лась на 10,16 ц або 54,6% порівнюючи  2014 рік з 2011 роком та на 13,06 ц або 83,2% порівнюючи з 2012 роком. По озимому ріпаку урожайність збільшилась на 23,79 ц або  175,6% порівнюючи 2014 рік з 2011 роком.  У ТОВ НТЦ «Лан» урожайність по соняш-нику за чотири роки збільшилась на 12,47 ц або 90,3%, а у ТОВ «Дружба» збільшення від-булося на 8,8 ц, що склало у 2014 році 38,8 ц з 1 га. Отже, зростання врожайності в основно-му залежить від заміни сорту насіння на гіб-риди, підвищення родючості грунту та удо-сконалення технології виробництва. У таблиці 4 проаналізуємо роль та зна-чення технічних культур в економіці сільсь-когосподарських підприємств Вознесенсько-го району.  Питома вага технічних культур у валовій продукції сільськогосподарських підпри-ємств в цілому займає 62%, по валовому до-ходу 69%, по виручці від реалізації соняшни-ку, сої, озимого ріпаку 66,2%, по прибутку 87,5%, по фонду оплати праці 29,4% та по ви-

тратам виробництва 51,1%. Прибуток, що склав в середньому за три роки по технічним культурам 47,7 млн грн, насамперед, є важли-вим вкладом в покращення фінансового ста-новища сільськогосподарських підприємств. З вище викладеного слідує, що виробництво та реалізація продукції технічних культур відіграє важливу роль в економіці сільського-сподарських підприємств Вознесенського району.  Ефективність виробництва є узагальню-ючою економічною категорією, якісна ознака якої відображується у високій результатив-ності використання всіх складових виробни-цтва. Одним з найважливіших результатив-них показників діяльності будь-якого суб’єк-та господарювання в ринкових умовах є роз-мір отриманого прибутку, а показником ефе-ктивності – рентабельність.  У таблиці 5 проаналізуємо показники економічної ефективності виробництва про-дукції технічних культур у сільськогосподар-ських підприємствах Вознесенського району. Аналізуючи економічну ефективність со-няшнику слід відмітити, що за останні чотири 
Таблиця 4  

Роль технічних культур в економіці сільськогосподарських підприємств Вознесенського району* 

Показники 
Сільськогосподарські підприємства району Технічні культури У серед-ньому технічні культу-ри %  до підпри-ємств району 2012р. 2013 р. 2014 р. У серед-ньому за  3 роки 2012р. 2013 р. 2014 р. У серед-ньому за 3 роки 

Валова продукція (в постійних цінах 2010 року), млн грн. 109,060 232,222 281,025 207,436 67,402 123,889 194,267 128,519 61,96 
Валовий доход, млн грн 71,843 76,215 148,411 98,823 52,124 47,491 104,570 68,062 68,87 Виручка від реалі-зації продукції, млн грн 146,134 235,955 427,438 269,842 104,146 141,030 291,114 178,763 66,25 
Прибуток (збиток), млн грн 38,709 28,983 95,856 54,516 36,009 28,830 78,216 47,685 87,47 Фонд оплати пра-ці, млн грн 8,746 10,527 10,275 9,849 2,686 2,829 3,162 2,892 29,37 Виробничі витра-ти, млн грн 105,381 201,589 288,789 198,586 49,789 80,241 174,093 101,374 51,05 *Розраховано за статистичними даними форм звітності 50-сг. 

В. С. КУШНІРУК, Є. В. ОРЄХОВ · Економічна ефективність виробництва продукції технічних культур та їх місце в економіці сільськогосподарських підприємств 



103 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

роки збільшилась врожайність на 54,6%, що обумовлено сприятливими погодними умо-вами та посівом більш врожайних сортів со-няшнику. В той же час повна собівартість 1 ц реалізованої продукції збільшилась на 15,2%, що обумовлено зростанням цін на матеріаль-ні витрати, а саме на мінеральні добрива, за-соби захисту рослин, паливно-мастильні ма-теріали, які зросли практично за останній рік у 2–2,5 рази. 

Зі зростанням цін на матеріальні ресурси, що використовуються при виробництві та отриманні насіння соняшника, насамперед, виробники за чотири роки підняли ціну на 21,5%, яка склала у 2014 році 385,97 грн за 1 ц. Збільшення ціни реалізації дало можли-вість отримати на 40,9% прибутку більше з розрахунку на 1 ц порівнюючи 2014 рік з  2011 роком. При цьому прибуток з розрахун-ку на 1 га у 2014 році склав 3178,9 грн, а рі-вень рентабельності 40,15%.  Виробництво сої у сільськогосподарських підприємствах здійснювалось у 2011–2012 ро-ках та у 2014 році. Урожайність даної культу-ри занадто замала, варіація якої склала  3,48–11,19 ц з 1 га, що обумовлюється відсут-ністю зрошувальних систем та сприятливих природно-кліматичних умов.  Незважаючи на зменшення обсягів виро-бництва насіння ріпаку в Україні, розвиток ріпаківництва в світі є більш стабільним. Для цього є всі підстави, адже ріпак має технічне, продовольче та кормове значення. У провід-них країнах світу ця культура вважається стратегічною та займає важливе місце у про-довольчих та енергетичних балансах. Так, у сільськогосподарських підприємствах Возне-сенського району урожайність озимого ріпа-ку зросла на 175,6% порівнюючи 2014 рік з 2011 роком і складала у 2014 році 37,34 ц з 1 га. При цьому ціна від реалізації 1 ц озимого ріпаку збільшилась на 6,2%, а повна собівар-тість 1 ц на 19,8%, що спричинило зменшен-ня прибутку на 47,3% порівнюючи 2014 рік з 2011 роком. У той же час прибуток з розраху-нку на 1 га збільшився на 45,1% порівнюючи 2014 рік з 2011 роком і склав у 2014 році  1571,13 грн при рівні рентабельності 11,13%. Важливим напрямом збільшення обсягів виробництва продукції технічних культур, підвищення її якості та окупності витрат є перехід до вирощування їх за інтенсивними технологіями. У той же час виробникам агра-рної продукції необхідно подбати про те, щоб на ринок поставлялась не сировина техніч-них культур, а готова продукція, яка, насам-перед, була направлена не тільки на внутріш-ній ринок, а й на зовнішній.  У подальшому особливо актуальними є вивчення питання ефективності переробки продукції технічних культур порівняно з їх ефективністю виробництва. 

Таблиця 5  
Економічна ефективності виробництва 

продукції технічних культур у 
сільськогосподарських підприємствах 

Вознесенського району* Роки Соняшник Соя Ріпак озимий Урожайність, ц з 1 га 2011 18,60 6,75 13,55 2012 15,69 3,48 12,18 2013 28,13 – 21,71 2014 28,75 11,19 37,34 Повна собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн 2011 239,08 220,10 315,39 2012 235,84 369,75 271,66 2013 230,41 – 223,27 2014 275,41 264,70 377,94 Ціна реалізації 1 ц, грн. 2011 317,56 235,34 395,28 2012 362,55 333,19 385,88 2013 288,15 – 302,74 2014 385,97 390,79 420,01 Прибуток (збиток) у розрахунку на 1 ц, грн 2011 78,48 15,24 79,89 2012 126,71 –36,55 114,23 2013 57,74 – 79,46 2014 110,56 126,09 42,07 Рівень рентабельності (збитковості),% 2011 32,83 6,93 25,33 2012 53,73 –9,89 42,05 2013 25,06 – 35,59 2014 40,15 47,63 11,13 *Розраховано за статистичними даними форм звітності 50-сг. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF GOODS OF INDUSTRIAL CROPS 

AND THEIR PLACE IS IN ECONOMY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
The dynamics of sowing areas, gross collections and productivity of industrial crops is analysed in the 

article. Certainly role of industrial crops in the economy of agricultural enterprises. Economic efficiency of 
production of goods of industrial crops is appraised.  
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ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР И ИХ МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье проанализирована динамика посевных площадей, валовых сборов и урожайности тех-

нических культур. Определенно роль технических культур в экономике сельскохозяйственных пред-
приятий. Оценена экономическая эффективность производства продукции технических культур.  
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В Україні основні засади формування ри-нку земель визначені в Державній цільовій програмі розвитку українського села. Зокре-ма в ній відзначено, що ринок землі форму-ється шляхом [3]: 
– прийняття законів України про створен-ня та функціонування ринку земель, ве-дення державного земельного кадастру, створення фонду земель державної вла-сності та управління ними; створення єдиної системи реєстрації нерухомості, в тому числі земельних ділянок; сприяння розвитку інфраструктури ринку земель (земельні біржі, аукціони, конкурси тощо); 
– удосконалення підходів до оцінки сіль-ськогосподарських угідь з урахуванням ринкових умов; посилення захисту прав власників земельних ділянок і контро-лю за ціновою політикою на земельному ринку. Проте в Україні відсутній повноцінний ринок земель, який міг би визначити або сформувати ефективного власника. Тому вважаємо, що передчасним є висно-вок про те, що «формування прозорого земе-льного ринку земель сільськогосподарського призначення є логічним завершенням земе-льної реформи» [1, 219], оскільки сьогодні існує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Вагомий внесок у дослідженні питань інституційних засад формування землекори-стування зроблено у працях В. В. Горлачука 

[2], Д. С. Добряка [4], А. Г. Мартина [7], А. М. Третяка [10], А. Я. Сохнича [9], Л. О. Ша-шули [12] та ін. Завдяки їх дослідженням сформовано основні положення, що визначають наукові уявлення про земельні ресурси, аспекти що-до створення інституту ринку землі та ін. Але не зменшуючи ролі наукової доробки вчених, що вивчають тенденції розвитку сільськогосподарського землекористування, відзначимо, що цілий спектр питань, які на-бувають нових форм свого прояву в процесі функціонування ринкової економіки, зали-шається недослідженим. Сьогодні необхід-ним є прискорення інституціональних змін, оцінка впливу різних інституцій на розв’я-зання проблем у землекористуванні, впрова-дження заходів щодо ефективного інститу-ційного розвитку аграрної сфери та землеко-ристування. Саме цим проблемам і присвяче-на дана стаття. Метою статті обґрунтування теоретико-методологічних засад щодо інституціональ-ної трансформації ринку землі. З огляду на це, поставлена наукова зада-ча дослідити необхідність здійснення ком-плексу заходів щодо ефективного інституцій-ного розвитку аграрної сфери та землекорис-тування.  Успішний розвиток ринку землі може бути досягнутий за умови інституціонального за-безпечення, що сприятиме його нормальному 
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В статті розкриті заходи земельної політики, що забезпечують раціональне використання і 
охорону земель. Вказано, що їх основна мета полягає у забезпеченні раціонального використання і 
охорони земель, функціонуванні безперебійного ефективного сільськогосподарського виробництва.  

Визначені напрями інституціоналізації землекористування, що спираються на екологічні, ор-
ганізаційні та фінансово-економічні важелі. Запропонована схема інституціоналізації землекорис-
тування та розкрита інструментальна база землекористування. В статті обґрунтовано, що 
інституції землекористування включають в себе такі підсистеми: політичну, економічну, соціаль-
ну, екологічну, організаційно-господарську та інші складові. 
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функціонування, зокрема, наявності спеціалі-зованих установ, які організовуватимуть і проводитимуть земельні торги, створювати-муть мережу фінансово-кредитних установ для здійснення заставних операцій із земель-ними ділянками (головним чином земельних іпотечних банків) та суб’єктів оціночної  діяльності для проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель, надава-тимуть консультаційні, посередницькі й  інформаційні послуги через консалтингові, ріелторські підприємства і спеціалізовані  інформаційні видання, здійснюватимуть під-готовку у навчальних закладах кваліфікова-них фахівців для роботи у сферу ринку землі тощо. Інститути у сфері землекористування ре-гулюють процес раціонального використан-ня ресурсів. Досвід управління земельними ресурсами вказує на необхідність удоскона-лення методології інституціоналізації земле-користування, що забезпечить ефективний його розвиток та сприятиме екологобезпеч-ному його використанню. Це дає підстави зробити висновок, що формування належно-го інституціонального забезпечення є необ-хідним кроком для формування дієвої держа-вної політики щодо раціонального викорис-тання земельних ресурсів. Для подолання інституціональної недо-вершеності в сфері землекористування необ-хідно забезпечити умови щодо зміцнення йо-го конкурентоспроможності, оптимізації структури землекористувань та застосування таких засобів ефективного земельного мене-джменту, які б спроможні були створити всі умови для розвитку сучасного конкурентно-го ринкового середовища. При цьому важли-вим є те, що в рамках інституційного середо-вища має бути відображений екологічний вектор розвитку, що сприятиме еколого-економічній стабілізації довкілля. Інституціоналізація пов’язана, перш за все, із впровадженням державних інструмен-тів управління, що потребує розв’язання та-ких завдань: 
– обґрунтування ринкових пріоритетів зе-мельної реформи на прогнозний період, що потребує розробки плану очікуваного стану організації використання земель різних категорій та форм власності; 

– розробка принципів, методів та механіз-мів управління землекористуванням, з врахуванням багатоукладності економі-ки, застосовуючи важелі впливу на су-б’єкти господарювання на землі щодо забезпечення раціонального викорис-тання й охорони земель; 
– формування інструментів системи управління землекористуванням, орієн-тованих на прийняття ефективних управлінських рішень; 
– обґрунтування функцій та зв’язків між компонентами організаційної підсисте-ми управління земельними ресурсами і землекористуванням, що передбачає здійснення розподілу повноважень на міжвідомчому рівні у сфері землекорис-тування, усунення міжвідомчих неузго-дженостей в галузі земельних відносин; 
– розробка загальнодержавної та регіона-льних програм використання та охоро-ни земель, складання схем та проектів землеустрою, що сприятиме забезпечен-ню оптимальної структури агроландша-фтів, землеволодінь та землекористу-вань; 
– проведення грошової оцінки земельних ділянок України за єдиною уніфікова-ною методикою та створення на основі цього інформаційно-реєстраційної сис-теми земельного кадастру, що дозво-лить забезпечити економічно доцільну основу для проведення операцій з обі-гом земельних ділянок; 
– консолідація зусиль, спрямованих на розробку та реалізацію Концепції раціо-нального землекористування і відповід-но до цього формування пріоритетів державної земельної політики. Основна мета приведених заходів земель-ної політики полягає у забезпеченні раціона-льного використання і охорони земель, функ-ціонуванні безперебійного ефективного сіль-ськогосподарського виробництва.  При визначенні інституціональних особ-ливостей землекористування слід враховува-ти, що земля є унікальним та особливим ре-сурсом. При цьому, завжди є необхідність за-безпечити пріоритет тих чи інших суспільних інтересів. Але це потребує таких скоордино-ваних дій, які б захищали права землевласни-ків та землекористувачів. Проте власність на землю не повинна надавати землевласнику необмежене право розпоряджатися нею.  
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Регламентація рівня втручання має спирати-ся на адміністративно-правову та економічну основу. Відзначимо, що інституції імплементу-ють такі підсистеми: політичну, економічну, соціальну, екологічну, організаційно-господарську та інші складові.  Політична підсистема інституціоналізації включає формування відповідного норматив-но-правового забезпечення, спрямованого на створення інституту цивілізованого ринку землі.  Виходячи із повноважень, які покладені на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у сфері регулю-вання земельних відносин, завданням тери-торіальних органів земельних ресурсів є не підготовка проектів рішень або висновків органів місцевого самоврядування, а внесен-ня пропозицій відповідному органу місцево-го самоврядування з питань у сфері земель-них відносин.  Їх повноваження базуються на наступ-ному: 
– територіальні органи беруть участь в організації й проведенні за дорученням місцевої державної адміністрації або/та за угодою з відповідною радою земель-них аукціонів і конкурсів, визначають стартову ціну земельної ділянки; 
– здійснюють заходи щодо розвитку рин-ку земель, вносять пропозиції відповід-ній раді та місцевій державній адмініст-рації стосовно розвитку кредитних від-носин і вдосконалення системи оподат-кування; 
– надають юридичним та фізичним осо-бам довідки з нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 
– вносять пропозиції Держземагенству України з питань розробки землевпоря-дної документації, ціноутворення; 
– використовують в установленому зако-нодавством порядку бюджетні кошти для реалізації програм освоєння нових технологій, іншої науково-технічної ді-яльності у сфері раціонального викорис-тання та охорони земель; 
– контролюють дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог до виконання землевпорядних та земле оціночних робіт і подають Держземаген-ству України пропозиції щодо надання, 

переоформлення та анулювання ліцен-зій на відповідні види робіт; 
– розглядають згідно із законодавством справи про адміністративні правопору-шення і в межах своїх повноважень приймають відповідні рішення. Крім того, відділи Держземагенства в ре-гіоні здійснюють свої повноваження безпосе-редньо і через територіальні підрозділи сис-теми органів виконавчої влади з питань зе-мельних ресурсів на відповідній території та ведуть контроль за фінансово-госпо-дарською діяльністю міських та районних управлінь(відділів) земельних ресурсів на відповідній території. Аналіз функцій органів виконавчої влади з питань управління земельними ресурсами свідчить, що питання, які входять до їх ком-петенції, характеризуються міжвідомчими неузгодженостями. Головною причиною та-кої ситуації є втрата державою функцій управління земельними ресурсами і відсут-ність єдиної земельної політики, що унемож-ливлювало регулювання земельних відносин за допомогою державних важелів [8, 83].  Багато функцій дублюються, повнова-ження окремих Міністерств та відомств пере-плітаються, чим створюються певні утруд-нення при прийнятті науково обґрунтованих управлінських рішень щодо раціонального використання і охорони земель. Тому вини-кають запитання, кому надати перевагу при вирішенні питань, що стосуються прийняття того чи іншого управлінського рішення – Мі-ністерству аграрної політики та продовольс-тва України чи Держземагенству України або Міністерству екології та природних ресурсів.  Дублювання та розпорошеність повнова-жень у сфері управління землекористуван-ням між численними міністерствами та ві-домствами породжує загальну безвідповіда-льність. Існуючий порядок розпорядження землями державної власності не враховує того, що органи місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів України, державні адмініст-рації є органами загальної компетенції і фак-тично не мають у своєму складі фахівців, зі спеціальною освітою, але вирішують питання щодо управління земельними ділянками. Фа-ктично ж, підготовка рішень щодо розпоря-дження земельними ділянками здійснюється 
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державними органами земельних ресурсів. Але остаточне рішення щодо розпорядження землями державної власності приймається не органами земельних ресурсів, а органами загальної компетенції, через що знижується відповідальність за зміст підготовлених про-позицій або наданих погоджень. Функціонування єдиної системи управ-ління землекористуванням ускладнюється і через те, що розпорядження земельними ді-лянками державної власності здійснюється різними органами, через що ускладнюється реалізація єдиних засад земельної політики у державі. Для усунення цих недоліків фахівці [5, 38] пропонують надати повноваження із розпорядження земельними ділянками дер-жавної власності спеціально уповноваженому центрального органу виконавчої влади з пи-тань земельних ресурсів.  Варто зазначити, що така постановка пи-тання є небезпечною з точки зору управлін-ської проблеми, що вирішується, оскільки центральні органи виконавчої влади з пи-тань земельних ресурсів не спроможні вирі-шувати складні земельні питання. Цю функ-цію повинні вирішувати ради (районні, обла-сні, селищні). Необхідно сконцентрувати функції щодо купівлі-продажу земель держави, передачі їх в оренду та постійне користування, здійснен-ня контролю за їх екологічним станом в од-ному державному органі управління. Наші дослідження свідчать, що зазначені повнова-ження і відповідальність мають бути покла-дені на Головне управління Держземагенства України. Доцільним є створення державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель, яка повинна ефективно співпрацювати з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування і прокуратури.  Є підстави вважати, що спільними зусил-лями можна забезпечити узгоджену діяль-ність державних органів управління у галузі земельних відносин, розвинути демократич-ні засади управління по всій ієрархічній вер-тикалі, забезпечити науковообгрунтоване розмежування прав, обов’язків і відповідаль-ності суб’єктів управління, створити чітку систему контролю за раціональним викорис-

танням і охороною земель, що в кінцевому підсумку забезпечить ефективність організа-ційної структури системи управління земля-ми на загальнодержавному і місцевому рів-нях в умовах ринкових відносин. Нині важливо скоординувати роботу мі-ністерств та відомств, на яких покладені пов-новаження управління використанням і охо-роною земель шляхом оптимального розпо-ділу властивих їм функцій, що дасть змогу забезпечити єдину науково обґрунтовану стратегію розвитку земельних відносин на тривалу перспективу. Щоб забезпечити логічну систему управ-ління землями, необхідно створити ієрархіч-ну підпорядкованість по всій вертикалі – від Президента до рівня територіальних громад. Відзначимо, що повноваження у сфері управління землекористуванням покладені на обласні, районні відділи головного управ-ління Держземагенства, які є вищими тери-торіальними органами з питань використан-ня земельних ресурсів на місцевому (регіональному) рівні та керуються у своїй діяльності Конституцією України, законами України, Указами Президента України і Кабі-нету Міністрів України, наказами Держзема-генства та Положеннями про головне управ-ління земельних ресурсів. Важливим органом державного управлін-ня землекористуванням на регіональному рівні є місцеві державні адміністрації, до ком-петенції яких в галузі земельних відносин належить розпорядження землями держав-ної власності в межах, визначених Земельним кодексом України; участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань використан-ня та охорони земель; координація здійснен-ня землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель; коорди-нація діяльності державних органів земель-них ресурсів та вирішення інших питань у галузі земельних відносин [11, 153]. Звернемо увагу, що розпорядження зем-лями державної власності усіма органами виконавчої влади породжує низьку економіч-ну ефективність їх використання. Розпоряд-ником однієї й тієї ж земельної ділянки дер-жавної власності часто одночасно виступа-
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ють районні та обласні державні адміністра-ції, Кабінет Міністрів України і ін. Інструментами економічного регулюван-ня є запровадження економічного стимулю-вання трансформації деградованих та малоп-родуктивних земель сільськогосподарського призначення під заліснення або кормові угід-дя, що сприятиме стабілізації агроландшаф-тів. Враховуючи, що господарська діяльність на землі пов’язана з великою кількістю ризи-ків, важлива роль належить такому інституту економічного регулювання як страхування, що дозволить захистити суб’єктів господарю-вання на землі від несприятливих погодних умов, коливання врожайності культур та ін. Організаційно-господарська підсистема землекористування передбачає застосування широкого кола чинників, що спрямовані на раціональне використання землі. Одним з них є оренда, яка спрямована на оперативну адаптацію сільськогосподарських підпри-ємств до умов ринкової економіки та сприяє розвитку підприємницької активності. Проте існуючий на сьогодні інститут орендних від-носин потребує вдосконалення. Так, діючі на даний час «правила гри» спонукають оренда-ря до безвідповідальності, а у селянина фор-мується стереотип байдужого ставлення до своєї власності як джерела доходу. Причина цього криється у відсутності захисту прав селянина та у відчутті тимчасовості бізнесу, що функціонує на орендованих землях. На думку фахівців [6], це є головним інституціо-нальним парадоксом, що стримує утверджен-ня ефективного, конкурентоспроможного аграрного підприємництва, економічно від-повідального перед суспільством і державою. Екологічна підсистема передбачає дотри-мання норм раціонального використання та охорони земель. Відповідно ж вирішення еко-логічних проблем вбачаємо у збільшенні в структурі землекористування частки природ-них ландшафтів, забезпечуючих екологічну цілісність. Це активізуватиме підвищення рівня використання продуктивних сил при-роди, дозволить реалізувати екологічні пріо-ритети формування регіональної земельної політики.  Раціональна поведінка суб’єктів господа-рювання на землі повинна бути спрямована 

на досягнення такої конкурентної стратегії, яка передбачає володіння суб’єктами госпо-дарювання на землі як фактичною інформа-цією, що включає поточні події, які відбува-ються в економіці господарювання, так і  прогностичною, що передбачає прогнозні очікування на подальший розвиток подій та аналітичною інформацією, що передбачає оцінку взаємозв’язку явищ, які відбуваються в економіці, їхній вплив на динаміку землеко-ристування, на подальший розвиток ситуації суб’єкта господарювання на землі. В узагальненому вигляді схема інституці-онального забезпечення ринку землі пред-ставлена наступним алгоритмом (рис 1). Розглянуте інституціональне забезпечен-ня ринку землі має своїм завданням сприяти формуванню інноваційних орієнтирів у зем-лекористуванні, оскільки сьогодні не створе-но інфраструктури цивілізованого обігу зе-мель, не вживаються заходи щодо ефектив-ної політики раціонального землекористу-вання, в результаті чого впродовж тривалого часу використання землі здійснюється пере-важно без чітко окресленого еколого-економічного та соціального обґрунтування.  Інституціоналізацію виробничих і земе-льних відносин у процесі використання зе-мель слід розглядати в економічному, полі-тичному, соціальному, духовному та культур-ному контексті, використовуючи кращі тра-диції господарської діяльності на землі, не-формальні норми поведінки людей на основі підприємницької етики, оскільки вони визна-чають суть і специфіку комплексного і збала-нсованого розвитку сільськогосподарського землекористування. Враховуючи, що земельна політика не призвела до радикального й ефективного оновлення сільськогосподарського виробни-цтва, до пожвавлення інституційних процесів в інших галузях виробництва, до підвищення добробуту населення, необхідно комплексно вирішувати проблеми розвитку земельних відносин на ринкових засадах у поєднанні з економічними реформами у державі в цілому. Змістовне осмислення інноваційних  цінностей у сільськогосподарському земле-користуванні вказує на можливість зміцнен-ня нових інститутів, які слід розглядати як 
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інституціональну трансформацію, першоос-нову, що генерує внутрішні і зовнішні умови виведення аграрного сектора економіки на шлях його ефективного розвитку, а відтак національної економічної системи на вищий рівень суспільних цінностей. В роботі висвіт-лено, що основними заходами ефективної земельної політики є обгрунтування ринко-вих пріоритетів земельної реформи на про-гнозний період; розробка принципів, методів та механізмів управління землекористуван-ням; формування інструментів системи управління землекористуванням; обгрунту-вання функцій та зв’язків між компонентами організаційної підсистеми управління земе-льними ресурсами і землекористуванням; розробка загальнодержавної та регіональних програм використання та охорони земель; 

проведення грошової оцінки земельних діля-нок за єдиною уніфікованою методикою та створення на основі цього інформаційно-реєстраційної системи земельного кадастру; консолідація зусиль, спрямованих на реаліза-цію стратегії розвитку раціонального земле-користування. Обгрунтовано інституціональ-не забезпечення ринку землі в Україні, яке базується на органічному поєднанні наступ-них підсистем ринку землі: політичної, еко-номічної, організаційно-господарської та еко-логічної.  Тому перспективи подальших дослі-джень у цій площині полягають у конкретно-му врахуванні та впровадженні у практику інституціональних підходів на основі еконо-міко-математичної моделі оптимізації земле-користування.  

Інституціональне забезпечення 
 на загальнодержавному рівні: 

– Президент України; 
– Верховна Рада України; 
– Кабінет Міністрів України; 
– судова гілка влади. 

Інституціональне забезпечення  
на виконавчому рівні: 

– Держземагенство; 
– Міністерство сільського господарство та про-довольства; 
– Міністерство екології та природних ресурсів; 
– Державне агентство лісових ресурсів України; 
– Державне агентство водних ресурсів; 
– Міністерство охорони здоров’я України. 

Інституціональне забезпечення ринку землі 

Інституціональне забезпечення  
на місцевому рівні: 

– місцеві державні адміністрації; 
– управління агропромислового розвитку ра-йонних державних адміністрацій; 
– сільські ради; 
– фермерські господарства; 
– приватні компанії. 

Інститути ринку землі 
– політична: нормативно-право-ве забезпечення; 
– економічна: плата за землю, економічне стимулювання по-ліпшення якісних параметрів деградованих та малопродукти-вних земель; інвестиційні фон-ди, страхові компанії, венчурні організації, державні (комерцій-ні) банки; звільнення землевла-сників та землекористувачів від сплати земельного податку на суму коштів, витрачених на охо-рону і поліпшення земель; дов-гострокове пільгове кредиту-вання; 
– організаційно-господарська: обіг земельних ділянок; 
– екологічна: дотримання норм раціонального використання і охорони земель; розширення площі природних ландшафтів; виробництво екологічно чистої продукції.  

Підсистеми ринку землі 

Рис. 1. Інституціональне забезпечення ринку землі в Україні 
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INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE LAND MARKET 
Given that in Ukraine there is no full-fledged land market, which could define or create effective owner, 

it is necessary to accelerate institutional change, impact assessment of various institutions to solve problems 
in land use, for effective implementation of the institutional development of the agricultural sector and land 
use. This article devoted to such problems. 

The mission of the article is to describe theoretical and methodological framework for institutional 
transformation of the land market. Given that, the science task is created to investigate the need for a set of 
measures for effective institutional development of the agricultural sector and land use.  

The article stated, that the process of overcoming institutional imperfection in land use needs to provide 
an environment to strengthen competitiveness, optimize the structure of land use and the use of such means 
of effective land management, which would have been able to create all conditions for the development of 
modern competitive market environment. Disclosed land policy measures to ensure rational use and protec-
tion of land. Indicated that their main goal is to uninterrupted operation of efficient agricultural production.  

Directions institutionalization of land, based on environmental, organizational, financial and economic 
instruments. The scheme of the institutionalization of land use and land use tool base was proposed. The 
article proved that land use institutions include the following subsystems: political, economic, social, envi-
ronmental, organizational, economic and other components.  

Key words:  land market, institutionalization, land utilization, agrarian sector of economy. 
 

Е .  В .  ЛАЗАРЕВА  г .  Н и к о л а е в 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ЗЕМЛИ 

В статье раскрыты способы эфективной земельной политики, которые обеспечивают рацио-
нальное использование и охрану земель. Указано, что их цель состоит в обеспечении рационально-
го использования и охраны земель, функционирование безперебойного эфективного сельскохозяй-
ственного производства. 

Определены направления институционализации землепользования, которые опираются на 
экологические, организационные и финансово-экономические рычаги. Предложена схема институ-
ционализации землепользования и раскрыта его инструментальная база. В статье обосновано, 
что институции землепользования включают в себя такие подсистемы: политическую, экономи-
ческую, социальную, экологическую, организационно-хозяйственную и другие составляющие.  

Ключевые  слова :  рынок земли, институализация, сельскохозяйственное землепользование, 
аграрная сфера экономики. Стаття надійшла до редколегії 15.09.2015 
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УДК 330.52.051 
К. О. ЛИТВИНЕНКО м. Одеса katerynalytvynenko@gmail.com 
 

АНАЛІЗ РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ: 
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
У статті наведений аналіз ринку комерційної нерухомості на момент кінця 2014 початку 

2015 рр. Приведена статистика станів трьох сегментів ринку комерційної нерухомості: офісного, 
торгівельного та складського. Проаналізовані основні індикатори ринку: рівень і структура попи-
ту різних сегментів комерційної нерухомості, насиченість пропозицією, середні рівні ставок орен-
ди та вакантності. Розглянуті ключові тенденції українського ринку комерційної нерухомості, 
виявлені переваги та недоліки з точки зору інвестування. 

Ключові  слова :  ринок комерційної нерухомості, офісна нерухомість, торгівельна нерухо-
мість, складська нерухомість. Наявність розвинутого ринку комерцій-ної нерухомості характеризує рівень доско-налості всієї національної економіки. Адже трансформація економіки України до ринко-вої неможлива без успішного функціонуван-ня ринку комерційної нерухомості. Це пояс-нюється тісною взаємозалежністю макроеко-номічного стану економіки держави та осно-вних показників ринку комерційної нерухо-мості [2, 55].  Проте, не тільки макроекономічна ситуа-ція впливає на показники ринку комерційної нерухомості, але й сам ринок здатен вплива-ти на покращення показників національної економіки і, навіть, слугувати локомотивом виходу із кризових станів [9; 248].  Теми економіки нерухомості торкаються в своїх розробках такі фахівці, як А. Асаул, О. Гриценко, А. Грязнова, Л. Єфремов, А. Кара-сьов, С. Максимов, Г. Стерник, М. Федотов, В. Циганенко. Саме комерційній нерухомості приділяється особлива увага у працях М. Пуш-кіної, В. Масленнікова, а також у Д. Фрідмана та Н. Ордуея. Професійним же дослідженням ринку комерційної нерухомості в основному займаються консалтингові компанії та аналіти-чні агентства, такі як DTZ, John Lang LaSalle, CB Richard Elis, Cashman & Wakefield, Dragon Capital та інші, послугами та статистичними даними яких користуються як девелопери та інвесто-ри, так дослідники і, навіть державні органи. Найбільш популярним серед науковців аспектом вивчення залишається житлова не-

рухомість через свою соціальну значимість та якісний дефіцит на українському ринку. Ви-вченню ж комерційної нерухомості приділя-ється значно менше уваги в Україні, хоча за кордоном вже давно осягнули важливість ефективного функціонування саме цього ри-нку для економіки країни. Аналіз взаємозв’я-зку ринків нерухомості з іншими структурни-ми компонентами економіки проводиться науковцями у контексті, також в основному житлової нерухомості [1]. Проблеми комер-ційної нерухомості залишалися за лаштунка-ми наукових досліджень. Метою роботи є аналіз сучасного стану українського ринку комерційної нерухомості, виявлення основних тенденції та перспектив розвитку. Виникнення ринку комерційної нерухо-мості як такого в Україні співпадає з набут-тям незалежності держави. Проте реальне формування та розвиток даного ринку мож-на ідентифікувати лише з появою об’єктів професійної комерційної нерухомості, а саме торгівельних-, бізнес-центрів та логістичних комплексів. А вони виникають в Україні ли-ше з 2000 року, що було спричинено відкрит-тям широкого кредитування банками фізич-них та юридичних осіб. З цього часу з’явля-ється необхідність комплексного та якісного аналізу даного ринку, визначення індикато-рів стану, дослідження взаємозв’язків між ринком комерційної нерухомості та іншими елементами національної економічної систе-
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ми та впливу даного ринку на економіку  країни. Ринок комерційної нерухомості відчуває на собі вплив макроекономічної ситуації в країні та визначає її стан і тенденції розвит-ку. Але в середині самого ринку спостеріга-ються значні відмінності у показниках різних сегментів, а саме: офісному, торгівельному та складському. Структура попиту та насиче-ність пропозицією, ставки вакантності (частка вільних площ) та капіталізації, термі-ни будівництва, експлуатації та обслугову-вання, цикли підйомів та спадів, – всі ці пока-зники різняться в залежності від типу комер-ційної нерухомості. Тому доцільно розділяти дослідження ринку за трьома сегментам. 
Офісний сегмент почав свій активний ро-звиток досить пізно. Перші професійні біз--центри почали з’являтися у 2004–2005 рр. через декілька років після виходу на ринок торгівельно-розважальних центрів. Після сві-тової фінансової кризи 2008 року даний сек-тор комерційної нерухомості отямився лише у 2011 році, вивівши на ринок нову пропози-цію. Варто відзначити також порівняно низь-ку якість українських бізнес-центрів. Біль-шість можна віднести лише до класу С (хоча девелопери часто наполягають на більш ви-сокому статусі), трохи менше до класу В, і зо-всім мало будується високоякісних об’єктів класів А та А+[6, 5].  У таблиці 1 представлені данні офісного сектору лише по ринку м. Києва. Це спричи-нено важкодоступністю отримання точної інформації у регіонах. Крім того ринок столиці є найбільш роз-винутим і насиченим, на нього припадає най-більша сума інвестицій. Тому більшість дослі-джень консалтингових компаній наводить статистику лише для київського ринку. Зага-лом, збільшення пропозиції офісних примі-

щень у Києві на тлі дуже низької ділової ак-тивності в Україні призвело до подальшого зростання вакантності і зниження орендних ставок на ринку офісної нерухомості в украї-нській столиці протягом 2014 року. За даними консалтингових агентств, біль-шість прогнозів для офісного сегменту негати-вні. Це означає, що даний сектор ще не досяг свого дна і спостерігати поліпшення ситуації на цьому ринку варто не раніше 2016 року. Серед ключових тенденцій офісного сег-менту можна виділити наступні: 1. Слабкий попит: зниження майже в два рази в порівнянні з 2013 роком. 2. Зниження активності девелоперів: спе-кулятивний ринок побачив річне зни-ження в два рази нової пропозиції  3. Високий рівень вакантних площ: серед-ня ставка вакантності досягла приблиз-но 30% (у 2,5 разів збільшилася порів-няно з 4-м кварталом 2013 року) на тлі приросту нової пропозиції та слабкого чистого поглинання. 4. Падіння орендних ставок: індикативна орендна ставка на найкращі приміщен-ня знизилася до 25 дол. США за кв. м на місяць порівняно з 33 дол. США за кв. м на місяць в кінці 2013 року в результаті різкого економічного спаду [4, 1]. Валютні коливання і висока вакантність істотно змінили практику ринку. Наразі всі умови укладання угоди між орендарями і орендодавцями носять індивідуальний хара-ктер. Розповсюджена практика застосування валютного коридору при укладанні угод. В такому випадку встановлюється верхній лі-міт у 20–50 % від курсу долара США на мо-мент укладення договору. Можлива також фіксація ставок оренди у гривні. Проте термі-ни такої угоди зазвичай не перевищують од-ного року. Серед інших тенденцій можна виді-лити також практику «орендних канікул». При чому їх терміни збільшилися з 2–4 місяців до  
Таблиця 1  

Основні показники офісного сектору м. Києва Основні показники 2014 рік 1 кв. 2015 р. Прогноз Об’єм завершених проектів 122,2 тис. кв. м 2,02 тис. кв. м ↓ Відсоток вільних площ 23,2% 27,1% ↓ Об’єм чистого поглинання 20,02 тис. кв. м 13,732 тис. кв. м ↑ Максимальна орендна ставка 360 дол.США/кв.м/ рік 350 дол.США/кв.м/ рік ↓ 
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4–9 місяців. Для орендодавців найбільш вигі-дною і у 2014–2015 рр. найбільш розповсю-дженою є практика закріплення орендної ставки за доларом США, але оплатою у грив-нях за курсом НБУ. Це обумовлюється тим, 
що компанії, діяльність яких орієнтована на закордон (наприклад, ІТ аутсорсинг), і які, як наслідок, менш сприйнятливі до валютних коливань, відіграють істотну роль на ринку офісної нерухомості Києва. 

Таблиця 2 
Основні показники торгівельного сектору м. Києва [4, 10] Основні показники 2014 рік 1 кв. 2015 р. Прогноз Об’єм завершених проектів 71600 кв. м 0 кв. м ↑ Відсоток вільних площ 8,0% 9,2% ↑ Максимальна орендна ставка 960 дол.США/кв.м/ рік 840 дол.США/кв.м/ рік → 

Рис. 1. Річні розподіли попиту за секторами (% частка) [4, 2] На рис. 1 представлена структура попиту на офісні приміщення. Варто зазначити, що дана статистика складена на основі даних щодо нових орендарів. Тобто, якщо фармаце-втична компанія зняла офіс у 2010 році і про-довжує його орендувати досі, її частка вже не буде відображена в статистиці після 2010 р. Як видно з рис. 1, у 2012 та 2013 роках спо-стерігалось різке збільшення частки ІТ ком-паній серед орендарів бізнес-центрів. У 2014 році ситуація дещо змінилася. Найбільші час-тки зайняли промислові, рітейлові та страхо-ві компанії. 

З-поміж інших сегментів комерційної не-рухомості в Україні торгівельний є найбільш розвинутим та прибутковим. Показники ва-кантності найнижчі, об’єми здачі в експлуа-тацію найбільші. Загальні тренди падіння під час кризи 2008 року були найменшими серед інших секторів нерухомості. І, нарешті, саме торгівельний сегмент першим почав виходи-ти з економічної рецесії та демонструвати ознаки пожвавлення. У 2014 році було введе-но в експлуатацію більше 253 тис. кв. м площ торгівельних центрів по Україні і ще більш ніж 1,2 млн кв. м планується на 2015–2017 рр. 

Показники торгівельного сектору і про-гнози щодо нього у 2014 році почали посту-патися офісному сегменту. Експерти у 2015 році прогнозують збільшення вакантності та збереження тенденції до зниження орендної ставки. На рис 2а та 2б представлено рівень за-безпеченості якісними торгівельними пло-щами у різних містах України та столицях 

близького зарубіжжя на кінець 2014 року. Аналіз, наведених даних, свідчить про те, що ринок торгівельної нерухомості Києва та осо-бливо регіонів – ще досі залишається ненаси-ченим, що обумовлює його потенційну при-вабливість як для внутрішніх, так і для інозе-мних інвесторів [5, 2]. У торгівельному сегменті в 2014 р. спо-стерігались наступні ключові тенденції: 
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1. Падіння роздрібного товарообігу на тлі різкого скорочення споживчого попиту. 2. Помірне зростання нової пропозиції (71,6 тис. кв. м) забезпечується за раху-нок перенесення термінів введення в експлуатацію більшості об'єктів з 2013 на 2014 і 2015 рр. 3. Зростання середньоринкової вакантно-сті: доля вільних площ у найкращих об'єктах варіювалася у 2014 році в ме-жах 2–4%, в той час як вакантність в інших торгових центрах становила  8–10%. 4. Подовження зниження орендних ставок в середньому по ринку через слабкий попит з боку орендарів. 
Складський сегмент ринку комерційної нерухомості, який часто називають логістич-ним або індустріальним досі перебуває в пе-ріоді стагнації: тут спостерігається найбіль-ша вакантність, а орендні ставки знижені. До кризи 2008 року даний сегмент був найбільш привабливим для інвестування. Адже цикл будівництва був найкоротшим, вимоги більш низькі, ніж до БЦ та ТРЦ, сума інвестування на 1 кв. м об’єкту була найменшою. Проте сві-това фінансова криза, що сильно вдарила по економіці України, різко змінила ситуацію в даному секторі. Це спричинено найбільш тіс-ною залежністю складського сегменту від показників стану промисловості, ділової ак-тивності та загалом ВВП. Саме ці показники мали найнижчі значення у динаміці розвитку української економіки під час кризи. Щодо ставки капіталізації, тобто прибутковості, то вона була і залишається досі найвищою з усіх 

інших сегментів українського ринку комер-ційної нерухомості [7, 19]. В структурі попиту складського сегменту, що наведена на Рис. 3, також змінюється динаміка. 

Транспортні компанії, що складали найбі-льшу частку орендарів у 2011 році значно знизила свою діяльність в даному сегменті у 2012 та знову почали активно орендувати складські приміщення у 2013 та 2014 роках Компанії ж роздрібної торгівлі та рітейлу більш ніж удвічі знизили свою активність у 2014 році порівняно з 2012 і 2013 рр. Також, слід відзначити поновлення частки космети-чних та фармацевтичних компаній, які знач-но розширились у 2014 році. Найпопулярнішими складськими об’єкта-ми для оренди у 2014 році стали маленькі при-міщення площею до 5 тис. кв. м. Ця тенденція 

Рис. 2. Забезпеченість якісними торгівельними площами: 
а –забезпеченість на 1 тис. жителів в деяких містах Центральної та Східної Європи, кв. м; б – забезпеченість 1 тис. жителів найбільших міст України, кв. м 

а б 

Рис. 3. Обсяг зданих в оренду складських примі-щень за профілем діяльності орендарів  (частка у 100% кумулятивної площі угод) [3, 20] 
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зберігається від 2009 року. До цього, напри-клад, у 2008 році, найбільш орендованими були величезні склади площею більше 10 тис. кв. м. Середні приміщення площею від 5 до 10 тис. кв. м останні 10 років стабільно користуються відносно невеликим попитом. Ключові тенденції складського сегменту у 2014 році наступні [7, 21]: 
– Зниження девелоперської активності: нова пропозиція складських площ скла-ла 81,5 тис. кв. м, що на 35% менше порі-вняно з аналогічним показником мину-лого року. 
– Обмежений попит: валове поглинання скоротилося в чотири рази в умовах еко-номічного спаду. 
– Збільшення вакантності: до кінця 2 кв. 2014 р. частка вакантних площ досягла 15,9%, що на 8,1% більше в порівняні з аналогічним кварталом 2013 року. 
– Зниження орендної плати: базові оренд-ні ставки на найкращі приміщення впа-ли з 6,25 дол. США за кв. м на місяць до 5.00 дол. США за кв. м на місяць, що на 20% менше порівняно з 2013 роком. Одним з найважливіших індикаторів ста-ну ринку комерційної нерухомості є обсяг інвестування. На українському ринку комер-ційної нерухомості досить важко визначити точну суму інвестицій. Навіть методи підра-хунку різняться. Обсяг інвестицій можна під-рахувати склавши разом суми всіх інвести-ційних угод (покупки-продажу) об’єктів ко-мерційної нерухомості за досліджуваний пе-ріод. Це – найчастіша практика дослідження серед консалтингових фірм (рис. 4). Проте, даний спосіб не враховує реальних інвести-цій у будівництво [8, 23]. 

Інший варіант – рахувати за обсягом зда-чі об’єктів (площею) комерційної нерухомос-ті у досліджуваному періоді (сума інвестицій девелоперів та будівельних компаній). Цей метод також висвітлює некоректні данні, адже будівельний цикл досить тривалий, і інвестиції завжди розподілені на періоди бі-льше одного року. А даний метод включає всю суму інвестицій лише у останній рік здачі об’єкта. Третій варіант об’єднує попередні два. Проте, точним даним перешкоджає не-прозорість ринку: реальні суми покупки-продажу приховуються задля уникнення над-мірного податкового тягаря, або обсяг інвес-тицій у будівництво об’єкта перебільшується задля покращення привабливості та збіль-шення майбутньої ціни оренди та за інших причин.  Провідне консалтингове агентство Cus-hman & Wakefield [7], що спеціалізується на дослідженні світової комерційної нерухомос-ті та надає рекомендації інвесторам щодо країн та об’єктів вкладання коштів, виділяє наступні основні недоліки українського рин-ку комерційної нерухомості у 2014–2015 рр.: 1. Конфлікт на Східній Україні залишаєть-ся невирішеним. 2. Економічний спад швидше за все, збере-жеться у 2015 році. 3. Зменшення орендних площ через неод-нозначний статус частини території. 4. Більша частина промислової нерухомо-сті належить олігархам. 5. Високий рівень бюрократії, корупції, відсутність прозорості на ринку. 6. Високий рівень податків. Проаналізувавши вищенаведені недолі-ки, стає зрозумілим, що ні один з них не спри-чинений ринковими обставинами: перенаси-ченістю, неякісною пропозицією, несумлін-ними учасниками та іншим. Бюрократія, ко-рупція високі податки – це умови, створені державою. Невирішений конфлікт, втрата частини територій призводять до затягуван-ня економічної рецесії та навіть спаду. Як ві-домо, будь-який ринок має здатність до само-врегулювання, тому втручання з боку урядів зазвичай носить опосередкований характер. Найкраще: спостерігати та створювати спри-ятливі умови. Проте, всі ключові недоліки українського ринку комерційної нерухомості, 
Рис. 4. Обсяг інвестиційних угод в Україні*(млн грн) Примітки:  *Показник включає тільки угоди з придбання об’єктів комерційної нерухомості, придбання земельних ділянок не враховується. 
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зазначені у «Інвестиційному атласі за  2015 рік» компанії Cushman & Wakefield, мо-жуть бути усунуті лише державою. Тому, саме від політики уряду та розробки програми сприяння розвитку ринку комерційної неру-хомості, залежить подальший стан та перспе-ктиви даного сектору, а також його інвести-ційна привабливість. Основні ж переваги українського ринку комерційної нерухомості наступні: Високі ставки капіталізації у всіх секто-рах (по 13% у офісному та торгівельному сег-ментах та 14% у складському) [7, 21].  1. Відносно невеликий рівень конкуренції. 2. У торгівельному секторі: нові бренди вийшли на ринок і своєю появою ство-рили нові ніші іншим рітейлерам для входу на ринок України.  3. Ненасичена пропозиція: відсутність до-статньої кількості професійних об’єктів комерційної нерухомості. 4. Велика економіка з багатьма сектора-ми, що досі залишаються ненасичени-ми. 5. Добре освічена, професійна робоча сила за низьку вартість. Наведені переваги дозволяють зробити висновок про значний потенціал українсько-го ринку комерційної нерухомості, який при належній політиці уряду та використанні ефективних механізмів врегулювання еконо-мічної ситуації здатен стати одним з якорів української економіки, приносити значний дохід інвесторам та забезпечити якісними офісними, торгівельними та складськими площами український бізнес. Одним з найважливіших елементів еко-номічної системи будь-якої ринково орієнто-ваної держави є ринок нерухомості. Від за-безпеченості населення та бізнесу нерухоміс-тю, як реальним капіталом, також залежать інструменти фондового ринку. Український 

ринок комерційної нерухомості досі перебу-ває у започаткованому стані, а затяжний пе-ріод стагнації відстрочує його активний роз-виток. Високий рівень корупції, податкового тягаря та непрозорість ринку, олігархізація економіки відлякують потенційних інвесто-рів. Проте дані умови не залежать від особли-востей ринку, а лише від діяльності уряду і можуть бути усунені за декілька років. Адже ринок комерційної нерухомості має також переваги та значний потенціал росту, спри-чинений невисоким рівнем конкуренції та високими ставками капіталізації. Усвідом-лення ключової ролі ринку комерційної неру-хомості в активізації промислового виробни-цтва, розвитку реального сектору економіки, пожвавленні інвестиційного процесу, макро-економічній стабілізації дозволить більш ре-тельно та зважено підходити до прийняття рішень в даній сфері та уникнути можливих помилок. 
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The article analyses the commercial real estate market at the time of end of 2014 and the beginning of 
2015. The following statistics shows the condition of three segments of commercial real estate: office, retail 
and industrial. There were analyzed the main market’s indicators: demand volume and its structure, supply 
intensity, average rent and vacancy rates. There were considered the key trends in Ukrainian commercial 
real estate market, were found the advantages and disadvantages in terms of investment. 
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АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ:  
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье приведен анализ рынка коммерческой недвижимости на момент конца 2014 начала 

2015 гг. Приведенная статистика состояния трех сегментов украинского рынка коммерческой 
недвижимости: офисного, торгового и складского. Проанализированы основные индикаторы рын-
ка: уровень и структура спроса разных сегментов коммерческой недвижимости, насыщенность 
предложением, средние уровни ставок аренды и вакантности. Рассмотрены ключевые преимуще-
ства и недостатки с точки зрения инвестирования.  

Ключевые  слова :  рынок коммерческой недвижимости, офисная недвижимость, торговая 
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ДИНАМІЧНІ ЗДІБНОСТІ 
МАЛОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА: 
ОЦІНКА МЕНЕДЖЕРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ  

Розглянуто можливі показники оцінки менеджерських здібностей підприємства при оцінці йо-
го динамічних здібностей. Запропоновано систему прямих та опосередкованих показників, що пока-
зують рівень менеджерських здібностей та призначених для використання при комплексній оцінці 
рівня розвитку динамічних здібностей малого виробничого підприємства. Сформульовано подаль-
ший напрям наукових досліджень в цій сфері. 

Ключові  слова :  динамічні здібності, мале виробниче підприємство, менеджерські здібності, 
міжфункціональний досвід, показники оцінки. Сучасний стан зовнішнього середовища характеризується швидкими змінами. При цьому успішним підприємствам доводиться постійно реагувати на дані зміни і вміти їх передбачати [6]. Системна здатність до до таких дій визначається як динамічні здібнос-ті підприємства (ДЗ) [8]. ДЗ – виступають ос-новою при вивченні сутності конкурентних переваг підприємства, що існують протягом довгого часу [7]. Емпіричні дослідження структурної скла-дової сутнісної характеристики динамічних здібностей підприємства проведені Т. Еріксо-ном свідчать про існуючу тенденцію до зрос-тання світового інтересу до різних проблем ДЗ [4].  Питання розвитку та оцінки ДЗ підпри-ємства досить широко обговорюються в нау-

ковій літературі вітчизняного та світового авторства. Фундаментальні основи структу-ризації та формування ДЗ підприємства ви-світлені Д. Тісом; розвиток концепції ДЗ на протязі п'ятнадцяти років відображений у фундаментальному емпіричному досліджен-ні Т. Еріксона; розвиток менеджерських здіб-ностей та особливості його формування ви-світлені в роботі Ц. Іслей; аналіз передумов виникнення і формування ДЗ підприємства здійснено в роботі Т. Андреевої; також, вітчи-зняними вченими здійснюються окремі неси-стематизовані спроби аналізу різних сторін ДЗ підприємства. Група досліджень присвячені вивченню передумов виникнення ДЗ на окремих рівнях інноваційного процесу підприємства. Оскіль-ки для малих підприємств неоднорідність і 
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безперервний розвиток людського капіталу мають вирішальне значення при формуванні ДЗ, то доцільно дослідити практику моделю-вання індивідуальних людських здібностей в процесі діяльності підприємств, що у сукуп-ності становлять людський капітал цих підп-риємств [4]. Метою даної роботи є розробка методу оцінки людського капіталу малого виробни-чого підприємства при оцінці рівня розвитку динамічних здібностей.  Когнітивні уявлення конкурентного се-редовища функціонують як динамічні здіб-ності, які покращують продуктивність підп-риємства, таким чином являючись джерелом конкурентної переваги, яку інші підприємст-ва не зможуть наслідувати. При цьому в про-понується мікроекономічна психологічна мо-дель на основі міжфункціональних зв'язків у вигляді менеджерської когнітивної карти промислового оточуючого середовища [3]. Підкреслюється особлива роль здатності ме-неджерів орієнтуватись в оточуючому ринко-вому середовищі та на основі цього управля-ти організаційними дослідженнями та розви-тком здібностей. В процесі діяльності створюється інфор-мація, що містить сигнали про середовище та взаємозв'язки між діяльністю та результата-ми. Сигнали проходять через ієрархію  підприємства та, в залежності від структури відділів і однорідності продуктових ліній, індивіди, що знаходяться на верхніх або ниж-ніх ланках цієї ієрархії, можуть розробити більш точні когнітивні уявлення. Такі уяв-лення, в свою чергу, допомагають привести пошукові роботи до більш цінних комбінацій здібностей.  Вважається, що менеджери з більшим міжфункціональним досвідом приводять під-приємства до більш високої продуктивності через більш точні уявлення про стан промис-ловості. Міжфункціональний досвід призведе до меншої пізнавальної інерції при викорис-танні здібностей індивіда в подібних кон-текстах і високої продуктивності при викори-станні здібностей індивіда в тій же галузі. Міжфункціональний досвід призведе індиві-дів, які зазнали успіху, до продовження де-монстрації високої продуктивності. 

Перевірка гіпотез на регресійних моде-лях показує, що: вплив попереднього досвіду засновника на доходи підприємства є пози-тивним і значним; кількість попередніх над-бань є значущою для продуктивності підпри-ємства [3].  Таким чином, люди з більш різноманіт-ним досвідом і більшим колом прав прийнят-тя функціональних рішень будують більш точні когнітивні моделі, що призводить до побудови більш цінних комбінацій ресурсів / можливостей. Динамічні здібності підприємства форму-ються в процесі виконання ряду завдань – реалізації індивідами власних навичок. При цьому ці завдання формулюються вищим ме-неджментом, що володіє більш досконалою когнітивною картою. При цьому паралельно з ключовим бізнес-завданням керівництво підприємства буде формулювати ще ряд за-вдань [1]. Процесне завдання полягає в тому, щоб у ході проекту стимулювати у співробіт-ників ініціативність, бажання змінити підп-риємство, гнучкий, нестандартний погляд на свою роботу, а перспективна – створити в підприємстві умови для ініціативності і гнуч-кості в майбутньому, тобто, розвинути в під-приємстві здатність до змін в майбутньому. При створенні нового підприємства, ресу-рси обмежені, і існуючі можливості фірми є незначними. Це дозволяє краще ізолювати вплив ментальних моделей на результат дія-льності малих підприємств. Засновники роб-лять ключовий внесок на початкових стадіях життєвого циклу підприємства та в деяких дослідженнях підкреслюється важливість засновників в окресленні початкових умов для стратегічного пошуку [5]. Фактично за-сновник нового малого підприємства самос-тійно визначає основні характеристики ново-створеного підприємства: вид економічної діяльності; організаційно-правову форму; цільовий сегмент; комерційні зв'язки; та ін. Індикатором міжфункціонального досві-ду менеджеру може слугувати досвід засну-вання підприємств. При цьому фахівці, які працювали в сформованих підприємствах скоріше за все мають досвід роботи лише у певній сфері функціонування підприємства, тоді як ті фахівці, що були засновниками  
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підприємства напевно мали міжфункціональ-ний робочий досвід перед тим, як заснувати власне підприємство. Досвід заснування вла-сного дрібного стартапу формує ДЗ першого порядку. Досвід заснування власного підпри-ємства формує міжфункціональний досвід другого порядку. Також слід відмітити різни-цю у набагато більшому міжфункціонально-му досвіді фахівців, що заснували декілька підприємств та досвідом фахівців, що засну-вали лише одне. Досвід заснування декількох підприємств формує міжфункціональний до-свід третього порядку (табл.). 

Даний підхід до оцінки менеджерського досвіду може бути вдосконалений на основі вивчення життєвого циклу підприємства та його співставлення із внеском менеджерсь-ких зусиль засновника підприємства в його розвиток. Найбільш повою інформаційною базою в процесі аналізу ДЗ про міжфункціональний досвід менеджерів можна отримати на основі системи якісних та кількісних, прямих та опо-середкованих показників. Оскільки для ма-лих підприємств вирішальне значення має людський каптал та індивідуальний рівень інноваційного процесу підприємства, то опо-середковані показники можуть відображати кількісні характеристики процесів та явищ на інших рівнях інноваційного процесу. 

Основним показником ефективності між-функціонального досвіду є кількість заснова-них підприємств. Даний показник може бути доповнений кількістю підприємств, які мене-джер намагався відкрити, та низкою додат-кових показників діяльності підприємства. Для кількісної оцінки міжфункціонально-го досвіду, що формується на основі когніти-вних моделей індивідів, в використано ряд економічних показників: доходи, нові над-бання, IPO (Initial Public Offering – перший пу-блічний продаж акцій акціонерного това-риства), кількість співробітників і часові про-міжки між заснуваннями нових підприємств [3]. Додатково пропонується аналізувати кі-лькість повноважень менеджеру при засну-ванні підприємства. Важливим чинником при цьому є кількість співзасновників та розмір підприємства (мікропідприємство, мале підп-риємство). При більшій кількості співзаснов-ників та зростанні розміру підприємства, кі-лькість повноважень засновника зменшуєть-ся, а його основні навички використовуються не в повному обсязі. Інформативність в дослі-дженні може надати контроль кількості ро-ків, що минули з часу заснування підприємст-ва до першого року, коли підприємство звітує про отримання прибутку. Контроль даного проміжку часу також свідчить про швидкість змін і опосередковано про рівень розвитку ДЗ в підприємстві.  Доцільність використання такого набору показників для порівняльній характеристиці ДЗ підприємств потребує деякого уточнення. Доходи новоствореного підприємства значно залежать від обсягів початкових інвестицій, вибраного сегменту ринку та інших умов і не можуть об'єктивно відображати стан розвит-ку ДЗ у підприємстві. Тоді як, випуск акцій та нові надбання можуть характеризувати лише деякі підприємства. Визнано, що продуктив-ність є багатовимірною за сутністю [2]. На основі цього пропонується використати на-бір показників, який врахує особливості роз-витку малих підприємств та забезпечить більш істотні зв'язки економічного стану під-приємства з його ДЗ. Життєвий цикл підприємства (ЖЦП) пря-мо відображає результат діяльності підпри-ємства у вартісній формі і опосередковано 

Таблиця 1  
Зв‘язок досвіду та характеристики менеджеру 
Характеристика  

менеджеру Рівні досвіду Функціональний фахівець Спеціаліст у певній сфері діяльності підприємства Міжфункціональ-ний фахівець 
– реалізація дрібних стартапів в сфері послуг та торгівлі; 
– засновник одного підприємства  
– засновник декіль-кох підприємств 

  Спеціаліст із міжфункціона-льним досвідом 1-го поряд-ку (високий рівень ДЗ) Спеціаліст із міжфункціона-льним досвідом 2-го поряд-ку (вищі в порівнянні з пер-шим рівнем ДЗ) Спеціаліст із міжфункціо-нальним досвідом 3-го по-рядку (вищі в порівнянні з першим і другим рівнем ДЗ) Джерело: розроблено автором на основі [3]. 
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відображає загальний стан ресурсів підпри-ємства. Таким чином, для якісної характерис-тики міжфункціонального досвіду доцільно проаналізувати життєвий цикл досліджува-ного підприємства. При цьому слід врахувати швидкість з якою підприємство пересуваєть-ся за послідовними етапами ЖЦП.  Також до додаткових контрольних показ-ників можна віднести рівень освіти заснов-ника підприємства (бакалавр, магістр, канди-дат наук, доктор наук), вид економічної дія-льності, галузь виробництва. Рівень освіти свідчить про обсяг академічних знань набу-тих в процесі освіти. Чим вищий даний рі-

вень, тим вищі ДЗ, що проявляються в проце-сі інноваційної діяльності. Крім цього кіль-кість заснованих підприємств в різних галу-зях і за різними видами економічної діяльно-сті також має позитивний зв'язок із рівнем ДЗ та складністю когнітивної моделі оточую-чого середовища засновника. При співставленні різних показників до-речно користуватись зведеною формою пока-зників (табл. 2) за якою можна визначити тенденцію зміни міжфункціонального досві-ду в залежності від сукупності значень ре-зультативних показників. 
 

Таблиця 2  
Оцінка людського капіталу малого виробничого підприємства 

Показники оцінки наукового капіталу 1 2 Загальна кількість науковців   середня кількість публікацій за вибраний період; значення індексу цитування ISI Science Citation Index Провідні науковці визначаються сумісне порівняння значень вибраних показників, що перевищу-ють три стандартні відхилення від середнього значення (за ре-зультатами z-тесту) 
Показники оцінки керівного капіталу 1 2 Функціональний фахівець Спеціаліст у певній сфері діяльності підприємства Міжфункціональний фахівець – реалізація дрібних стартапів в сфері послуг та торгівлі; – засновник одного підприємства   – засновник декількох підприємств 

  Спеціаліст із міжфункціональним досвідом 1-го порядку (високий рівень ДЗ). Оцінка – 1. Спеціаліст із міжфункціональним досвідом 2-го порядку (вищі в порівнянні з першим рівнем ДЗ). Оцінка – 2. Спеціаліст із міжфункціональним досвідом 3-го порядку (вищі в порівнянні з другим рівнем ДЗ). Оцінка – 3 Кількість співзасновників підпри-ємства Розподіл повноважень. Рівномірність розподілу свідчить про ін-тенсивність використання ДЗ окремих співзасновників. Більше повноважень – більша інтенсивність. Потребує додаткового ана-лізу доходності та інших пов'язаних показників. 1 засновник, оцінка – 5. 2 співзасновники, оцінка – 4. 3 співзаснов-ники, оцінка – 3. 4 співзасновники, оцінка 2. 5 і білше співзаснов-ників, оцінка – 1 Кількість років між заснуванням підприємства та першим прибутко-вим роком Швидкість змін, зворотна пропорційність до рівня розвитку ДЗ 
Рівень освіти засновників Бакалавр, магістр, кандидат наук, доктор наук. Пряма пропорцій-ність до рівня розвитку ДЗ. (Оцінки: бакалавр – 1; спеціаліст – 2; магістр – 3; к.т.н. – 4; д.т.н. – 5) Кількість заснованих керівником підприємств Більша кількість свідчить про наявність вищого рівня ДЗ 
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Аналіз індивідуального людського капі-талу малого виробничого підприємства доці-льно здійснювати на основі якісного аналізу міжфункціонального досвіду засновників  даного підприємства. Міжфункціональний досвід підприємства характеризується сукуп-ністю визначених показників: кількість за-снованих керівником підприємств. Більша кількість свідчить про наявність вищого рів-ня ДЗ; галузі заснованих керівником підпри-ємств. Галузева різнорідність свідчить про більш високий рівень ДЗ; рівень освіти засно-вників. Бакалавр, магістр, кандидат наук, до-ктор наук. Пряма пропорційна залежність відносно рівня розвитку ДЗ. Міжфункціона-льний фахівець може володіти різним міжфу-нкціональним досвідом: засновник одного підприємства. Спеціаліст із міжфункціональ-ним досвідом 1-го порядку (високий рівень ДЗ); засновник декількох підприємств. Спеці-аліст із міжфункціональним досвідом 2-го 

порядку (вищі в порівнянні з першим рів-нем ДЗ). Визнано, що продуктивність є багатови-мірною за сутністю. На основі цього запропо-новано набір показників ефективності між-функціонального досвіду засновників малого виробничого підприємства, який врахує особ-ливості розвитку малих підприємств та за-безпечує істотні зв'язки економічного стану підприємства з його ДЗ. Якісними опосередкованими показника-ми оцінки ефективності міжфункціонального досвіду є: етап життєвого циклу на якому знаходиться підприємство при умові що за-сновник досі визначає його стратегічні пріо-ритети; етап життєвого циклу підприємства на якому воно знаходилось до моменту вихо-ду засновника із його керівного менеджерсь-кого складу. Кількісними показниками оцінки ефек-тивності міжфункціонального досвіду є: час 

Закінчення табл.  2  
1 2 Галузі заснованих керівником підп-риємств та кількість різних галузей Галузева різнорідність свідчить про більш високий рівень ДЗ 

Структура фінансування При самофінансуванні на основі отриманих доходів рівень ДЗ найвищий. Оцінка 3. При самофінансуванні на основі початкових внесків засновників ДЗ високі. Оцінка 2. При фінансуванні на основі залученого венчурного капіталу необ-хідні додаткові дослідження ДЗ в часі. Оцінка 1 
Додаткові показники Оцінка ефективності міжфункціона-льного досвіду на основі аналізу життєвого циклу підприємства Аналізовані показники: етап життєвого циклу на якому знаходиться підприємство при умові що засновник досі визначає його стратегічні пріоритети. (Етап підприємництва – 1; Етап розвитку комерційних зв'язків – 2; Етап стабілізації ділової активності – 3; Етап колективності – 4; Етап формалізації та управління – 5); етап життєвого циклу підприємства на якому воно знаходилось до моменту виходу засновника із його керівного менеджерського складу. час витрачений на проходження окремих етапів життєвого циклу підприємством при керуванні даним менеджером; економічна ефективність інновацій підприємства на окремих ета-пах його життєвого циклу під час керування підприємством да-ним менеджером (доходи; рентабельність) Додаткові показники аналізу ДЗ Доходи, нові надбання, кількість співробітників, часові проміжки між заснуваннями нових підприємств Джерело: розроблено в [3] та розвинуто автором. 
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витрачений на проходження окремих етапів життєвого циклу підприємством при керу-ванні даним менеджером; економічна ефек-тивність інновацій підприємства на окремих етапах його життєвого циклу під час керуван-ня підприємством даним менеджером (доходи; рентабельність). В подальшому пропонується визначити інші структурні складові динамічних здібнос-тей малого виробничого підприємства та до-слідити можливі шляхи та методи їх оцінки, Результати можуть бути використані при комплексній оцінці динамічних здібностей малих виробничих підприємств для розробки стратегії діяльності та порівняльної оцінки рівня конкурентоспроможності. 
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DYNAMIC CAPABILITY OF SMALL PRODUCTION ENTERPRISE:  

EVALUATION OF MANAGERIAL SKILLS 
 
There are possible rates of evaluating managerial skills of enterprise while evaluating its dynamic capa-

bilities considered. The system of direct and indirect indicators showing the level of managerial knowledge 
and for use in assessing the overall level of dynamic capabilities of small manufacturing enterprises where 
offered. The future direction of research in this area is formulated. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ МАЛОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

 ПРЕДПРИЯТИЯ: ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 
Рассмотрены возможные показатели оценки менеджерских способностей предприятия при 

оценке его динамических способностей. Предложена система прямых и косвенных показателей, 
которые показывают уровень развития менеджерских способностей и предназначенных для ис-
пользования при комплексной оценке уровня развития динамических способностей малого произ-
водственного предприятия. Сформулировано дальнейшее направление научных исследований в 
этой сфере. 

Ключевые  слова :  динамические способности, малое производственное предприятие, менед-
жерские способности, межфункциональный опыт, показатели оценки.  Стаття надійшла до редколегії 02.11.2015  
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Поряд з підвищенням ефективності виробництва і праці, досягненням максимального прибут-
ку головною метою підприємства в сучасних умовах є підвищення його конкурентоспроможності. 
Трудовий потенціал, будучи одним із основних складових елементів діяльності підприємства, без-
посередньо впливає на реалізацію його стратегічних цілей забезпечення інноваційного розвитку. 

Ключові  слова :  трудовий потенціал, конкурентоспроможність, інноваційний розвиток. Сучасні тенденції функціонування еконо-міки України, що стали наслідком її інтеграції в глобальний економічний простір та побу-дови ринкових умов господарювання, поро-джують формування нової системи суспільно- економічних відносин. Реальний сектор  економіки кількісно і якісно змінюється практично у всіх сферах діяльності. Револю-ційні зміни, які відбуваються в сучасній сві-товій економіці у зв’язку з побудовою постін-дустріального, інформаційного суспільства, висувають принципово нові вимоги до тру-дового потенціалу та його конкурентоспро-можності. Нинішня фінансово-економічна та суспільно-політична криза ще більше загост-рила конкуренцію на світових ринках та ак-туалізувала для України проблему побудови нової економіки знань і рішучого та систем-ного переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, необхідною умовою якого є формування конкурентоспроможного трудо-вого потенціалу як держави в цілому, так і кожного регіону та підприємства. Враховую-чи специфіку функціонування різних галузей економіки, особливості національного трудо-вого менталітету, цілком зрозуміло, що наука має запропонувати цілий комплекс різнома-нітних моделей оцінки та стимулювання кон-курентоспроможності трудового потенціалу. Теоретичні і практичні аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності трудо-вого потенціалу знайшли своє відображення в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів. Зокрема, у дослідженнях 

О. Я. Кібанова та Р. А. Фатхутдінова порушу-ється проблема конкурентних переваг персо-налу, О. А. Грішнова та О. Шпирко обґрунто-вують критерії визначення та показники  вимірювання конкурентоспроможності тру-дового потенціалу, О. С. Попов досліджує  інвестування в трудовий персонал, як основ-ну умову підвищення конкурентоспроможно-сті підприємств. Пріоритетні напрямки роз-витку трудового персоналу висвітлюються у наукових працях Е. М. Лібанової, Д. П. Богині, Г. В. Задорожного, М. В. Семикіної, В. В. Онікієн-ко, А. Я. Кібанова та інших. Проте аналіз опублікованих праць засвід-чує, що проблеми підвищення конкурентосп-роможності трудового потенціалу, який  розглядається як один із найважливіших стратегічних чинників інноваційного розвит-ку підприємства, потребують подальшого дослідження та обговорення. Конкурентоспроможність трудового по-тенціалу є основним чинником науково-технічних нововведень, умовою виживання та ефективного розвитку більшості підпри-ємств. Світовий досвід подолання фінансово-економічної кризи вкотре доводить, що єди-ним стабільним фактором ефективності су-часної організації є конкурентоспроможність її трудового потенціалу. Метою даної статті є дослідження теоретичних основ, методичних і практичних рекомендацій з управління тру-довим потенціалом щодо підвищення його конкурентоспроможності як необхідної умо-ви інноваційного розвитку підприємства. 
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Найбільшим каталізатором зростання конкуренції між країнами стали інформацій-на революція та бурхливий розвиток техно-логій, які дозволили на порядок підвищити ефективність використання традиційних фа-кторів виробництва, задіяти нові фактори розвитку, пов’язані з використанням нових знань і технологій і дати поштовх створенню нових конкурентних переваг. Ці нові фактори світового розвитку сприяли падінню кордо-нів між країнами для потоків матеріальних, фінансових і трудових ресурсів [1]. Кілька десятків років тому конкурентос-проможність країни визначалася порівняль-ними національними перевагами (високий рівень технічного оснащення, дешева робоча сила, багаті природні ресурси, сприятливі географічні і кліматичні умови), але з розвит-ком постіндустріального, інформаційного суспільства неабияку вагу отримують конку-рентні переваги, що базуються на науково-технічних досягненнях, інноваціях, розвитку людського інтелекту та трудового потенціалу. Досвід розвинутих країн свідчить, що на сучасному етапі функціонування як макрое-кономічних так і мікроекономічних систем найважливішим з усіх видів ресурсів є людсь-кі ресурси. Саме людські ресурси є основою формування трудового потенціалу, який тра-нсформується в людський капітал. Залежно від мети дослідження людські ресурси характеризуються різними соціально-економічними категоріями. Економікою пра-ці найширше використовуються такі з них: населення, економічно активне населення, трудові ресурси, трудовий потенціал [2]. В теоретичному аспекті трудовий потен-ціал розглядається як складна соціально-економічна категорія, що потребує детально-го дослідження та систематизації. Особливу увагу при цьому необхідно приділяти саме питанням конкурентоспроможності трудово-го потенціалу. У минулі часи категорія «трудовий поте-нціал» в теоретичному і практичному зна-ченні не була поширена. Були окремі наукові роботи, в яких це питання розглядалося в аспекті людського фактора, трудових ресур-сів, робочої сили, не відрізняючи одне понят-тя від іншого [3]. 

В сучасних наукових джерелах висвітлю-ється багато визначень, які характеризують як трудовий потенціал, так і його складові. Так, наприклад, О. А. Грішнова дає досить змі-стовне і повне визначення даної категорії. Трудовий потенціал – це інтегральна оці-нка і кількісних, і якісних характеристик еко-номічно активного населення. Розрізняють трудовий потенціал окремої людини, підпри-ємства, території, суспільства. Трудовий по-тенціал складається з багатьох компонентів, головними з яких є здоров’я, освіта, професі-оналізм, моральність, мотивованість, вміння працювати в колективі, творчий потенціал, активність , організованість, ресурси робочо-го часу та ін. [2]. Взагалі, аналіз наукових джерел з проблем управління людськими ресурсами показує, що використання терміна «конкурентоспро-можність» трудового потенціалу (персоналу, працівника, робочої сили та ін.) є достатньо розповсюдженим явищем. Найчастіше в якості синонімів поняттю «конкурентоспроможність людини як суб'єк-та економічного життя» використовуються терміни: конкурентоспроможність працівни-ка, конкурентоспроможність персоналу, кон-курентноздатний трудовий потенціал, кон-курентоспроможність робочої сили, конкуре-нтоспроможність трудових ресурсів, а також конкурентоспроможність робітника, фахівця і менеджера. Таким чином, автори по-різному трактують об'єкт розглядуваної конкуренто-спроможності на ринку праці. Аналіз трактувань конкурентоспромож-ності людини як суб'єкта економічного жит-тя, дозволяє виділити дві концептуальні схе-ми, що відбивають різні точки зору на об'єкт конкурентоспроможності на ринку праці, фо-рми його організації. Представники першої концептуальної схеми розглядають об'єкт, що є субстанцією конкурентних переваг на ринку праці, тобто трудовий потенціал, як специфічний вид то-варної конкурентоспроможності, першоосно-ва конкурентних переваг якого задається споживчою вартістю реалізованого товару, його якісною визначеністю. Таким чином, конкурентоспроможність персоналу ототож-нюється з якістю робочої сили (кваліфікація, профіль підготовки, вік, стать і т. п.). 
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Специфіку конкурентоспроможності на ринку праці, її конкретно-видовий зміст представники другої концептуальної схеми визначають механізмом приведення конку-рентних переваг робочої сили (здатності до праці) у функціонуючій стан. З цих позицій, конкурентоспроможність на ринку праці жорстко пов'язана: 
– з робочою силою, і значною мірою зво-диться до її якісних характеристик; 
– соціально-економічними і виробничо-технічними умовами, при яких відбува-ється ефективне використання здібнос-тей працівника до даної праці; 
– динамічним узгодженням потреб пра-цівника і роботодавця, що відбувається не на шкоду організму й інтересам осо-бистості працівника, організаційним цілям; 
– мінімізацією сукупних витрат протягом періоду трудової активності працівника [4]. Звідси, конкурентоспроможність на рин-ку праці представниками другої концептуаль-ної схеми визначається організаційно-економічною формою споживаного (викори-стовуваного) товару робоча сила та її якісною характеристикою, завдяки чому розглянута конкурентоспроможність одержує своє конк-ретне найменування: «конкурентоспромож-ність трудових ресурсів», «конкурентоспро-можність персоналу», «конкурентоспромож-ність працівника». Конкурентоспроможність на ринку пра-ці – поняття відносне, чітко прив'язане до конкретного ринку або до конкретної групи роботодавців. Інакше кажучи, конкурентосп-роможність персоналу (працівника) визнача-ється показниками: по-перше, ступенем рин-кової потреби у відповідній функціональній якості праці; по-друге, рівнем унікальності якості робочої сили; по-третє, рівнем і харак-тером мобільності персоналу, пов'язаної з географією споживачів здатності до праці;  по-четверте, особливостями споживчого по-питу на робочу силу [5]. Щодо вітчизняного ринку праці, то його конкурентне середовище характеризується своєю невизначеністю та наявністю монопо-лістичної конкуренції, яка призводить до не-добросовісних маніпуляцій з боку роботодав-

ців, обмежує у працівників свободу вибору, в результаті чого зникає зв'язок між якістю робочої сили, результатами праці та заробіт-ною платою, що є демотиваційним чинником. Нажаль, руйнування трудового потенціа-лу України, яке відбулось в сталих умовах фу-нкціонування економіки, за нинішнього кри-зового стану тільки поглиблюється. Не останню роль у цьому процесі відіграє недос-коналість українського законодавства, не-сприятливі умови для ведення бізнесу, кору-пція, недостатність кредитних ресурсів, скла-дна соціально-політична ситуація в країні. За таких умов роботодавці не поспішають залу-чати персонал до інноваційної діяльності, інвестувати в людський капітал, втілювати в життя найсучасніші методи та форми органі-зації трудового процесу. А, як показує досвід, відставання з вирішенням проблеми розвит-ку трудового потенціалу здатне суттєво галь-мувати економічне зростання та інновацій-ний розвиток самого підприємства. У сучасних умовах зростання вимог до працівників не викликає заперечень. Під впливом формування конкурентного середо-вища в Україні трудовий потенціал віддзер-калює підвищення ролі людського фактора у виробництві, зростання залежності ефектив-ності виробництв від ступеня використання трудового потенціалу. Недооцінка значення розвитку якісних характеристик трудового потенціалу призводить до зниження продук-тивності і якості праці, інертності трудової мотивації, знецінення людського капіталу. Під впливом конкуренції певною мірою змінюється філософія мотивації праці: на змі-ну мотивації продуктивної праці приходить мотивація конкурентоспроможної праці. Тоб-то трудові мотиви працівників поступово змінюються під впливом зовнішніх чинників (стан соціально-економічного розвитку краї-ни, рівень життя населення, соціальна захи-щеність, матеріальний добробут працівника, названа система мотивації праці, гострота конкуренції на ринку праці тощо) та внутрі-шніх чинників (особливості трудового мента-літету особистості, ціннісні орієнтації, звич-ки, рівень культури, освіта, кваліфікація то-що), зростає спрямованість на постійне онов-лення своїх знань та професійних навичок, 
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тобто виникає свідома орієнтація трудової поведінки на розвиток конкурентоспромож-ності своєї робочої сили, досягнення бажаної результативності праці, оскільки від цього залежить відповідність вимогам роботодав-ця та задоволення актуальних проблем окре-мого працівника [6]. Більшість підприємств, які працюють у нових ринкових умовах господарювання, по-требує спеціалістів високої категорії з доста-тнім досвідом роботи, адже вимоги ринку диктують необхідність удосконалення якості продукції, відтак зміна ринкової кон’юктури чинить вплив на професійно-кваліфікацій-ний рівень її виробників. В умовах конкурен-тного середовища роботодавці змушені,  керуючись метою отримання більшого при-бутку, проявляти інноваційну активність, збільшувати інвестиції в розвиток людського капіталу, заохочувати ініціативний та твор-чий підхід до праці, що є основою конкурен-тоздатності персоналу. Стратегія підвищення конкурентоспро-можності трудового потенціалу не може бути реалізована у повному обсязі лише завдяки проведенню певних заходів або залученню тих чи інших стимулів на рівні підприємства. Вона повинна обов’язково передбачати низку заходів на рівні регіону та країни. Йдеться про обов’язковість реформування політики дер-жави у сфері відтворення населення, освіти і професійної підготовки, зайнятості і доходів населення, соціального захисту, належного фінансування розвитку людського капіталу. В основі формування стратегії управлін-ня трудовим потенціалом підприємства по-винна знаходитись концепція управління пе-рсоналом, яка включає в себе загальні прин-ципи діяльності персоналу, підпорядковані організаційній стратегії підприємства, потен-ціалу персоналу, а також типу кадрової полі-тики. Для визначення цієї концепції розгля-немо класифікацію конкурентних переваг персоналу на основі критеріїв, які запропону-вав М. Портер [7]. Згідно вказаних критеріїв виділяют два класи конкурентних переваг: 
– конкурентні переваги «низького поряд-ку»; 
– конкурентні переваги високого порядку. 

Переваги низького порядку не являють собою результат діяльності підприємства і створюються за рахунок вартості або доступ-ності факторів виробництва, до яких відно-сяться, наприклад, дешева або надлишкова робоча сила, достатня або навіть надлишкова забезпеченість сировиною і матеріалами, пе-ревага на масштабі виробництва. Конкурен-ти підприємства можуть порівняно легко від-творити переваги «низького порядку», що не забезпечують стабільності підприємства на ринку. Створення конкурентних переваг друго-го класу («високого порядку») є наслідком цілеспрямованої діяльності підприємства і припускають істотні витрати. Як результат, відтворення цих конкурентних переваг важ-ко або навіть неможливо для конкурентів. До конкурентних переваг «високого порядку» відносяться, наприклад, спеціалізовані про-грами науково-дослідних і дослідно-конст-рукторських розробок, спеціалізовані програ-ми відтворення робочої сили, «ноу-хау» підп-риємства. На основі ідеї М. Портера та інших науко-вців, О. Ю. Славгородською та В. Г. Щербак запропоновано наступну класифікацію кон-курентних переваг персоналу підприємства (рис. 1) [8]. Перші три групи конкурентних переваг формуються під впливом факторів макрорів-ня, тобто таких, які забезпечують конкурен-тоспроможність підприємства на макрорівні. Ці конкурентні переваги сприяють форму-ванню конкурентної стратегії персоналу, спрямованої на забезпечення реалізації зага-льної стратегії розвитку підприємства. На-ступні три групи конкурентних переваг, що включають кваліфікацію персоналу, досвід і стаж його роботи, компетентність персоналу, створюються під впливом факторів мікрорів-ня, тобто факторів, що діють в межах самого підприємства. Конкурентні переваги персоналу, що фо-рмуються під впливом факторів макрорівня, створюють передумови для реалізації глоба-льних цілей підприємства за допомогою  використання персоналу як одного з компо-нентів діяльності підприємства. Конкурентні переваги, які формуються на основі дії цих 
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Рис. 1 Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства 

Конкурентні переваги персоналу 
Фактори макрорівня 

Джерела  створення конку-рентних переваг 

Комбіновані фактори 
Фактори зовнішнього середовища 

Фактори внутрішнього середовища 

Ступінь стійкості конкурентних переваг 
Витрати на реалі-зацію стратегії 

Стійкі 
Нестійкі 

Економія  на витратах Зосередження на витратах Фактори мікрорівня 
Компетентність Високий ступень компетентності Низький ступень компетентності 

Досвід та стаж  роботи персоналу 
Робітники, що  мають великий стаж роботи 
Диференціація робітників  за стажем роботи 

Кваліфікація персоналу Висококваліфіковані Середньо-кваліфіковані 
Низько-кваліфіковані 

факторів, дозволяють утримувати досягнуті макрорівневі переваги протягом необхідного періоду часу. У свою чергу, формування нової стратегії управління персоналом для наступного етапу розвитку підприємства повинне передбачати створення й утримання конкурентних пере-ваг цієї групи, що відповідають новому інно-ваційному рівню розвитку підприємства.  Необхідною для здійснення інноваційно-го розвитку підприємства є конкурентна пе-ревага «Компетентність персоналу». За наяв-ності компетентності, конкурентоспромож-ність працівника не обмежується лише якіс-ними характеристиками його трудового по-тенціалу, які ще не свідчать про його здат-ність, використовуючи ці якості, виконувати практичні завдання (вони є потенційними конкурентними перевагами). Компетент-

ність дозволяє за допомогою готовності та здатності працювати (йдеться про наявність не тільки фізичних та психологічних якостей людини, а й про її мотиви та ціннісні орієнта-ції) перевести конкурентоспроможність пра-цівника у такий ступінь, який дозволяє на основі природних, освітньо-професійних, ді-лових та моральних якостей ефективно вико-нувати трудові завдання, що характеризуєть-ся не тільки наявністю, а й безпосередньою реалізацією трудового потенціалу (реальні конкурентні переваги) у вигляді конкуренто-спроможного продукту праці. Належне вивчення, виявлення, розвиток та посилення конкурентних переваг персона-лу підприємства, що лежать в основі його конкурентної позиції, дозволяють сформува-ти адекватну стратегію управління організа-цією та ефективний механізм формування та 
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розвитку конкурентоспроможного трудового потенціалу. Одним із дієвих важелів цього механізму є мотивація праці. Практика пока-зує, що на ефективне виконання працівника-ми своїх трудових функцій суттєвий вплив має не тільки матеріальна, але і морально-статусна мотивація, яка включає кар’єрне зростання. З метою забезпечення можливості кар’єрного росту на підприємстві необхідно створювати відповідні програми кар’єрного зростання, до яких залучати працівників, що зацікавлені в посадовому просуванні.  Нажаль, зростанню конкурентоспромож-ності трудового потенціалу вітчизняних під-приємств протидіє гостра демографічна кри-за, руйнація соціально-економічного механіз-му збереження єдності якості й кількості від-творення населення, скорочення попиту на робочу силу на ринку праці, зокрема високок-валіфіковану, деформації в оплаті праці та доходах. Це веде до неефективного та нераці-онального використання трудового потенці-алу підприємств загалом, гальмуючи ство-рення інноваційної моделі розвитку. Виходом з такої ситуації має бути форму-вання механізму підвищення конкурентосп-роможності трудового потенціалу, який має базуватись на збереженні і розвитку людсь-кого потенціалу, а саме: забезпечення ефек-тивної зайнятості; зростанні оплати праці і доходів; підвищенні соціальної захищеності працівників; залученні інвестицій у безпере-рвне професійне навчання; заохочуванні ви-сокої мотивації до праці, творчої реалізації працівників; прагненні до набуття конкурен-тних переваг. 

Для забезпечення інноваційного розвит-ку підприємств та підвищення конкурентосп-роможності трудового потенціалу є назрілою потреба у розробці й реалізації концепції, яка має спрямовуватися на забезпечення сприят-ливих соціально-економічних умов для збе-реження й розвитку людського потенціалу, його ефективної реалізації у праці в інтересах зростання конкурентоспроможності персона-лу, його трудової та інноваційної активності, що слугуватиме основою зміцнення конкуре-нтних позицій підприємств і можливостей їх економічного зростання. 
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THE FORMATION OF COMPETITIVENESS LABOR POTENTIAL  
AS A FACTOR OF INNOVATE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE 

 
Next to the increase of efficiency production and labor, profit maximization the primary objective of 

enterprise in modern terms is an increase of his competitiveness. Labor potential, being one of basic compo-
nent elements of activity of enterprise, directly influence on realization of its strategic aims of providing 
innovative development. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Наряду с повышением эффективности производства и труда, достижение максимальной при-

были главной целью предприятия в современных условиях является повышение его конкуренто-
способности. Трудовой потенциал, являясь одним из основных составляющих элементов деятель-
ности предприятия, непосредственно влияет на реализацию его стратегических целей обеспече-
ния инновационного развития. 

Ключевые  слова :  трудовой потенциал, конкурентоспособность, инновационное развитие. Стаття надійшла до редколегії 21.10.2015   УДК 336.22 
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АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У СТРУКТУРІ 
ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 
У статті проаналізовано питому вагу податкових надходжень у структурі дохідної частини 

зведеного бюджету України. Виокремлено причини та тенденції зміни питомої ваги основних видів 
податків у структурі доходів зведеного бюджету України за період 2008–2015 рр. Визначено мож-
ливі орієнтири реформування системи оподаткування в Україні з урахуванням міжнародного дос-
віду, в тому числі коригування механізму адміністрування податку на процентні доходи фізичних 
осіб за депозитами шляхом застосування диференційованого підходу до встановлення ставок по-
датку відповідно до обсягу доходу. 

Ключові  слова :  податок, збір, податкові надходження, зведений бюджет, податкова рефор-
ма, структура доходів. Значна питома вага податкових надхо-джень у структурі дохідної бази бюджетів України порівняно з неподатковими надхо-дженнями в умовах проведення податкової реформи в Україні виводить проблему аналі-зу податкових надходжень у структурі дохо-дів зведеного бюджету країни у ряд першоче-ргових. Податкова реформа, результатом якої стане побудова якісно нової податкової сис-теми, що буде стимулювати бізнес збільшу-вати обсяги виробництва, здійснювати інвес-тиції, створювати робочі місця, має проводи-тись з урахуванням досвіду реформування успішних країн, ініціатив та пропозицій біз-несу, аналізу податкових надходжень у струк-турі доходів зведеного бюджету країни. Вагомий внесок у формування наукового підґрунтя практичних засад аналізу податко-вих надходжень у структурі доходів держав-

ного та місцевих бюджетів України внесли такі вітчизняні науковці: Ж. С. Берегова  [1, 42–44], Х. М. Семенишин [8, 211–215], С. Я. Скворцова [10, 109–114] – у процесі дос-лідження податку на майно як джерела напо-внення місцевих бюджетів; О. Б. Вознюк [2, 176–180] – під час оцінки впливу податку на доходи фізичних осіб на формування дохо-дів місцевих бюджетів; Т. В. Мединська [5, 218–224], В. П. Синчак [9, 258–265] – у про-цесі аналізу окремих видів податків як фінан-сової основи наповнення місцевих бюджетів в Україні; М. Б. Кондратенко [3, 53–56] – під час аналізу впливу податку на процентні до-ходи на розподіл податкового навантаження в Україні; М. Косюта [4, 87–91] – у процесі до-слідження податку на додану вартість як джерела державного бюджету та інші дослід-ники. 
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Високо оцінюючи фундаментальні праці науковців, зауважимо, що додаткових напра-цювань потребує дослідження структури по-даткових надходжень у дохідній базі держав-ного та місцевих бюджетів України в умовах проведення податкової реформи в Україні.  Метою даної статті є аналіз структури по-даткових надходжень у дохідній базі зведено-го бюджету України з виокремленням тенден-цій зміни питомої ваги відрахувань від основ-них видів податків в загальному обсязі подат-кових надходжень, визначення можливих орі-єнтирів реформування податкової системи в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Податкова реформа в Україні має сприя-ти створенню податкової системи, яка б за-безпечувала прозорість та справедливість, 

покращення якості державних послуг для бізнесу, ефективне наповнення дохідної час-тини бюджетів України. Основні засади ліній-ної моделі податкової системи, що передба-чає встановлення «плоских ставок» (20% для податків: на доходи фізичних осіб, на додану вартість, на прибуток підприємств та єдино-го соціального внеску), були окреслені на презентації проекту Податкової реформи. Вважаємо, що впровадження лінійної моделі податкової системи суттєво вплине на струк-туру податкових надходжень у дохідній базі зведеного бюджету України. Розглянемо податкові надходження до зведеного бюджету України у 2008–2015 рр. та представимо аналітичну інформацію в таблиці 1. 
Таблиця 1  

Податкові надходження до зведеного бюджету України* 
Показники Фактичні надходження, млн грн 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 9 міс. 2015 р. Всього доходи зведе-ного бюджету 297845 272967 314506 398554 445525 442789 456067 411743 Податкові надходжен-ня, в т. ч.: 227165 208073 234448 334692 360567 353968 367512 318871 – податок на доходи фізичних осіб 45896 44485 51029 60225 68092 72151 75203 61646 – податок на прибуток підприємств 47857 33048 40359 55097 55793 54994 40202 29174 – податок на додану вартість, у т. ч.: 92083 84597 86316 130094 138827 128269 139024 116169 – акцизний податок 12783 21625 28316 33919 38429 36668 45099 39304 – рентна плата за ко-ристування надрами – – 9479 16822 14208 14225 19620 18132 – земельний податок та орендна плата – – – 10701 12582 12803 12084 9733 – ввізне мито 11933 6329 8556 10463 12986 13265 12389 23000 * Джерело: узагальнено авторами за даними Державної казначейської служби України [6]. Зазначимо, що на даному етапі максима-льну питому вагу в структурі дохідної части-ни зведеного бюджету України серед подат-кових надходжень займає податок на додану вартість (28%), податок на доходи фізичних осіб (15%), інші податкові надходження (12%) та акцизний податок (9%), що предста-влено на рис. 1.  

На нашу думку, цікавим є факт, що пито-ма вага податку на прибуток у структурі до-ходів зведеного бюджету України за дослі-джуваний період зменшилась з 16,07% у  2008 році, що відповідало другій позиції се-ред всіх податків, до 7,09% у 2015 році (четверта позиція), що висвітлено в таблиці 2. Серед причин такого зниження, на нашу 
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думку, необхідно виділити зниження ставки податку та загального рівня прибутковості діяльності підприємств.  Необхідно звернути увагу також на те, що у структурі податкових надходжень до місце-вих бюджетів питома вага податку на майно є несуттєвою. Х. М. Семенишин зазначає, що на даному етапі питома вага податку на неру-хоме майно у структурі податкових надхо-джень складає менше 1%, що, відповідно, сві-дчить про те, що податок на майно не вико-нує своєї фіскальної функції та ускладнює податкову систему України [8, 212]. Берего-ва Ж. С. зауважує, що частка цього податку у надходженнях місцевих бюджетів становить від 10% – у Данії, Фінляндії, Греції, Люксембу-рзі; до 50% – у Бельгії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Іспанії; майже 100% – у 

Великій Британії, Естонії, Ірландії [1, 43]. С. Я. Скворцова звертає увагу на те, що з огля-ду на міжнародну практику податок на майно може бути ефективним засобом оподатку-вання доходів, одержаних у тіньовій економі-ці, та, відповідно, стати однією з вагомих ста-тей дохідної частини бюджету [10, 111].  Варто погодитись із думкою М. Б. Кондра-тенко щодо доцільності коригування механіз-му адміністрування податку на процентні до-ходи фізичних осіб за депозитами шляхом за-стосування диференційованого підходу до встановлення ставок податку відповідно до обсягу доходу, що збільшить питому вагу по-датку в структурі доходів зведеного бюджету України та сприятиме рівномірному розподілу податкового навантаження між категоріями платників податків за обсягом доходу [3, 55]. 

Рис. 1. Структура надходжень до Зведеного бюджету України за 9 місяців 2015 року* Джерело: представлено авторами за даними Міністерства фінансів України [7]. 

Таблиця 2  
Питома вага основних податків у структурі доходів зведеного бюджету України* 

Рік Питома вага відповідного податку у структурі доходів зведеного бюджету України,% податок на дохо-ди фізичних осіб податок на прибу-ток підприємств податок на додану вартість акцизний податок ввізне мито 2008 15,41 16,07 30,92 4,29 4,01 2009 16,30 12,11 30,99 7,92 2,32 2010 16,23 12,83 27,44 9,00 2,72 2011 15,11 13,82 32,64 8,51 2,63 2012 15,28 12,52 31,16 8,63 2,91 2013 16,29 12,42 28,97 8,28 3,00 2014 16,49 8,81 30,48 9,89 2,72 9 міс. 2015 14,97 7,09 28,21 9,55 5,59 Зміни 2015/2008 –0,44 –8,98 –2,70 5,25 1,58 * Джерело: узагальнено авторами за даними Державної казначейської служби України [6]. 
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Питома вага податку на додану вартість у структурі доходів зведеного бюджету Украї-ни протягом досліджуваного періоду є стабі-льно високою та складає близько 30%. М. Косюта стверджує, що одним із важливих питань сьогодення є додержання законності при адмініструванні та відшкодуванні ПДВ, підвищення його прозорості, недопущення втрат Державного бюджету внаслідок ухи-лення від сплати ПДВ, зловживань при одер-жанні відшкодування сум податку з бюджету. Частково ці проблеми вже вирішуються за-вдяки впровадженню системи електронного адміністрування податку на додану вартість [4, 91]. Проаналізувавши податкові надходжен-ня у структурі доходів зведеного бюджету України, зроблено наступні висновки: На даному етапі максимальну питому ва-гу в структурі дохідної частини зведеного бюджету України серед податкових надхо-джень займає податок на додану вартість (28%), податок на доходи фізичних осіб (15%), інші податкові надходження (12%) та акцизний податок (9%). Відповідно, у процесі проведення податкової реформи, у проекті якої запропоновано встановлення «плоских ставок» податків та лінійну модель податко-вої системи, особливу увагу доцільно приді-ляти реформуванню саме цих податків, пла-тежі від яких формують основу дохідної час-тини зведеного бюджету України. Виокремлено причини та тенденції зміни питомої ваги основних видів податків у стру-ктурі доходів зведеного бюджету України за досліджуваний період, а саме: суттєве змен-шення питомої ваги податку на прибуток (з 16,07% у 2008 році до 7,09% у 2015 році), та збільшення питомої ваги акцизного податку (з 4,29% у 2008 році до 9,55% у 2015 році). 

Визначено можливі орієнтири реформу-вання системи оподаткування в Україні з ура-хуванням міжнародного досвіду, в т. ч. кори-гування механізму адміністрування податку на процентні доходи фізичних осіб за депози-тами шляхом застосування диференційова-ного підходу до встановлення ставок податку відповідно до обсягу доходу. 
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The article analyzes the specific weight of tax revenues in the structure of budget revenues of the con-
solidated budget of Ukraine. The reasons and trends of change of the specific weight of the main types of 
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В статье проанализирован удельный вес налоговых поступлений в структуре доходной части 
сводного бюджета Украины. Выделены причины и тенденции изменения удельного веса основных 
видов налогов в структуре доходов сводного бюджета Украины за период 2008–2014 гг. Определе-
ны возможные ориентиры реформирования системы налогообложения в Украине с учетом меж-
дународного опыта, в т. ч. корректировка механизма администрирования налога на доходы физи-
ческих лиц по депозитам путем применения дифференцированного подхода к установлению ста-
вок налога согласно объема дохода. 

Ключевые  слова :  налог, сбор, налоговые поступления, доходы сводного бюджета, налоговая 
реформа. Стаття надійшла до редколегії 26.10.2015 
УДК 330.341.1 (477) 
Т. М. ПОЛЯНЧИЧ tpinfo3@gmail.com  м. Львів 
І. Б. ФЕДИШИН ira.fedyshyn@gmail.com м. Тернопіль 
Я. В. ПИЛИП'ЮК voyakh@yahoo.com м. Львів  
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

У статті здійснено аналіз сучасного стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності в 
Україні. Розглянуто трансфер технологій як важливу складову інноваційного процесу. Досліджено 
вплив інновацій на рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Проведено діагнос-
тику динаміки кількості придбаних нових технологій та переданих технологій промисловими підп-
риємствами в Україні та за її межі, а також аналіз загального обсягу витрат за напрямами інно-
ваційної діяльності. Запропоновано шляхи підвищення ефективності фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку. 

Ключові  слова :  інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, 
трансфер технологій, фінансове забезпечення. Інноваційний розвиток є одним із голов-них факторів підвищення рівня конкурентос-проможності економіки, тому створення сприятливих умов для підвищення активнос-ті реалізації інновацій на вітчизняних підп-риємствах набуває все більшого значення. На сьогоднішній день інноваційний, а не сиро-винний напрямок розвитку, є основою міжна-родної економіки. У провідних державах за 

рахунок інноваційної діяльності створюється до 90% приросту ВВП [8]. Позиції інноваційно-орієнтованих галу-зей значно послаблює дефіцит фінансових ресурсів. У зв’язку з цим особливої актуаль-ності набуває питання покращення фінансо-вого забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Значний внесок у дослідження проблеми фінансового забезпечення інноваційного роз-
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витку зроблено такими вченими-еконо-містами: як М. П. Волковим [2], М. В. Гусятин-ським [3], М. І. Крупкою [5], П. П. Микитюком [6], Й. Шумпетером [11]. Питання забезпечен-ня конкурентоспроможності та інноваційної діяльності підприємств знайшли своє відо-браження в багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема у працях М. Портера [9], Л. Балабанової [1] та інших. В той же час, незважаючи на значну кількість досліджень щодо фінансового забезпечення інноваційної діяльності, окремі аспекти дос-ліджуваної проблематики, зокрема питання трансферту технологій, потребують подаль-шого вивчення.  Метою статті є здійснення аналізу фінан-сування інноваційної діяльності в Україні, визначення впливу інновацій на конкуренто-спроможність вітчизняних підприємств, та розгляду трансферу технологій як складової інноваційного процесу.  Інноваційна діяльність є основою розвит-ку високо розвинутих країн світу, адже при ефективному використанні ресурсів можна досягнути значних економічних результатів.  Підвищення активності інноваційної дія-льності вітчизняних підприємств є однією з головних передумов стабільності та сталого розвитку економіки.  Слід зазначити, що на досить низькому рівні є інноваційна активність промислових підприємств України, що в свою чергу впли-ває на якість та конкурентоспроможність про-дукції. В інноваційній сфері є певне протиріч-чя: Україна має високий науково-техноло-гічний потенціал, однак, наявна структура економіки і механізми господарювання цей потенціал не здатні ефективно використову-вати. Необхідно ефективно використовувати наявний інтелектуальний та науковий потен-ціал економіки для створення якісної іннова-ційної продукції (ноу-хау) та нових технологій.  Таким чином, успішність діяльності віт-чизняних підприємств залежить від викорис-тання передових технологій, а конкурентосп-роможність продукції – від відповідності тех-нічного рівня. Відтак важливою складовою інноваційного процесу є трансфер техноло-гій, інжиніринг, консалтинг та впровадження інновацій самим розробником. 

Відповідно до Закону України «Про дер-жавне регулювання діяльності у сфері транс-феру технологій» трансфер технологій – це передача технології, що оформляється шля-хом укладення між фізичними та/або юриди-чними особами двостороннього або багатос-тороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові пра-ва та обов'язки щодо технології та/або її складових. Об’єктом технології є наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винахо-ди, корисні моделі, твори наукового, техніч-ного характеру, комп'ютерні програми, коме-рційні таємниці), ноу-хау, в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, на-дання послуг [4].  Фахівці материнських організацій, таких як науково-дослідні установи чи ВНЗ, що спе-ціалізуються на науково-технічних і техноло-гічних питаннях, в більшості випадків не в змозі відповісти на багато питань управлін-ського або маркетингового характеру, що виникають перед малим підприємництвом. За кордоном для вирішення даної проблеми часто використовується бізнес-консалтинг, як одна із форм підтримки інноваційної дія-льності малого підприємництва.  Брак коштів вітчизняних підприємств на впровадження нових технологій призводить до відставання в технологічному плані та знижує їхню конкурентоспроможність на мі-жнародних ринках. Так, у 2014 р. промисловими підприємст-вами придбано 426 нових технологій в Украї-ні, що на 139 од. менше ніж у 2010 р. Також скоротилась кількість придбаних нових тех-нологій за межами України на 25 од. (рис. 1) [7; 10].  У 2014 р. кількість переданих нових тех-нологій становила 36 одиниць, що на 31 оди-ницю більше, ніж у 2010 р. При цьому 34 тех-нології за формою придбання – результати досліджень та розробок, 2 за формою – про-даж устаткування. За межі України у 2014 р. передано 8 технологій, з яких для галузі полі-графічна діяльність, тиражування записаної інформації – 4 нових технологій, виробництво 
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харчових продуктів – 2, виробництво інших транспортних засобів – 1, виробництво ком-п’ютерів, електронної та оптичної продукції – 1. В Україні у 2014 р. передано 28 нових тех-нологій, з яких 20 припадає на підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; на поліграфічну діяльність, тиражування запи-саної інформації – 7, на виробництво інших транспортних засобів – 1 технологія (рис. 2). [7; 10] 

Так як в Україні наука та бізнес слабо вза-ємодіють, технології нововведень, які широ-ко використовуються за кордоном, зокрема і трансфер технологій, впровадження, інжині-ринг, і консалтинг належно не розвиваються, тому перспективні наукові розробки та вина-ходи часто не комерціалізуються. Визначаль-ними факторами, які гальмують розвиток трансферу технологій є слабкий захист права інтелектуальної власності через прогалини у законодавстві та недостатній розвиток інно-ваційного ринку. 

Рис. 2. Динаміка переданих промисловими підприємствами в Україні та за її межі технологій за 2010–2014 рр., од. 

Рис. 1. Динаміка кількості придбаних нових технологій промисловими підприємствами за 2010–2014 рр., од. [7; 10] 
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До основних джерел фінансування інно-ваційної діяльності відносять: фінансування за рахунок власних коштів, залучені та пози-кові кошти, а також використання інших не-традиційних джерел фінансування (табл. 1). За результатами аналізу даних таблиці 1 варто зазначити, що:  1) основним джерелом фінансування ви-трат підприємств на інновації в Україні залишаються власні кошти підпри-ємств, частка яких у загальній структурі впродовж 2010–2014 рр. становить  59–85%; 

2) відбулося скорочення обсягу фінансу-вання інноваційних робіт за рахунок коштів державного бюджету, що стано-вили лише 1–5% протягом 2010–2014 рр. Це свідчить про те, що в Украї-ні майже не здійснюється державна фі-нансова підтримка інноваційної діяль-ності підприємств; 3) спостерігається низька активність інозе-мних інвесторів. У 2014 р. зменшилось фінансове забезпечення інноваційної діяльності у зв’язку із економічною не-стабільністю і становить 1,8%. У серед-ньому на одне інноваційне підприємство було виділено 0,11 млн грн у 2014 р. [7]. Таблиця 1  
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні [7] 

Роки Загальна сума витрат, млн грн 
у тому числі за рахунок коштів, (у% до загального обсягу фінансування) власних державного бюджету іноземних інвесторів інші джерела 2010 8045,5 59,3 1,1 30,0 9,6 2011 14333,9 52,9 1,0 0,4 45,6 2012 11480,6 63,9 2,0 8,6 25,5 2013 9562,6 72,9 0,3 13,1 13,7 2014 7695,9 85,0 4,5 1,8 8,7 Розподіл загального обсягу витрат за на-прямами інноваційної діяльності за 2010–2014 роки подано в таблиці 2.  Так, у 2014 р. підприємствами витрачено 7695,9 млн грн на інноваційну діяльність, що на 349,6 млн грн менше, ніж у 2010 р. 

Упродовж 2010–2014 р., із загального об-сягу витрат на інноваційну діяльність, найбі-льше коштів спрямовано на придбання ма-шин, обладнання та програмного забезпечен-ня і становить 58–73%. На фінансування вну-трішніх науково-дослідних розробок (НДР) 
Таблиця 2  

Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності [7] 
Роки Загальна сума ви-трат, млн грн 

Дослідження і розробки1 у тому числі Придбання нових технологій 
Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення Інші витрати внутрішні НДР зовнішні НДР млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 2010 8045,5 996,4 12,4 818,5 10,2 177,9 2,2 141,6 1,8 5051,7 62,7 1855,8 23,1 2011 14333,9 1079,9 7,5 833,3 5,8 246,6 1,7 324,7 2,3 10489,1 73,2 2440,2 17,0 2012 11480,6 1196,3 10,4 965,2 8,4 231,1 2,0 47,0 0,4 8051,8 70,1 2185,5 19,0 2013 9562,6 1638,5 17,1 1312,1 13,7 326,4 3,4 87,0 0,9 5546,3 58,0 2290,9 24,0 2014 7695,9 1754,6 22,8 1221,5 15,9 533,1 6,9 47,2 0,6 5115,3 66,5 778,8 10,1 
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витрачено 1221,5 млн грн у 2014 р., що на 403 млн грн більше ніж у 2010 р. Витрати на зовнішні НДР зросли на 4,7%. На придбання нових технологій у 2014 р. витрачено лише 0,6% із загального обсягу витрат [7].  Структуру витрат за напрямами іннова-ційної діяльності за досліджуваний період відображено на рис. 3. Таким чином, одними із найважливіших причин, що стримують інноваційний розви-ток в Україні є недостатнє фінансове забезпе-чення інноваційної діяльності та неефектив-на інноваційна політика держави. Для підвищення ефективності фінансово-го забезпечення інноваційного розвитку не-обхідно здійснити такі заходи:  1. Створити необхідні умови для іннова-ційної діяльності, тобто сприятливий інвес-тиційний клімат, який забезпечить залучен-ня як іноземних, так і вітчизняних інвесторів. Це в першу чергу – стабілізація економічної та політичної ситуації, адже інвестори мають тенденцію покидати ринки з нестабільною економікою та внутрішніми конфліктами. А також необхідно провести реформу податко-вої системи та удосконалити нормативно-правову базу (особливо в частині захисту прав інтелектуальної власності). 2. Використовувати окремі форми підт-римки інноваційної діяльності (податкове та фінансове стимулювання), такі як: податкові 

пільги щодо стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських ро-біт, податкові канікули, інвестування коштів у розвиток інноваційної інфраструктури,  фінансування малих інноваційних фірм на конкурсних засадах та ін. Оскільки інновації вимагають значних фінансових ресурсів, необ-хідно визначити механізм адекватного фінан-сування інноваційної діяльності підприємств. 3. Вирішити проблеми в інноваційній сфері щодо неефективного та нецільового використання фінансових ресурсів, щодо складності комерціалізації результатів інно-ваційної діяльності та ін. 4. Необхідно спрямувати бюджетне фі-нансування у найважливіші науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, що від-повідають пріоритетним напрямкам; здійс-нити придбання сучасного обладнання та ліцензій, необхідних для виконання стратегі-чних програм. 5. Організувати процес трансферу техно-логій шляхом створення науково- дослідни-цьких центрів, які б надавали послуги у сфері трансферу технологій. 6. Ефективніше використовувати наяв-ний інтелектуальний та науковий потенціал країни шляхом створення стимулів для нау-кових працівників підприємств та налаго-дження тіснішої співпраці науковців та підп-риємців в інноваційній сфері. 

Рис. 3. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності  упродовж 2010–2014 рр., % [7] 
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В умовах обмеженості фінансових ресур-сів доцільним є залучення різних недержав-них джерел фінансування. Вважаємо, що в даний час такий поширений метод фінансу-вання як банківський кредит не є настільки актуальним, а варто більше використовувати нетрадиційні джерела, а саме: форфейтинг, франчайзинг, венчурне фінансування. Статистичні дані свідчать про скорочен-ня загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності у період 2010–2014 рр. На нашу думку, це відбулося, в осно-вному, через зменшення інвестиційної і внут-рішньої домінанти економічного розвитку, що спровокувало відтік інвестицій у іннова-ційну сферу та замороження іноземними компаніями інноваційних проектів. У цьому контексті можна зробити висновок, що швид-ко втрачаються можливості розвивати та ви-користовувати інноваційний потенціал, на-лежним чином розгортати інноваційні дослі-дження, оперативно впроваджувати їх ре-зультати у практику, реагувати на світові на-уково-технологічні досягнення. Без активіза-ції інноваційної діяльності та без її належно-го фінансового забезпечення не відбудеться модернізація економіки, що, в свою чергу, стримуватиме економічний розвиток держа-ви та знижуватиме рівень конкурентоспро-можності підприємств. Економічні труднощі вітчизняних підприємств не дозволяють їм здійснювати активну інноваційну політику на належному рівні, що відображається на їх конкурентоспроможності.  Вважаємо, що трансфер технологій спри-ятиме конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Втілення запропонованих захо-дів підвищить ефективність фінансового за-безпечення інноваційного розвитку України, забезпечить залучення інвестицій в іннова-

ційну сферу. Перспективою подальших дослі-джень з цього напрямку є пошук шляхів на-рощення фінансового потенціалу інновацій-ного розвитку України. 
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TRANSFER OF TECHNOLOGY AS A METHOD OF COMPETITIVENESS  
INCREASE OF DOMESTIC ENTERPRISES 

The current state of the financial support of innovation activity in Ukraine is analyzed. Transfer of tech-
nology is considered as an important part of the innovation process. The effect of innovation on the competi-
tiveness of domestic enterprises is investigated. Diagnostics of dynamics of quantity of purchased new tech-
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nologies and transferred technology by industrial enterprises in Ukraine and abroad is made. Also analysis 
of total expenditure for directions of innovative activity is implemented. Ways of improving the efficiency of 
financial support of innovative development are offered. 

Key words:  innovation, innovative development, competitiveness, transfer of technology, financial 
support. 
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В статье проведен анализ современного состояния финансового обеспечения инновационной дея-

тельности в Украине. Рассмотрено трансфер технологий как важную составляющую инновацион-
ного процесса. Исследовано влияние инноваций на уровень конкурентоспособности отечественных 
предприятий. Проведена диагностика динамики количества приобретенных новых технологий и 
переданных технологий промышленными предприятиями в Украине и за ее пределы технологий, а 
также анализ общего объема расходов по направлениям инновационной деятельности. Предложены 
пути повышения эффективности финансового обеспечения инновационного развития. 

Ключевые  слова :  инновационная деятельность, инновационное развитие, конкурентоспо-
собность, трансфер технологий, финансовое обеспечение. Стаття надійшла до редколегії 2.11.2015  УДК [621: 658.71] (043.3) 
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УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК НА ЗАСАДАХ 

ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ 
 

У статі обґрунтувані методичні рекомендації щодо управління міжфірмовими відносинами в 
ланцюгах поставок на засадах ціннісного підходу на прикладі галузі енергетичного машинобудуван-
ня. Запропоновані концептуальні положення щодо управління відносинами партнерів в ланцюгах 
поставок, ключова ідея яких полягає у виділенні трьох складових процесу управління: формування 
інтегрованої групи, розробка елементів системи управління міжфірмовими відносинами та розви-
ток партнерських відносин. Розвинуті методичні рекомендації щодо формування та розвитку відно-
син в інтегрованій групі та оцінювання їх цінності. Удосконалено методичне забезпечення щодо фор-
мування елементів системи управління відносинами партнерів при виконанні складних проектів. 

Ключові  слова :  міжфірмові відносини, ланцюг поставок, оцінювання цінності, енергетичне 
машинобудування, інтегрована група, елементи системи управління. Сучасна економіка характеризується створенням і використанням надскладних технічних систем, в яких кожний елемент є окремою складною системою. В багатьох га-лузях господарського комплексу, таких як енергетичне машинобудування, передбачено виготовлення комплектного виробу, що ви-магає залучення багатьох виконавців з різни-

ми компетенціями. Тому виникає необхід-ність кооперативної взаємодії партнерів у ланцюгах поставок, що пов’язано із створен-ням складних систем в управлінні.  В цьому контексті в сучасні науки прихо-дить використання поняття ціннісного підхо-ду. На нашу думку, потребують додаткового обґрунтування концептуальні положення 
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щодо управління відносинами на засадах цін-нісного підходу, уточнення аспектів оціню-вання цінності, удосконалення методичного забезпечення щодо формування і розвитку відносин в інтегрованих групах поряд з роз-робкою елементів системи управління відно-синами партнерів. У цьому зв’язку, метою статті є методичне обґрунтування застосування ціннісного під-ходу щодо формування і розвитку міжфірмо-

вих відносин в ланцюгах поставок на прикла-ді галузі енергетичного машинобудування.  Узагальнюючи існуючи методи та підхо-ди до планування, організації, контролю та мотивації діяльності партнерів в ланцюгах поставок нами розроблено концептуальні положення щодо управління міжфірмовими відносинами на засадах ціннісного підходу (рис. 1).  

Рис. 1. Зміст концептуальних положень управління міжфірмовими відносинами 

Положення №1. Управління між -фірмовими від-носинами слід ґрунтувати на ціннісному підході 

Положення №2. Управління міжфірмовими відносинами слід реалізовувати в 3 етапи: 1) формування інтегрованої групи; 2) формування елементів системи управління; 3) розвиток міжфірмових відносин 

Положення №3. Цінності міжфірмових відносин складаються з монетарної  та немонетарної груп 
Положення №4. Ефективність  управління міжфірмовими відносинами слід розгля-дати як результативність інтегрованої групи, 2) формування елементів системи управління; 3) розвиток міжфірмових відносин 

Положення №5. Управління міжфірмовими слід ґрунтувати на принципах, які є узгодженими між учасниками інтегрованої групи та відповідають ціннісному підходу 
Положення №6. Управління має враховува-ти вплив системи факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

Для використання ціннісного підходу не-обхідно виявити можливі цінності від взає-модії з партнером. На основі використання монографічного та експертного методів нами виявлено найбільш значущі цінності міжфір-мових відносин в галузі енергетичного ма-шинобудування, які ми розподілили на 2 гру-пи: монетарні (які мають фінансовий вимір) та немонетарні (які не мають чітко вираже-ної фінансової складової). Для виміру виявле-них цінностей нами було розроблено систему показників оцінювання, яка дозволяє вимі-рювати кількісні і якісні параметри відносин та обирати найбільш привабливих потенцій-них партнерів (таблиця 1).  Формули для розрахунку показників, що вказані в таблиці 1, наведені в роботі [1]. Слід зазначити, що для розрахунку якісних показ-ників (Х1, Х6, Х7, Х11, Х13, Х17, Х18, Х23, Х28) нами зроблено перехід до використання тео-рії нечітких змінних на основі врахування лінгвістичних змінних. Для спрощення аналі-

тичного процесу оцінювання цінності відно-син з потенційним партнером, нами побудо-вано інтегральний показник, на основі мето-ду адитивної згортки [1](формула 1) : 
Yцмв = 0,021 Х1 + 0,049 Х6 + 

+ 0,044 Х7 + 0,045 Х9 + 0,033 Х11 + 

+ 0,025 Х13 + 0,037 Х17 + 0,016 Х18 + 

+ 0,029 Х22 +0,054 Х23 + 0,058 Х26 +  

+ 0,060 Х27 + 0,29 Х28 + 0,5 Х34.        (1) 
 
Yцмв – цінність міжфірмових відносин; Х1 зацікавленість партнера у співробітництві; Х6 досвід взаємодії учасників конфлікту; Х7 довіра у відносинах з партнером; Х9 тісно-та взаємозв’язку; Х11 довгостроковість парт-нерських зв’язків; Х13 оперативність зворот-ного зв’язку; Х17 технічна сумісність; Х18 су-місність індивідуальних і колективних цілей; Х22 швидкість реакції партнера на зміни; Х23 коефіцієнт ризику; Х26 конкурентоспромож-ність партнера за строками виконання робіт; Х27 конкурентоспроможність пропозиції 
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партнера за якістю виконання робіт; Х28 ді-лова репутація партнера; Х34 цінова конку-рентоспроможність партнера[1]. Інтегральний показник вимірюється в межах від 0 до 1. Коефіцієнт кожного з показ-ників, що входять до його складу, рекомендо-вано визначати на основі шкали індексів важ-ливості. Обрана шкала дозволяє по-перше, присвоїти ненульові значення показникам що відповідають максимальному рангу, по-друге, врахувати лише впевнені думки експе-ртів, по-третє, врахувати різницю, яка є між сумою експертних оцінок і сумою рангів.  На основі реалізації процесу оцінювання цінності відносин з партнером за формулою 1, шляхом порівняння альтернатив, пропону-ється сформувати необхідний склад інтегро-ваної групи для виконання проекту. Необхід-но уточнити, що процес вибору партнерів в галузі тісно пов’язано з системою тендерів, 

яка регламентується чинним законодавст-вом України [2]. Оцінювання конкурсних про-позицій також передбачає процедуру квалі-фікації, яка дозволяє врахувати ті аспекти, які були не відображені в системі показників (таблиця 1).  Впровадження рекомендацій щодо управління міжфірмовими відносинами представимо на прикладі реалізації проекту реконструкції гідроелектростанції харківсь-кими підприємствами галузі енергетичного машинобудування. Для виконання проекту замовником було встановлено вимогу – вико-нання контракту «під ключ», що зумовило необхідність утворення інтегрованої групи, ініціатором формування якої виступив ВАТ «Турбоатом».  На першому етапі підприємство розгля-нуло можливі альтернативи партнерства, з метою формування інтегрованої групи. Це 

Таблиця 1  
Система показників оцінювання цінності міжфірмових відносин [1] Рей-тинг Цінність міжфірмових  відносин Умовне позна-чення показника Показник виміру цінності  міжфірмових відносин Монетарні цінності 1 Відносні Х34 Відносна цінова пропозиція партнера Немонетарні цінності 2 Конкуренто-спроможність Х27 Конкурентоспроможність пропозиції партнера за якістю виконання робіт 3 Конкуренто-спроможність Х26 Конкурентоспроможність партнера за строками виконання робіт 4 Керованість відносин Х23 Коефіцієнт ризику 5 Добровільна співпраця Х6 Досвід взаємодії учасників конфлікту 6 Спільний інформаційний потенціал Х9 Тіснота взаємозв’язку 

7 Спільний соціальний  потенціал Х7 Довіра у відносинах з партнером 
8 Сумісність Х17 Технічна сумісність 9 Спільний соціальний потен-ціал Х11 Довгостроковість партнерських зв’язків 

10 Керованість відносин Х22 Швидкість реакції партнера на зміни 11 Конкуренто-спроможність Х28 Ділова репутація партнера 12 Спільний інформаційний  потенціал Х13 Оперативність зворотного зв’язку 
13 Добровільна співпраця Х1 Зацікавленість партнера у співробітництві 14 Сумісність Х18 Сумісність індивідуальних і колективних цілей 

О. І. ПУШКАР, Ю. Л. КУРБАТОВА Управління відносинами підприємств у ланцюгах поставок на засадах ціннісного підходу 



143 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

здійснювалось шляхом розрахунку інтегра-льного показника оцінювання цінностей між-фірмових відносин. Серед можливих пропо-зицій, були обрані ті, які мають найвищу цін-ність для ВАТ «Турбоатом» (таблиця 2). 

Виходячи з наведених даних, для ВАТ «Турбоатом» доцільним було б встановлення відносин з підприємством ДП «Електроваж-маш» (виробник генераторів) та ДП «Моно-літ» (виробник систем автоматичного управ-ління). Відповідно концептуальним положенням (рис. 1) на другому етапі учасникам інтегро-ваної групи рекомендовано сформувати еле-менти системи управління міжфірмовими відносинами. Для цього було запропоновано визначити суб’єктів та об’єкти управління, прийняти рішення щодо форми координацій-ного центру, визначити задачі та функції зад-ля виконання встановлених цілей.  Наявність в інтегрованій групі незалеж-них підприємств, зумовлює встановлення двох типів суб’єктів управління [4] – автоно-много (на рівні кожного з партнерів) та міжг-рупового (на крос рівні учасників об’єднан-ня). Виділення зазначених типів вказує на те, що задля забезпечення узгодженості дій не-обхідно встановлення певного ступеню під-порядкування автономного рівня – між гру-повому. За більш «м’якими» формами об’єд-нань, наприклад, альянсів, консорціумів, сту-пінь підпорядкування буде меншою, ніж за «жорсткими» формами, такими, як холдинг, ФПГ та ін. Особливості підпорядкування су-б’єктів управління в об’єднаннях регламенту-ються Господарським кодексом України [3].  

Під об’єктами управління в групі будемо розуміти таке: цінності міжфірмових відно-син в інтегрованій групі, соціальні міжфірмо-ві відносини, сфери виробничо-господарської діяльності партнерів (бізнес-планування, на-уково-дослідна діяльність, виробництво, про-сування продукції, логістика, фінансове за-безпечення та ін.), корпоративна культура партнерів. Встановлення цілей в інтегрованій групі пропонується здійснювати на основі принци-пу «win win», шляхом досягнення консенсусу. Це передбачає те, що досягнення власних ці-лей партнерів в інтегрованій групі не повин-но суперечити інтересам інших учасників, та має сприяти досягненню спільних результа-тів об’єднання.  Розподіл задач в інтегрованій групі про-понується здійснювати на основі декомпози-ції функцій, які будуть відрізнятись на основі стратегій міжфірмових відносин з партнером. Розробка стратегій міжфірмових відносин пов’язана з необхідністю врахування їх дихо-томічних станів - інтеграції та дезінтеграції, з метою формування типової послідовності дії по відношенню до партнера.  Процес оцінювання цінності міжфірмо-вих відносин дозволяє не лише обрати най-кращого партнера, а й встановити результа-тивність міжфірмових відносин. Для цього нами пропонується початкове значення інте-грального показника (формула 1) вважати базовим, прогнозним. По завершенню діяль-ності, розрахункове значення інтегрального показника буде вважатись фактичним. Зіста-влення результатів оцінювання пропонуєть-ся здійснювати у матриці, економічна сут-ність якої полягає в тому, що вона дозволяє врахувати різні умови встановлення відно-син. Встановлення інтервалів в матриці пояс-нюється на основі використання теорії нечіт-ких множин, що дозволило встановити три інтервали: низьке значення [0;0,375]; серед-нє значення (0,375;0,625]; високе значення (0,625;1]. Наприкінці строку виконання прое-кту по реконструкції гідроелектростанції ко-ординаційним центром, який було створено на тимчасовій основі, здійснено розрахунки, щодо цінностей міжфірмових відносин в інте-грованій групі (табл. 4).  

Таблиця 2  
Цінність міжфірмових відносин  

з виробниками систем автоматичного  
управління та генераторів Підприємство Виробник САУ Цінність (YцмвСАУ) Підприємст-во виробник генераторів Цін-ність (Yцмвг) «Моноліт» 0,952 «Електро-важмаш» 0,937 

«Siemens» 0,946 «Andritz Hydro» 0,804 «Mavel» 0,814 «СТЗ» 0,782 «Emerson» 0,790 «ЛМЗ» 0,781 
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Таблиця 3  
Декомпозиція функцій за стратегією об’єднання [4] 

Декомпозиція функцій Учасники інтегрованої групи Коорди-наційний центр «Турбо-атом» «Елек-троваж-маш» «Моно-літ» 1. Планування 1.1. Розробка місії та узгодження групових цілей ОІ ГВ БУВ БУВ 1.2. Розробка проміжних цілей на автономному рівні ОІ НІ НІ НІ 1.3. Прогнозування значень показників оцінки цінності на  момент встановлення відносин ОІ ГВ ОІ ОІ 
1.4. Прийняття правил розподілу прибутку між партнерами ОІ ГВ БУВ БУВ 1.5. Виокремлення та узгодження зон відповідальності  учасників інтегрованої групи ОІ ГВ БУВ БУВ 
1.6. Планування організаційної структури групи ОІ ГВ БУВ БУВ 1.7. Планування участі інтегрованої групи у тендерах ОІ ГВ НІ НІ 1.8. Планування коригуючих заходів (мотивуючих та  стримуючих) ОІ ГВ БУВ БУВ 
1.9. Вибір та узгодження стратегії міжфірмових відносин ОІ ГВ БУВ БУВ 1.10. Обґрунтування пріоритетів розвитку ОІ ГВ БУВ БУВ 2. Організація 2.1. Заходи щодо охорони праці в інтегрованій групі БУВ БУВ БУВ БУВ 2.2. Розподіл задач по структурі інтегрованої групи ГВ КВ, ОІ ОІ ОІ 2.3. Координація виконання встановлених планів ГВ КВ, НІ НІ НІ 3. Мотивація 3.1. Реалізація коригуючи заходів ГВ КВ,ОІ ОІ ОІ 3.2. Реалізація заходів, що спрямовані на обмін досвідом та утворення команди ГВ ОІ ОІ ОІ 

4. Контроль 4.1. Здійснення результативного оцінювання цінності міжфірмових відносин та подальший вибір стратегії НІ ГВ НІ НІ 
4.2. Аналіз факторів, що вплинули на відхилення від прогнозних значень цінностей міжфірмових відносин НІ ГВ НІ НІ 
Пр иміт ки.  В таблиці 3 використані наступні скорочення: ГВ – головний виконавець; БУВ – бере участь у ви-конанні; НІ – надає інформацію; ОІ − отримує інформацію; КВ – контролює виконання. 

Таблиця 4  
Результативне оцінювання цінності міжфірмових відносин в інтегрованій групі Підприємство Прогнозне значення 

Yцмвп Фактичне значення 
Yцмвф Відхилення ДП «Електроважмаш» 0,937 0,936 0,998933 ДП «Моноліт» 0,952 0,948 0,995798 ВАТ «Турбоатом» 0,936 0,97 1,036325 Середнє значення по інтегро-ваній групі 0,941667 0,951333 1,010352 
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Зіставлення значень результативного оцінювання цінності міжфірмових відносин в матриці вибору стратегії міжфірмових відно-син розглянуто на рисунку 3. 

Таблиця 5  
Відповідність зонування стратегіям міжфірмових відносин Зона матриці Стратегія міжфірмових відносин 1 зона призупинення розвитку міжфірмових відносин стратегії дезінтеграції – стратегії поділу та реінтеграції 2 зона переосмислення міжфір-мових відносин стратегії інтеграції – стратегія поточної діяльності, стратегії роз-витку (якісного, структурного) 3 зона активного розвитку між-фірмових відносин стратегії інтеграції – стратегія з’єднання та об’єднання, стратегії розвитку (якісного, структурного, кількісного) 

Площину матриці на рис. 3 пропонується розподілити на три зони: 1 – зона призупи-нення розвитку міжфірмових відносин; 2 – зона переосмислення міжфірмових відносин; 3 – зона активного розвитку міжфірмових відносин (таблиця 5). Виходячи з результативного оцінювання, вітчизняним підприємствам, що входять до 

інтегрованої групи, слід обрати стратегію інтеграції, посилюючи тісноту відносин, дові-ру, нарощуючи спільний досвід.  Щодо стратегій розвитку, нами виділено якісний, структурний та кількісний напрям-ки [5]. На рис. 4 відображено сутність розвит-ку за визначеними векторами.   

Рис. 3. Матриця вибору стратегії міжфірмових відносин 
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На нашу думку, послідовність вибору пріоритетів розвитку має бути наступною: спочатку має відбуватись розвиток за якіс-ним вектором (а), далі – за кількісним (b), в останню чергу – за структурним (с). Це пояс-нюється логікою бізнесу: спочатку слід дося-гти якості в поточних міжфірмових відноси-нах, що, в свою чергу, призведе до покращен-ня монетарних цінностей (зростання прибут-ку, рентабельності та ін.), а далі може відбу-ватись залучення нових учасників до існую-чого об’єднання, тобто кількісний розвиток. Під вихідними даними, для здійснення тако-го вибору, пропонується розглядати значен-ня результативного оцінювання цінностей міжфірмових відносин.  Оцінювання цінностей міжфірмових від-носин є важливою складовою управління спі-льною діяльністю партнерів у ланцюгах пос-тавок, оскільки це дозволяє враховувати мо-нетарні та немонетарні аспекти взаємодії підприємств, а також сприяє розвитку відно-син у перспективі на основі рефлексії. Тому в основу методичного обґрунтування щодо процесів формування і розвитку міжфірмо-вих відносин в ланцюгах поставок, а також концептуальних положень покладено саме 

ціннісний підхід. Запропоновані методичні рекомендації щодо оцінювання цінностей міжфірмових відносин, дозволяють здійсню-вати обґрунтований вибір найкращої альтер-нативи в партнерстві, а також вибудовувати подальші відносини шляхом вибору стратегії на основі матричного підходу. Методичне забезпечення стосовно формування інтегро-ваної групи та системи управління нею до-зволяють визначити склад учасників об’єд-нання, більш чітко організувати розподіл ці-лей і задач між учасниками. Методичні реко-мендації щодо розвитку міжфірмових відно-син в інтегрованій групі спрямовані на визна-чення ключових пріоритетів на основі систе-ми показників, з метою реалізації цілеспря-мованих змін та нарощування цінностей уча-сників інтегрованої групи. Результати пода-льших розвідок мають полягати в узгодженні цінностей партнерів з цінностями кінцевого споживача комплектної продукції.  
Список  використаних  джерел  1. Курбатова Ю. Л. Методичне забезпечення оцінки ефективності міжфірмових відносин на засадах ціннісного підходу / Ю. Л. Курбатова // Економі-чний аналіз: зб. наук. праць. — Тернопіль : Видав-ничо поліграфічний центр Тернопільського наці-онального економічного університету «Еконо-мічна думка», 2013. — Т. 13. — С. 295—302.  

Рис. 4. Конус визначення пріоритетів розвитку міжфірмових відносин 
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RELATIONSHIP MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN SUPPLY 
 CHAINS BASED ON VALUE APPROACH 

 
The main attention is paid to the substantiation of methodical recommendations for the management of 

relations in supply chains based on value approach on the example of the power engineering industry. Con-
ceptual provisions on the management of relations with partners in the supply chain, the key idea is to iden-
tify the three components of the management process: the formation of integrated groups, development of 
management system elements mifergui relationships and developing partnerships. The developed methodi-
cal recommendations on the formation and development of relations in the integrated group and an assess-
ment of their value. Improved methodological support for the formation of the elements of relationship 
management of partners on complex projects. 

Key words:  interfirm relationships, value of interfirm relationships, supply chain, evaluation values of 
inter-firm relations, energy engineering, integrated group, management system elements, the development 
of inter-firm relations. 
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УПРАВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА 
 
Основное внимание в статье уделено обоснованию методических рекомендаций по управлению 

межфирменными отношениями в цепях поставок на основе ценностного подхода на примере от-
расли энергетического машиностроения. Предложены концептуальные положения по управлению 
взаимоотношениями партнеров в цепях поставок, ключевая идея которых состоит в выделении 
трех составляющих процесса управления: формирование интегрированной группы, разработка 
элементов системы управления межфирменными отношениями и развитие партнерских отно-
шений. Разработаны методические рекомендации по формированию и развитию отношений в ин-
тегрированной группе и оценка их ценности. Усовершенствовано методическое обеспечение по 
формированию элементов системы управления взаимротношениями партнеров при выполнении 
сложных проектов. 

Ключевые  слова :  межфирменные отношения, ценности межфирменных отношений, цепь 
поставок, оценка ценностей межфирменных отношений, энергетическое машиностроение, интег-
рированная группа, элементы системы управления, развитие межфирменных отношений. Стаття надійшла до редколегії 12.11.2015 
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ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ НОРМИ 
ДИСКОНТУВАННЯ 

 
Досліджено можливість використання ряду моделей часової структури відсоткових ставок 

для оптимізації бюджетної ставки дисконтування (моделі Васічека, Мертона, Кокса-Інгерсолла-
Росса та ін.). Доведено, що при використанні даних моделей для вирішення поставленої задачі ви-
никає ряд специфічних обмежень, які унеможливлюють їх застосування в чистому вигляді. За ос-
нову при визначенні оптимальної бюджетної ставки дисконту обрано середньозважену за всіма 
інструментами ставку рефінансування. Запропоновано підхід до встановлення бюджетної ставки 
дисконтування із врахуванням специфіки формування ставки рефінансування та її випадкових ко-
ливань у часі. 

Ключові  слова :  бюджетна норма дисконтування, моделі процентних ставок, моделі часової 
структури. Сучасний стан економіки України обумо-вив особливу актуальність розв’язання пи-тань, пов’язаних з ефективністю та раціона-льністю прийняття управлінських рішень відносно розміщення державних інвестицій. Сучасні кризові умови зумовили не тільки скорочення обсягів внутрішніх та зовнішніх інвестиційних потоків від суб’єктів господа-рювання, а й визначили нові вимоги до про-ведення державної інвестиційної політики в умовах обмеженого обсягу ресурсів та неста-більного стану фінансової системи країни. В даних умовах інвестиційна політика держави повинна бути спрямована як на стимулюван-ня розвитку найбільш важливих напрямків функціонування економіки, так і на максима-льно ефективне використання існуючих фі-нансових ресурсів.  Важливим інструментом, який виступає основою обґрунтування доцільності прийн-яття рішень щодо інвестування державних коштів виступає бюджетна норма дисконту-вання. Визначення адекватного значення да-ного параметра є дуже складним та багатог-ранним процесом, і повинно враховувати прогнозні економічні та соціальні характери-стики функціонування держави. Врахування показника бюджетної норми дисконтування в процесі аналізу інвестиційного проекту дає можливість зробити висновок про рівень йо-го прибутковості та прийняти виважене інве-стиційне рішення. 

Результати досліджень з питань ефекти-вного державного інвестування, впроваджен-ня державно-приватних партнерств у різних економічних сферах знайшли відображення у працях Т. А. Васильєвої, О. В. Жулина, Коро-льова В. О., О. О. Терещенка та інших. Разом із ґрунтовною опрацьованістю ряду аспектів недостатньо дослідженим залишаються пи-тання, пов’язані із встановленням чисельно-го значення та прогнозуванням бюджетної ставки дисконтування. Метою статті є дослідження можливості застосування різних моделей процентних ставок та їх адаптації для формалізації бю-джетної норми дисконту. Числова характеристика зміни бюджет-ної норми дисконту, враховуючи невизначе-ність параметрів її формування, передбачає моделювання на основі застосування особли-востей венерівського процесу і може бути описана за допомогою стохастичного дифе-ренційного рівняння: 
dx = μx(t, x)dt + σx(t, x)dω,                (1) де x – ставка рефінансування (середньозважена ставка за всіма інструментами), дана змінна містить елементи випадкового характеру, тоб-то її можна вважати випадковою змінною, яка залежить від часу t і стану фінансового ринку; 

dt – нескінченно малий проміжок часу; dx – при-ріст величини x за час dt; μr(t, x) – очікуване значення річного приросту ставки рефінансу-
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вання; σr(t, x) – стандартне відхилення річного приросту ставки рефінансування, тобто показ-ник волатильності; ω – стандартний венерівсь-кий процес, тобто залежна від часу випадкова змінна ω(t), прирощення якої за час Δω =  

= Δω(t + Δt) – ω(t) виступають незалежними нормально розподіленими випадковими вели-чинами, очікуване значення яких дорівнює ну-лю, а стандартне відхилення  Аналізуючи співвідношення (1) при фор-малізації кількісної характеристики бюджет-ної норми дисконту, необхідно зазначити, що перша складова рівняння μx(t, x)dt відповідає загальній тенденції встановлення рівня став-ки рефінансування, в той час як друга  
σx(t, x)dω відображує випадкові коливання даного показника в часі.  Паралельно із зазначеним аспектом, від-мітимо особливість співвідношення (1), сут-ність якого полягає в тому, що даний матема-тичний вираз виступає основою побудови ряду моделей визначення бюджетної норми дисконту для різних значень зміни парамет-рів її формування. Так, найпоширенішими моделями в розрізі опису моделей процент-них ставок та їх адаптації для формалізації бюджетної норми дисконту виступають мо-делі Васічека, Мертона, Халла-Уайта, Хо-Лі, Кокса-Інгерсолла-Росса та інші [1; 2; 3; 4; 5; 6], узагальнення яких у вигляді однофактор-ного випадку можна представити наступним чином: 

dx = (μ1 + μ2x)dt + sr
β
dω.                  (2) На основі використання стохастичного диференційного рівняння (2) розглянемо мо-жливі комбінації параметрів формування бю-джетної норми дисконту та особливості практичного використання кожного з них.  Так, при μ1 = αμ, μ2 = –α, β = 0 отримаємо модель Васічека, яку часто називають модел-лю часової структури відсоткових ставок, в якій динаміка короткострокової ставки має тенденцію повернення до рівноважного зна-чення. В нашому випадку, адаптацію моделі Васічека до формалізації бюджетної норми дисконту можна інтерпретувати як модель часової структури бюджетної норми дискон-ту, в якій динаміка ставки рефінансування має тенденцію повернення до рівноважного 

значення, і математично представити у ви-гляді: 
dx = α(μ – x) dt + σdω,                   (3) де μx(t, x) = α(μ – x); μ – константа, яка визначає довгострокове рівноважне значення ставки рефінансування; α – параметр, що відображує швидкість наближення х до рівноважного зна-чення μ; σx(t, x) = σ – стандартне відхилення приросту бюджетної норми дисконту, яке ви-ступає константою, тому не залежить від часу та значення х. Розв’язок диференційного рівняння (3) визначає числову характеристику бюджетної норми дисконту у випадку проведення стабі-льної як інвестиційної, так і грошово-кредитної політики і передбачає визначення оптимального (рівноважного) значення став-ки рефінансування та постійної підтримки даного рівня.  

 де T – термін надання державних інвестиційних коштів; t – поточний момент часу; τ = T – t. У той же час, зазначимо, що застосування адаптації моделі Васічека до розрахунку бю-джетної норми дисконту можливе лише за умови жорсткого встановлення Національ-ним банком України відповідних рівнів відсо-ткових ставок за кредитами, депозитами та ставок на міжбанківському ринку.  Дана ситуація в сучасних умовах розвит-ку економіки країни є неможливою і визна-чає обмеженість практичної реалізації даної моделі. Крім того, зі значним викривленням результатів, отриманим за допомогою даного підходу, можна стикнутись в кризових умо-вах, пов’язаних зі значною зміною певних па-раметрів, які в моделі Васічека виступають константами. Врахувати дані обмеження до-зволяє використання моделі Мертона. Отримати модель Мертона, використовуючи узагальнюючу однофакторну модель (2), і в 
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подальшому провести її адаптацію до розра-хунку бюджетної норми дисконту виявляєть-ся можливим за рахунок введення наступних спрощень: μ2 = 0, β =0, а також врахування усіх параметрів моделі в якості констант. Па-ралельно із зазначеними аспектами, зазначи-мо, що специфічною особливістю моделі Мер-тона, на відміну від розглянутого вище підхо-ду Васічека, є відсутність в динаміці тенден-ції повернення короткострокової ставки до її рівноважного значення. В межах адаптації даної моделі до випадку визначення числової характеристики бюджетної норми дисконту, зазначений факт інтерпретується як відсут-ність жорсткої політики з точки зору органів державної влади в напрямку регулювання відповідної ставки. Як наслідок, ставка рефі-нансування має можливість вільно пристосо-вуватись до умов ринкової економіки.  Отже, еквівалент моделі Мертона для ви-падку визначення бюджетної норми дискон-ту можна описати наступним диференційним рівнянням динаміки ставки рефінансування: 
dx = μdt + σdω,                           (5) де μ, σ – константи. Знаходження розв’язку рівняння (5) до-зволяє формалізувати математичний вираз для визначення бюджетної норми дисконту, враховуючи припущення моделі Мертона що-до відсутності в динаміці тенденції повернен-ня ставки рефінансування до її рівноважного значення: 

 На основі аналізу співвідношення (6) не-обхідно зазначити, що модель Мертона, як і модель Васічека, не позбавлена недоліків. В першу чергу це стосується того факту, що в даному випадку ставка рефінансування зо-бражується як квадратична функція часу, хо-ча проведені дослідження, свідчать про наяв-ність у цій функції також косинусоїди, лога-рифмічної, прямої, оберненої та експоненцій-ної залежності. В свою чергу, це може призве-сти до звуження діапазону застосування (в 

процесі прийняття управлінських рішень що-до здійснення інвестування) бюджетної нор-ми дисконту, отриманої за допомогою моделі Мертона, а також неможливості її викорис-тання в довгостроковій перспективі за раху-нок значного відхилення розрахованого зна-чення бюджетної норми дисконту від її реа-льного значення. Саме тому на практиці ши-роко використовується альтернативний під-хід у вигляді моделі Кокса-Інгерсолла-Росса. Модель Кокса-Інгерсолла-Росса (точніше, її пристосування до досліджуваної пробле-ми) – модель часової структури, побудована на основі врахування ідеї підтримки рівнова-жного значення бюджетної норми дисконту на основі аналізу оптимальних рішень еконо-мічних агентів, а не просто реалізації жорст-кої політики державних органів контролю. Саме дана особливість забезпечує можли-вість використання даної моделі при прийн-ятті гнучких оперативних управлінських рі-шень в області досягнення бажаного рівня ефективності інвестування ключових напря-мків соціально-економічного розвитку краї-ни за рахунок державних коштів.  Крім того, необхідно зазначити, що мо-дель Кокса-Інгерсолла-Росса ґрунтується на припущенні, яке полягає в тому, що у стані рівноваги ставка рефінансування виступає лінійною функцією залежності від випадко-вого фактора. Виходячи з даного факту, а та-кож приймаючи в моделі (2) β = 1/2, проведе-мо формалізацію динаміки зміни бюджетної норми дисконту за допомогою наступного математичного співвідношення: 
 Розв’язок диференційного рівняння (7) характеризує оптимальне числове значення бюджетної норми дисконту: 
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де sh(∙), ch(∙) – гіперболічний синус та косинус відповідно; 
 Підводячи підсумок описаним вище мате-матичним моделям та їх адаптації до визна-чення бюджетної норми дисконту, зазначимо наступні аспекти їх практичного застосуван-ня при прийнятті ефективних інвестиційних рішень: 

– модель Васічека доцільно використову-вати у випадку проведення стабільної як інвестиційної, так і грошово-кредитної політики і попереднього ви-значення оптимального (рівноважного) значення ставки рефінансування та пос-тійної підтримки даного рівня; 
– модель Мертона доцільно використову-вати у випадку відсутності жорсткої по-літики з точки зору органів державної влади в напрямку регулювання відпові-дної ставки і підтримки можливості ві-льного пристосування ставки рефінан-сування до умов ринкової економіки; 

– модель Кокса-Інгерсолла-Росса доціль-но використовувати у випадку підтрим-ки рівноважного значення бюджетної норми дисконту на основі аналізу опти-мальних рішень економічних агентів, а не просто реалізації жорсткої політики державних органів контролю. 
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H .  S AL T Y K OV A  S u m y  
DETERMINATION OF THE BUDGETARY DISCOUNT RATE 

The problem of determining the budgetary discount rate acquires the special actuality in the process of 
choosing the priority of state financing of the investment projects in modern conditions. The possibility of 
usage of some models of interest rate temporal structure (Vasicek, Merton, Cox-Ingersoll-Ross models and 
others) for budgetary discount rate optimization is investigated. It is proved that usage of these models to 
solve the identified problem causes a number of specific limitations which make it impossible to use them in 
its pure form. As the base for determining the optimal budgetary discount rate is selected the weighted aver-
age on all instruments rate of refinancing. The approach to budgetary discount rate determination taking 
into account specificity of refinancing rate formation and its random fluctuations over time is suggested. 

Key words:  budgetary discount rate, interest rate models, temporal structure models. 
 
А .  В .  САЛТЫКОВА  г .  Су м ы  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 
В современных условиях при выборе приоритетности финансирования государством инвести-

ционных проектов особую актуальность приобретает проблема определения бюджетной ставки 
дисконтирования. Исследована возможность использования ряда моделей временной структуры 
процентных ставок для оптимизации бюджетной ставки дисконтирования (модели Васичека, 
Мертона, Кокса-Ингерсолла-Росса и др.). Доказано, что при использовании данных моделей для ре-
шения поставленной задачи возникает ряд специфических ограничений, которые делают невоз-
можным их применение в чистом виде. За основу при определении оптимальной бюджетной став-
ки дисконта избрана средневзвешенная по всем инструментам ставка рефинансирования. Предло-
жен подход к установлению бюджетной ставки дисконтирования с учетом специфики формиро-
вания ставки рефинансирования и ее случайных колебаний во времени. 

Ключевые  слова :  бюджетная ставка дисконтирования, модели процентных ставок, модели 
временной структуры. Стаття надійшла до редколегії 02.11.2015 
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УДК 339.16.012.23 
А. В. СЛЮСАРЕНКО м. Миколаїв a.sluysarenko@gmail.com 
 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ 
ОПТОВО-РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ  
В статті розглянуто сучасний стан оптово-роздрібної торгівлі, визначено тенденції та  

закономірності її розвитку в ринковій економіці України та фактори впливу на результати, сис-
тематизовано данні щодо залежності коливань від впливу факторів мікро та макросередовища. 
Дослідження передбачає опрацювання кількісних та якісних показників з означенням проблем тор-
говельної мережі та фінансових результатів діяльності її суб'єктів. Здійснено актуалізацію ролі 
торгівлі в національній економіці загалом та оптово-роздрібної як її перспективної форми в сучас-
ному трактуванні.  

Ключові  слова :  економічний розвиток, оптово-роздрібна торгівля, національна економіка, 
галузь господарства, фінансовий результат. В сучасних умовах надзвичайної важли-вості набуває внесок кожної сфери економіч-ної діяльності в розвиток національного гос-подарства. Традиційно рушійною силою роз-витку національної економіки вважається виробництво. Однак, визначаючи значимість галузей виробничої сфери, не слід применшу-вати роль торгівлі, завдяки якій стає можли-вим дотримання балансу між виробництвом і споживанням, формується суттєва частка ва-лової доданої вартості в Україні, забезпечу-ється робочими місцями економічно активне населення. Загалом же торгівельна діяль-ність, як одна з найважливіших складових економіки України, від якої залежить якість життя людини, розвиток економіки та її кон-курентоспроможність, сьогодні проходить ди-намічний трансформаційний етап розвитку. Питанням розвитку вітчизняної оптово-роздрібної торгівлі та ринку присвятили ро-боти такі сучасні дослідники як В. В. Радаєва, Л. О. Омелянович, В. В. Апопій, О. М. Шканова, С. Г. Бабенко, І. Т. Мазаракі та багато інших, які обґрунтували і практично узагальнили багато чинників, що впливають на розвиток галузі. Роботи науковців висвітлюють еволю-цію форм торгівельних відносин, специфіку та переваги оптової та роздрібної торгівлі, аналітику сучасного стану торгівлі та ринку в межах національної економіки. Проте недо-статньо уваги приділяється дослідженню пи-тань перспективи та прогнозу розвитку саме 

оптово-роздрібної торгівлі, як домінуючої форми в ринковій економіці України, та ви-значенню тенденцій та закономірностей роз-витку як основи гнучкості стратегічного ме-ханізму розвитку.  Вищеозначені аспекти науково-прак-тичної проблематики статті засвідчують ви-соку актуальність та визначають мету – дос-лідити тенденції та закономірності розвитку торгівельної галузі України в сучасних умо-вах ринкової економіки загалом та оптово-роздрібної торгівлі зокрема. Задля досягнен-ня поставленої мети використано загально-наукові методи дослідження, а саме: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння та інстру-ментарій кореляційно-регресійного аналізу.  В сучасних умовах ринкової економіки України розвиток оптово-роздрібної торгівлі супроводжується такими складними проце-сами та глибокими трансформаціями, як де-монополізація, лібералізація, структурна пе-ребудова, економічна інтеграція, інтернаціо-налізація оптового та роздрібного секторів та глобалізація усіх внутрішніх товарних ри-нків. За визначеної системи трансформації торгівлі та ринку всі канали сфери товарного обігу поступово поєднуються, провокуючи перехід її від галузевої до функціональної моделі і визначаючи її інноваційність, яка вимагає переосмислення та аналізу задля формування висновків в частині тенденцій та закономірностей розвитку.  

А. В. СЛЮСАРЕНКО Тенденції та закономірності розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України 



153 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

В першу чергу, варто зауважити на тому, що торгівля пройшла складний процес транс-формації в ринкову економіку та зазнала зна-чних витрат: кількісно зменшилася мережа торговельних підприємств, інфляція і гіпері-нфляція зменшила власні обігові кошти, а тривала збитковість підприємств галузі при-звела до повної втрати власних обігових ко-штів у більшості обласних спілок споживчих товарів України [1, 341]. Проте в процесі удо-сконалення маркетингу, менеджменту й 

управління фінансами ситуація устаткову-ється й формує певні тенденції та закономір-ності розвитку, які варто дослідити з метою формування певних висновків. Зокрема, доці-льним є дослідити динаміку зменшення кіль-кості суб’єктів торговельної мережі України, яка мала місце з 2000 року включно і підтвер-джується закономірностями трансформації системи здійснення торгівельної діяльності, що відображає рисунок 1.   

Рис. 1. Торговельна мережа України в 2000–2014 роках Джерело: побудовано автором за даними [2]. Відтак, закономірним є кількісне змен-шення торговельних учасників ринку на те-риторії України протягом досліджуваного періоду. Дана тенденція зберігається в розрі-зі чисельності суб’єктів оптової та роздрібної торгівлі. Власне, опираючись на сформовану закономірність, не можна робити висновків щодо погіршення торгівлі в Україні взагалі та руйнування торговельної мережі та відповід-но інфраструктури. На противагу, нами да-ний процес трактується як природний рух до збільшення масштабності об’єктів торгівлі і це є економічно обґрунтований, закономір-ний процес розвитку, в першу чергу, і, по-друге, це є ніщо інше як вплив ринкових умов, які систематизують сам ареал торгіве-льної діяльності та врегульовують систему відносин, а отже і кількісні параметри учас-ників. На даному етапі проведення досліджень з метою формування вичерпного висновку та доведення закономірності кількісного змен-шення об’єктів торгівлі, яке за вище приведе-

ними судженнями не має негативних наслід-ків та характеру, варто проаналізувати дина-міку роздрібного та оптового товарообороту підприємств торгівлі України (рис. 2.). Власне даний аналіз стану дає можливість форму-вання висновку стосовно хвилеподібних змін як роздрібного так і оптового товарообороту підприємств торгівлі України. Так протягом перших років досліджува-ного періоду спостерігається динамічне збі-льшення обсягів оптового товарообороту на 383,2 млрд грн або 57,4%, а роздрібного – на 117 млрд грн або 90,1%. Наступний 2009 рік ознаменувався падінням величини оптового та роздрібного товарообороту на 16 та  189,4 млрд грн (6,5 та 18,0%) порівняно з 2008 роком відповідно. Таке скорочення було зумовлено, в першу чергу, розгортанням кри-зових процесів не лише в економіці України, але й у світі в цілому. 2011 рік відзначається збільшенням значень оптового товарообороту, який в наступні роки почав зменшуватись на 1,3 та 2,9% відповідно. Натомість у 2012 та 
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2013 роках обсяги роздрібного товарооборо-ту відображають динамічну криву зростання на 15,8% та 23,8% у порівнянні з 2011 роком відповідно. В свою чергу, дані 2014 року де-монструють максимізацію грошового значен-ня товарообороту, навіть не зважаючи на тен-денцію кількісного зменшення суб'єктів тор-гівлі в торгівельній мережі України, що пояс-нюється зростанням рівня інфляції до 124,9%.  Загалом за даними досліджуваного періо-ду чітко простежується тяжіння до вирівню-вання часток та обсягів оптового та роздріб-ного товарообороту і це є позитивний  момент розвитку інфраструктури товарної мережі, адже торгівля як посередницький ланцюг між виробництвом та споживачем – кінцевою ланкою – представлена саме розд-рібною складовою, а відтак частки між опто-вою та роздрібною торгівлею мають бути відповідними на рівні споживчих товарів. Більш того, суб’єкти торгівельної діяльності сьогодення схиляються до ведення оптово-роздрібної торгівлі, що розширює ареал по-тенційних можливостей та формує об’єктив-ний процес розподілу товарів. На разі варто звернути увагу на стратегі-чні орієнтири розвитку торгівлі України, яка має в своїй сутності орієнтуватись на доміну-ючі напрями. Сформувати відповідні виснов-ки в даному питанні допоможе аналіз струк-тури оптового та роздрібного товарообороту, 

яка представлена категоріями продовольчих та непродовольчих товарів (табл. 1). Проте варто зважати на визначення стратегії роз-витку не лише з огляду на тенденційність в межах національної економіки, а й з позицій світогосподарських процесів та лібералізації, які здійснюють безпосередній вплив на про-порційність розподілу часток між продоволь-чими та непродовольчими товарами в струк-турі оптово-роздрібної торгівлі. Виходячи з даних таблиці беззаперечним є висновок щодо неоднорідності структур оптової та роздрібної торгівлі. Оптова торгів-ля за домінанту і основний напрям діяльнос-ті ставить групи непродовольчих товарів, частка яких за досліджуваними роками коли-вається від 80,3% у 2012 році до 85,2% у 2008 році. В свою чергу, роздрібний товарооборот має більш збалансований розподіл між кате-горіями продовольчих та непродовольчих товарів.  Галузь внутрішньої торгівлі є провідною галуззю економіки України та за деякими показниками посідає друге-третє місця в кра-їні за досліджуваними роками. Так, частка торгівлі в загальному випуску товарів та пос-луг по країні складає 12,5%, а в структурі ва-лової доданої вартості – 15,4% (друге місце після промисловості). За обсягами реалізова-ної продукції торгівельна діяльність у  2013 році посіла друге місце, принісши в  

Рис. 2. Динаміка роздрібного та оптового товарообороту підприємств  торгівлі України за 2006–2013 роки Джерело: побудовано автором за даними [3, 20]. 
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економіку України 1550,9 млрд грн або 38,9% загального обсягу реалізованої продукції [4].  В сфері торговельної діяльності у 2014 ро-ці було освоєно 17264,1 млн грн інвестицій в основний капітал, що на 11,2% менше за рі-вень 2013 року та 28,2% – 2012 року. При цьому, більші обсяги інвестицій в основний капітал супроводжували саме оптову торгів-лю. Інвестиції, залучені в сферу торгівлі, у 2014 році склали 7,3% загального обсягу ін-вестицій в основний капітал, освоєних в еко-номіці України. Не зважаючи на суттєвий рівень внутріш-нього інвестування в сфері торгівлі, світові інвестори не вважають Україну привабливою для інвестування. Відповідно до звіту міжна-

родної консалтингової компанії A. T. Keamey «Індекс розвитку глобального рітейлу», Україна посіла у 2006 році 4 місце, 5-те – у 2007 році, 17-те – у 2009–2010 роках, а протя-гом останніх років (2011–2014 рр.) взагалі не ввійшла до тридцятки найпривабливіших для даного роду інвестицій країни. Невисоку привабливість України експерти пояснюють поганою інфраструктурою, суб’єктивністю організаційних органів, політичною нестабі-льністю і високою інфляцією [5]. Все вищезазначене не могло не відзначи-тися на фінансових результатах торговель-них підприємств України, які відображено на рисунку 3. Таким чином, однозначним є ви-сновок щодо неоднорідності та безсистемно-

Таблиця 1  
Товарна структура роздрібного та оптового товарообороту торговельних  

підприємств в Україні 
Рік Питома вага в структурі  роздрібного товарообороту,% Питома вага в структурі оптового товарообороту,% Продовольчих  товарів Непродовольчих товарів Продовольчих  товарів Непродовольчих  товарів 2006 38,2 61,8 15,5 84,5 2007 35,6 64,7 15,2 84,8 2008 34,4 65,6 14,8 85,2 2009 40,0 60,0 19,5 80,5 2010 39,5 60,5 18,5 81,5 2011 38,9 61,1 17,6 82,4 2012 40,2 59,8 19,7 80,3 2013 41,1 58,9 18,6 81,4 2014 40,9 59,1 18,4 81,6 Джер ело :  побудовано автором за даними [2]. 

Рис. 3. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування  підприємств торгівлі України за 2006–2014 роки, млн грн Джерело:  побудовано автором за даними [3, 20]. 
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сті розвитку торгівельної діяльності, яка є залежною від ряду факторів як внутрішнього так і зовнішнього характеру. За даними рисунку підтверджується тен-денційність кризових коливань фінансових результатів за роками протягом досліджува-ного періоду, що дозволяє зробити закономі-рні висновки щодо перспектив розвитку сфе-ри оптово-роздрібної торгівлі. Тож 2008– 2009 роки, характеризуючись як кризові, де-монструють збитки торгівельних підпри-ємств, що мало наслідком негативний фінан-совий результат по торговельних підприємс-твах. В наступні 2010-2011 роки фінансовий результат від звичайної діяльності до опода-ткування по підприємствах торгівлі знов на-був позитивного значення. До того ж, наміти-лася позитивна тенденція до його зростання. В цілому фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств торгівлі забезпечив 14,3% фінансового результату по економіці в цілому (друге місце після промисловості). Проте останні досліджуванні роки порушили стан макроекономічної рівноваги в розрізі торгівельної діяльності сформувавши нега-тивні зміни в структурі фінансових результа-тів, які у 2013 та 2014 роках мали від’ємний показник. В першу чергу, це пояснюється де-структивними змінами в державному апараті управління та, як наслідок, змінами в законо-давчому та політичному середовищах. Ще один вельми важливий показник зна-чимості галузі – кількість робочих місць, яке вона гарантує. За цим показником торгівля займає одне з провідних місць, адже є одним 

із найкрупніших в країні роботодавців. У  2014 році в торгівельній сфері були працев-лаштованими 152,2 тис осіб (19,9% усіх пра-цевлаштованих громадян України). Кількість зайнятих працівників в торгівлі склала у  2014 році 1262,5 тис осіб (16,2% із загальної кількості по Україні), найманих – 1236,0 тис осіб (16,0% загальної кількості найманих працівників). За кількістю зайня-тих та найманих працівників торгівельна га-лузь посідає друге місце в економіці, посту-пившись лише промисловості. Проте рівень заробітної плати в галузі є на 12% меншим за середню зарплату в Україні. Відтак, в підсумок проведеного аналізу закономірностей розвитку торгівлі в Україні варто звернути увагу на дані, що підтверджу-ють важливість торгівельної діяльності для розвитку національного господарства Украї-ни, які в повній мірі розкриває рисунок 4. У відповідності до змісту рисунку доціль-ним є формування висновку про те, що торгі-вля відіграє визначну роль в забезпеченні розвитку національного господарства. Для підтвердження взаємозв’язку між показника-ми, що характеризують торгівельну діяль-ність (обсяг роздрібного та оптового товаро-обороту), та показниками, які традиційно використовуються для оцінки розвитку наці-онального господарства (ВВП та ВВП на душу населення) можна сформувати висновок що-до наявності тісного зв’язку між зазначеними ознаками та визначити роль торгівельної галузі в економіці України як такої, що  демонструє високі показники діяльності та 

Значення торгівлі  
в економіці України 

7,3% інвестицій  в основний капітал 38,9% обсягів реалізованої продукції 19,9% працевлаштованих 
12,5%обсягу випуску продукції та послуг 15,4% валової доданої вартості 

16%найманих працівників 16,2% зайнятого  населення 14,3% фінансового резуль-тату до оподаткування 
Рис. 4. Значення торгівлі для розвитку національного господарства Джерело:  побудовано автором за даними [6]. 

А. В. СЛЮСАРЕНКО Тенденції та закономірності розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України 



157 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

формує перспективні напрями розвитку на загальнодержавному рівні. За результатами проведеного досліджен-ня визначено тенденції та закономірності розвитку галузі оптово-роздрібної торгівлі, яка характеризується тісним взаємозв'язком та залежністю від факторів внутрішнього та зовнішнього порядку, що провокує коливан-ня в розрізі сталості власне самого процесу розвитку. Проте варто зазначити значимість та перспективність її розвитку для націона-льної економіки загалом, адже за результата-ми фінансової діяльності суб'єктів торгівлі формується домінанта зайнятості та питомої ваги в структурі національного доходу, що актуалізує значимість розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України з позицій інвестиційної привабливо-сті, економічного зростання та національно-го структурного позиціонування. 
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role of trade in the national economy in general and the wholesale and retail as its perspective in the mod-
ern forms of treatment. 

Key words: economic development, wholesale and retail trade, national economy, economic sector, the 
financial result. 

 
А .  В .  СЛЮСАРЕНКО  г .  Н и к о л а е в 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ 

 
В статье рассмотрено современное состояние оптово-розничной торговли, определены тен-

денции и закономерности ее развития в рыночной экономике Украины и факторы влияния на ре-
зультаты, систематизированы данные о зависимости колебаний от воздействия факторов мик-
ро и макросреды. Исследование предполагает проработку количественных и качественных показа-
телей с определением проблем торговой сети и финансовых результатов деятельности ее субъ-
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Ключевые  слова :  экономическое развитие, оптово-розничная торговля, национальная эко-
номика, отрасль хозяйства, финансовый результат. Стаття надійшла до редколегії 20.10.2015  
 

А. В. СЛЮСАРЕНКО Тенденції та закономірності розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України 



158 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  

УДК 657.1 
І. В. ТЕРЛЕЦЬКА м. Миколаїв pulenko@meta.ua  

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  
Визначено сутність інформаційних систем та виокремлено основні фактори, що впливають 

на розвиток інформаційних систем в умовах глобалізації. Проведена систематизація сучасних ін-
формаційних систем і технологій, що використовуються в облікових процесах. Окреслено основні 
тенденції розвитку інформаційних систем і технологій в обліку. 

Ключові  слова :  облікові інформаційні системи, електронний документообіг, безконтактна 
ідентифікація, електронне адміністрування податків, підприємство. Сучасні економічні умови вимагають від торговельно-виробничих підприємств засто-сування ефективних інструментів управлін-ня. Незважаючи на досягнутий прогрес у га-лузі автоматизації бухгалтерського обліку, інформатизації, яку можна отримати зі звіт-них документів, недостатньо для обґрунтова-ного ухвалення рішень з оперативного управління підприемства. З метою успішного функціонування торговельно-виробничого підприємства, підвищення рівня рентабель-ності та ліквідності, збереження та збагачен-ня грошовихзасобів, необхідний налагодже-ний механізм управління, найважливішим елементом якого є повсякденний внутрішній контроль. Безперечним є факт формування та стрімкий розвиток глобального інформа-ційного суспільства. На міжнародному рівні про це було заявлено у 2000 році в Окінавсь-кій хартії, що підписана країнами-учасницями «великої вісімки». В документі зазначається, що інформаційно-комуніка-ційні технології є одним з найбільш важли-вих чинників, що впливають на формування суспільства двадцять першого століття. Їх революційна дія торкається способу життя людей, їх освіти і роботи, взаємодії уряду і громадянського суспільства. Інформаційні технології швидко стають життєво важливим стимулом розвитку світової економіки. Вони також надають можливість усім суб’єктам господарювання ефективніше і творчо вирі-шувати економічні і соціальні проблеми. Але поряд з відкриттям широких можливостей 

можуть виникати і проблеми, як побічний ефект такого стрімкого розвитку технологій, зокрема, інформаційних. Такий висновок на-прошується при спостеріганні швидкості змін в інформаційних технологіях. Народжен-ня нових технічних рішень створює замов-лення на відповідне програмне забезпечення до них і скасовує старі технології. Подолання кількісного бар’єру в покритті попиту на ту, чи іншу послугу або товар що обумовлює пев-ні труднощі в функціонуванні суб’єктів гос-подарювання, стимулюючи їх перебудовува-ти свої структури і визначати своє місце в економічній інфраструктурі країни або світу. Вищезазначене накладає відбиток на інфор-маційні системи і технології в обліку, що обу-мовлює необхідність дослідження тенденцій їх розвитку у даній сфері діяльності сучасних підприємств. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження облікових інформацій-них систем присвячені праці таких вітчизня-них науковців, як: М. С. Пушкар, М. Г. Чумаче-нко, Г. М. Лучик, Ф. Ф. Бутинець, Н. Ю. Пікулі-на, Л. А. Шило та ін. Слід відзначити, що у працях даних вчених достатньо детально ро-зглянуті питання створення облікових сис-тем. Так, М. С. Пушкар та М. Г. Чумаченко [1, 12] багато уваги приділяють концептуаль-ним питанням створення облікових інформа-ційних систем, їх архітектури, але поряд з цим не достатньо розглядають приклад та допоміжні інформаційні системи, що викори-стовуються в облікових процесах в сучасних 
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умовах. За необхідне також вважаємо виокре-млення основних факторів, що впливають на розвиток інформаційних систем, та визна-чення найбільш важливих тенденцій розвит-ку. Серед зарубіжних дослідників слід відзна-чити М. Р. Когаловького, Н. Лісіна, Я. А. Бутен-ко, Л. М. Макарову,О. В. Коробкову, Н. В. Бере-зу, В. Б. Алмаметова. Постановка завдання. Науково обґрунту-вати прогнозування розвитку інформаційних систем і технологій в обліку. Виходячи з ви-значеної мети, поставлені наступні завдання дослідження: 
– виявити фактори, що впливають на роз-виток інформаційних систем і техноло-гій в умовах глобалізації; 
– систематизувати сучасні інформаційні системи і технології, що використову-ються в облікових процесах; 
– виявити тенденції розвитку інформа-ційних систем і технологій в обліку. Виклад основного матеріалу. Аналізуючи фактори, що впливають на розвиток інфор-маційних систем і технологій перш за все не-обхідно розглянути підходи до визначення поняття інформаційних систем та інформа-ційних технологій. Існують різні підходи до визначення поняття системи. Так, в загаль-ному вигляді систему (від дав.-гр. – «сполу-чення») можна представити множиною взає-мопов’язаних елементів, що взаємодіє з сере-довищем як єдине ціле і відокремлена від нього. Достатньо цікавим є підхід, коли сис-тема ототожнюється з відображенням у сві-домості суб’єкта (дослідника, спостерігача) властивостей об’єктів та їх відношень у вирі-шенні завдання дослідження, пізнання [9, 210]. Відомо також багато інших визна-чень поняття «система», що використовують-ся залежно від галузі знань,цілей досліджен-ня або контексту. З урахуванням підходів що-до визначення поняття системи, на думку автора статті, слід надати таке визначення інформаційної системи: інформаційна систе-ма – організована та скінченна множина  взаємопов’язаних елементів, що збирає, об-робляє, зберігає та передає інформацію кори-стувачам. Для того, щоб сформулювати перс-пективи розвитку облікових інформаційних систем, перш за все слід окреслити тенденції розвитку автоматизованих інформаційних 

систем та інформаційних технологій взагалі. Ці тенденції визначаються цілим конгломе-ратом факторів: науковими відкриттями, но-вими промисловими технологіями, кон’юнк-турою на світових ринках, тощо. Слід виокре-мити такі найбільш впливові фактори (табл. 1). Можна сміливо стверджувати, що центра-льною ланкою комп’ютерної інформаційної системи підприємства є бухгалтерська інфор-маційна система, де хронологічно і система-тично накопичуються і оброблюються да-ні,пов’язані з обліком, контролем, плануван-ням та аналізом. На основі цих даних форму-ється цілісна інформаційна картина роботи підприємства, порівнюються нормативні та фактичні показники. Сукупність інформацій-них систем та технологій, що використову-ються в обліку, можна надати у вигляді на-ступної схеми (рис. 1). В результаті такої ав-томатизації працівники бухгалтерій отриму-ють розрізнені прикладні системи з різними варіантами інформаційного обміну між со-бою. Як видно зі схеми, в процесі роботи бух-галтер має діло з такими групами інформа-ційних систем: спеціалізовані облікові про-грами; системи електронного документообі-гу; програми та сервіси для дистанційного банківського обслуговування; інформаційно-правові системи. Під обліковою супер систе-мою слід розуміти систему, яка являє собою сукупність різнорідних систем, що виступа-ють по відношенню до зовнішнього середо-вища та інших систем як єдине ціле для дося-гнення спільних цілей та існує на основі роз-поділеної та організованої інформаційної взаємодії між її елементами. З такого визна-чення проглядається головна відмінна озна-ка супер системи: вона завжди є системою вищого порядку відносно систем, які вона об’єднує в рамках процесу досягнення спіль-ної мети. Спостерігається прискорений роз-виток систем електронного документообігу (рис. 1). Це обумовлено, з одного боку, інфор-маційних технологій (інтернет-технології, технології безконтактної ідентифікації, супу-тникові технології, тощо), з іншого-законодавчим регулюванням питань елект-ронного документообігу обов’язковість фор-мування податкових накладних в електрон-

І. В. ТЕРЛЕЦЬКА Теорія і практика використання новітніх інформаційних систем та технологій в обліку в умовах глобалізації 



160 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  

ному вигляді з застосуванням електронного цифрового підпису та їх обов’язкова реєстра-ція в єдиному реєстрі податкових накладних) Розглядаючи тенденції розвитку інформацій-них систем і технологій на прикладі подання звітності до контролюючих органів в елект-ронному вигляді треба відмітити, що подат-кова інспекція вже має можливість зіставля-ти показники податкового кредиту та зобо-в’язань. Так, разом з декларацією по ПДВ платни-ком податків подається додаток 5 «Розшиф-

ровка податкових зобов’язань та податково-го кредиту у розрізі контрагентів», детальна інформація потрапляє в податкову інспекцію вже при декларуванні. Розбіжності загальних сум податкових зобов’язань та кредиту спо-стерігаються податківцями вже через 20 ка-лендарних днів після закінчення звітного періоду. Отже, на цьому прикладі можна по-бачити тенденції щодо прискорення інфор-маційного обміну між господарюючими  суб’єктами та контролюючими органами. Це в свою чергу призводить до активізації та 

Таблиця  1  

Фактори, що впливають на розвиток інформаційних систем та технологій Фактор Вплив на розвиток інформаційних систем та технологій Зміна зовнішнього середовища  та глобалізація ринків   Зростає технологічність ринкових відносин і спостерігаєть-ся глобалізація діяльності підприємств незалежно від масш-табу бізнесу. Загальноприйняті стандарти дозволяють укла-дати контракти і виконувати товарні операції в глобальній мережі без особистих зустрічей її учасників, що підтриму-ється певними інформаційними системами та технологіями Відсутність стабільного середовища Темпи змін ринкових умов невпинно зростають. Все швидше змінюється характер конкуренції, позиції конкурентів і роз-ташування сил, нормативне регулювання ведення бізнесу. Росте агресивність і складність поведінки суб’єктів господа-рювання. Це вимагає від інформаційних систем певного сту-пеня гнучкості Зміна організаційної діяльності Стійкість і прибутковість бізнесу визначається швидкістю реакції на зовнішнє середовище. Сучасному підприємству потрібно швидше інших перебудовувати свою організаційну структуру для підтримки готовності задовольняти потреби клієнта. Для цього необхідне скорочення затримки і втрати проходження інформації і знань на підприємстві. Чітко про-являється тенденція переходу до децентралізованого управ-ління ресурсами та комунікаціями. Для децентралізації управління змінюється парадигма управління. З’являються відповідні технології, що дозволяють підприємствам підтри-мувати мінливу структуру та підвищувати розмір і мобіль-ність Обмеження масштабу організації техно-логією управління Розмір багатьох підприємств наближається до граничного. Необхідність збереження стійкості і керованості бізнесу обу-мовлює заміну паперової технології управління на інформа-ційну Брак якісної інформації та професійних знань Необхідність підвищення компетентності персоналу, неста-ча якісної інформації, швидке старіння і відставання інфор-мації від ситуації, збільшення обсягів інформаційних потоків обумовлює створення інтелектуальних інформаційних сис-тем. Таким чином, створюються умови для переходу від ал-горитмічних систем до інтелектуальних,здатних приймати і об’єднувати знання. Системи управління знаннями дозволя-ють поширювати як знання окремого співробітника, так і знання, накопичені у всій компанії 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема розподілу інформаційних систем і технологій в обліку 
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прискорення документообігу в електронно-му вигляді між господарюючими суб’єктами. Суттєвий вплив на ці процеси показує також розвиток інформаційних технологій та збіль-шення пропускної здатності каналів зв’язку. Таким чином, деякі ділянки обліку перейдуть від автоматизації до автоматичності. Висновки і перспективи досліджень. У даній роботі було досліджено теорія і практи-ка використання інформаційних систем і тех-нологій в обліку в умовах глобальної інфор-матизації. Визначено сутність інформаційних систем і виділені основні фактори, що впли-вають на розвиток інформаційних систем в умовах глобалізації. Серед основних чинників слід відзначити такі, як зміна зовнішнього середовища і глобалізація ринків; відсутність стабільного середовища; обмеження масшта-бу організації технологією управління; неста-ча якісної інформації та професійних знань. Перелічені фактори показують значний вплив і на тенденції розвитку інформаційних систем і технологій в обліку. Виокремлено такі групи інформаційних систем в обліку: облікові системи, системи електронного до-кументообігу, програми для дистанційного банківського обслуговування, інформаційно-правові системи. Таким чином, обґрунтовано необхідність розглядання облікової системи 

у якості супер системи. Даний напрямок пот-ребує подальших досліджень та є достатньо перспективним. 
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The essence of information systems and singled out the main factors influencing the development of 

information systems in the context of globalization. The systematization of modern information systems and 
technologies used in the accounting process. The main trends and information systems in accounting. 

Keywords:  accounting information systems, electronic document management, contactless identifica-
tion, electronic tax administration. 

 
И .  В .  ТЕРЛЕЦКАЯ  г .  Н и к о л а е в 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕТЕ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 
Определена сущность информационных систем и выделены основные факторы, влияющие на 

развитие информационных систем в условиях глобализации. Проведена систематизация совре-
менных информационных систем и технологий, используемых в учетных процессах. Определены 
основные тенденции развития информационных систем и технологий в учете. 
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МIЖНАPОДНI ОPГАНIЗАЦIЇ: 
МIСЦЕ ТА PОЛЬ У БАГАТОСТОPОННЬОМУ 
ЕКОНОМIЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ 

 
Зpостаюче значення мiжнаpодних оpганiзацiй обумовлює необхiднiсть їх дослiдження як 

фоpми мiжнаpодного економічного спiвpобiтництва. В науковій літературі найчастіше розгляда-
ються правові аспекти діяльності міжнародних організацій. Не враховується їх значний внесок до 
розвитку економічного співробітництва. 

Робота присвячена аналiзу доктpинальних пiдходів до визначення поняття «мiжнаpодна 
оpганiзацiя» та pозвитку мiжнаpодних економічних відносин України з Європейським Союзом. Ви-
значені проблеми в процесі економічної інтеграції нашої держави до ЄС. З’ясовано, що сутнiсть 
дiяльностi мiжнаpодних оpганiзацiй полягає у визначеннi i узгодженнi iнтеpесiв деpжав-членiв, 
виpоблення на цiй основi спiльної позицi, визначеннi вiдповiдних завдань, а також методiв i засобiв 
їх досягнення. 

Ключові  слова :  міжнародна організація, зовнішньоторгівельний оборот, експорт, імпорт. У сучасному свiтi мiжнаpодні оpганiзацiї є найважливiшою фоpмою pеалiзацiї мiжна-pодного спiвpобiтництва та багатостоpон-ньої економічної дипломатiї. Подолання на-слiдкiв свiтової пpодовольчої кpизи стало можливим лише за ефективної кооpдинацiї з боку Свiтової пpодовольчої та сiльського-сподаpської оpганiзацiї. За ефективної участi миpотвоpчих сил Оpганiзацiї Об’єднаних Нацiй стало можливим досягнення миpу в Пiвденному Суданi, Косово, Лiбеpiї, Захiднiй Сахаpi та iнших pегiонах. Зpостаюче значення мiжнаpодних оpганiзацiй обумовлює не-обхiднiсть їх дослiдження як фоpми мiжнаpодного економічного спiвpобiтництва. У сучаснiй науці iснує велика кількість pобiт пpисвячених пpавовому статусу мiжна-pодних оpганiзацiй (К. Амеpазiнге, К. Бpьоль-ман, Я. Клабеpс, Г. Шеpмеpс та iн.), або діяль-ності окpемих мiжнаpодних оpганiзацiй (Б. Конфоpтi, Л. Гудpiч, Я. Маpтiнеттi та iн.). Питання сутності мiжнаpодних оpганiзацiй висвiтлюється пpактично в кожному куpсi з мiжнаpодного публiчного пpава (напpиклад, у куpсах з мiжнаpодного пpава P. А. Калам-каpяна, I. I. Лукашука, А. П. Мовчана, Л. Оппен-гейма та iнших). Водночас існує обмежена кі-лькість pобiт, якi б аналiзували pоль i значен-ня мiжнаpодних оpганiзацiй у контекстi дослiдження мiжнаpодного економічного 

спiвpобiтництва України та ролі економічної дипломатії у розвитку даних відносин. Метою роботи є дослідження доктpи-нальних пiдходів до визначення поняття «мiжнаpодна оpганiзацiя» та проблем вхо-дження України в економічний простір Євро-пейського Союзу.  У найшиpшому pозумiннi теpмiн «мiжна-pодна оpганiзацiя» охоплює не лише оpга-нiзацiї, членами яких є деpжави, а також i мiжнаpоднi неуpядовi оpганiзацiї i навiть пpомисловi i комеpцiйнi каpтелi. Категоpiя «мiжнаpодна оpганiзацiя» найчастiше засто-совується саме у pозумiннi «мiжуpядова оpганiзацiя». Вiдповiдно до резолюції ЕКОСОP 288 (Х) вiд 27 лютого 1950 pоку «будь-яка мiжнаpодна оpганiзацiя, що не бу-ла ствоpена вiдповiдно до мiжнаpодної угоди, має pозглядатися як неуpядова оpганiза-цiя» [10, 35]. Це положення було закpiплено з метою уточнення пpавил, що стосуються консультативного статусу неуpядових гpомадських оpганiзацiй. Конвенцiя ООН з Моpського пpава вiд 10 гpудня 1982 pоку закpiпила таке визначення мiжуpядових оpганiзацiй: «мiжнаpодна оpганiзацiя означає мiжуpядову оpганiзацiю утвоpену деpжа-вами» [1]. I. I. Лукашук визначив мiжнаpоднi оpга-нiзацiї як заснованi мiжнаpодним договоpом 
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оpганiзацiї, покликанi на постiйнiй основi кооpдинувати дiї деpжав-членiв вiдповiдно до наданих їм повноважень [8, 126]. К. А. Бекяшєв запpопонував бiльш шиpоке визначення поняття мiжнаpодна оpганiзацiя, вiдповiдно до якого мiжнаpодна оpганiзацiя – це об’єднання деpжав, ствоpене вiдповiдно до мiжнаpодного пpава i на основi мiжнаpодного договоpу, для здiйснення спiвpобiтництва в полiтичнiй, економiчнiй, культуpнiй, науково-технiчної, пpавової та iнших галузях, що має необхiдну для цього систему оpганiв, пpава i обов’язки, похiднi вiд пpав i обов’язкiв деpжав, i автономну волю, обсяг якої визначається во-лею деpжав-членiв [2, 266]. P. А. Каламкаpян визначив мiжнаpоднi оpганiзацiї як об’єднання деpжав, заснованi на основi мiжнаpодного договоpу для досяг-нення загальних цiлей, що мають постiйнi оpгани i дiють в iнтеpесах деpжав-членiв з повагою до їх сувеpенiтету [5, 219]. Як зазначає К. А. Бекяшєв мiжнаpоднi оpганiзацiї є основними оpганiзатоpами спiлкування деpжав [2, 353]. Слiд окpемо на-голосити на тому, що мiжнаpоднi оpганiзацiї є оpганами спiвpобiтництва деpжав, вони не носять наддеpжавного хаpактеpу. Мiжнаpод-ний суд ООН неодноpазово пiдкpеслював, що в пpиpодi мiжнаpодних оpганiзацiй немає нiчого такого, що дало б пiдстав pозглядати їх як щось подiбне наддеpжави. Оpганiзацiя має лише ту компетенцiю, якою її надiлили деpжави [6, 98]. Мiжнаpоднi оpганiзацiї мають piзну пpавову пpиpоду i є piзними за членським складом. Вiд унiвеpсальних оpганiзацiй, що займаються питаннями свiтового значення як пiдтpимання миpу i pозвиток, до оpга-нiзацiй, що займаються pежимом судноплавс-тва на мiжнаpодних piчках або здiйснюють контpоль китобiйного пpомислу. Мiжнаpодний хаpактеp оpганiзацiї не за-лежить вiд того, чи така оpганiзацiя є вiдкpи-тою або закpитою, загальною або спецiалiзо-ваною, унiвеpсальною або pегiональною. Вод-ночас мiжнаpодна оpганiзацiя має вiдповiдати певним мiнiмальним кpитеpiям, а саме: 
– мати окpему мiжнаpодну пpавосуб’єкт-нiсть (зазвичай визначається мiжна-pодною угодою);  

– члени оpганiзацiй мають бути пpед-ставленi на piвнi центpальних уpядiв або оpганiв центpального уpяду;  
– мати постiйний секpетаpiат (для того щоб вiдpiзнятися вiд постiйної кон-феpенцiї або не бути пpидатком iншої оpганiзацiї чи нацiонального уpяду) [11, 36].  До Єдиного державного реєстру міжнаро-дних організацій, членом яких є Україна на перше січня 2015р. входило 77 міжнародних організацій [4]. Невдовзі реєстр поповниться ще одною організацією: з першого січня  2016 року вступає в силу Угода про асоціацію України з Європейським Союзом. В зв’язку з цим розглянемо здобутки української еконо-мічної дипломатії на шляху до однієї з найвп-ливовіших міжнародних організацій.  Згідно зі статистичними даними за пер-ший квартал 2015 року питома вага торгівлі товарами та послугами України з ЄС збільши-лася на 2,7 відсоткові пункти та склалася у розмірі 38,1% від загального обсягу торгівлі України (табл. 1). Водночас, протягом згада-ного періоду відбулося загальне скорочення обсягів торгівлі України на 34,0%, в т.ч. з ЄС на 29,0% (або на 3 329,6 млн дол. США) [12]. Питома вага експорту товарів та послуг до країн ЄС за згаданий період зменшилася на 0,7 відсоткові пункти та склалася в розмірі 33,7% від загального обсягу експорту товарів та послуг України. При цьому, відбулося зага-льне скорочення обсягів експорту України до країн світу на 32,6% (або на 5 45-7,5 млн дол. США), а обсяги експорту до ЄС зменшилися відповідно на 33,9% (або на 1 957,5 млн дол. США) та склалися в обсязі 3 810,1 млн дол. США[12]. Питома вага імпорту з країн ЄС за згада-ний період збільшилася на 6,5 відсоткові пун-кти та склалася в розмірі 42,9% від загально-го обсягу імпорту в Україну. Водночас, відбу-лося значне скорочення обсягів імпорту з ЄС у грошовому вимірі. Так, на фоні загального скорочення обсягів імпорту до України на 35,6%, скорочення імпорту з ЄС відбулося на 24,0% (або на 1 372,1 млн дол. США) та скла-лися в обсязі 4 341,0 млн дол. США. У двосто-ронній торгівлі між Україною та ЄС за 3 міся-ці 2015 року сальдо склалося негативним у розмірі 530,9 млн дол. США та збільшилося у 
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порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 585,3 млн дол. США.  Для більш детального аналізу зовнішньої торгілі України розглянемо товарні групи українського експорту до країн ЄС та відпові-дного імпорту (табл. 2; 3). Питома вага зазначених товарів у загаль-ному обсязі експорту України до держав-членів ЄС за досліджуваний період склала 65,3% або 2 132,5 млн дол. США. Питома вага зазначених товарів у загаль-ному обсязі імпорту з держав-членів ЄС за звітний період склала 64,4% або 2 480,6 млн дол. США. 

Основними торговельними партнерами України за досліджуваний період були: Німе-ччина (18,5%), Польща (12,5%), Італія (9,5%), Угорщина (9,5%), Великобританія (7,0%), Ні-дерланди (5,3%). Основними країни-імпор-терами (український експорт): Італія (14,8%), Польща (13,3%), Німеччина (10,6%), Нідерла-нди (8,1%), Іспанія (7,0%), Великобрита-нія (6,3%), Угорщина (5,7%). Основними краї-ни-експортерами (український імпорт): Німе-ччина (25,5%), Угорщина (12,9%), Польща (11,7%), Великобританія (7,6%), Франція (6,6%), Італія (4,9%), Іспанія (3,0%), Нідерла-нди (2,8%) [12]. 

Таблиця 1  
Зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами світу (І квартал 2014–2015рр.)  2014 р. 2015 р. 2015 р. / 2014 р. млн дол. % Зовнішньоторгівельний оборот всього по Україні (млн дол. США) 32 463,3 21 421,5 –11 041,8 66,0 

у т.ч. ЗТО з ЄС(млн дол. США) 11 480,7 8 151,1 –3 329,6 71,0 Питома вага у загальному обсязі (%) 35,4% 38,1%   2,7% Експорт всього з України(млн дол. США) 16 764,6 11 307,1 –5 457,5 67,4 у т.ч. експорт до ЄС(млн дол. США) 5 767,6 3 810,1 –1 957,5 66,1 Питома вага у загальному обсязі (%) 34,4% 33,7%   –0,7% Імпорт всього до України (млн дол. США) 15 698,7 10 114,4 –5 584,3 64,4 у т. ч. імпорт з ЄС(млн дол. США) 5 713,1 4 341,0 –1 372,1 76,0 Питома вага у загальному обсязі (%) 36,4% 42,9%   6,5% Сальдо всього по Україні(млн дол. США) +1 065,9 +1 192,7 126,8   у т.ч. з ЄС(млн дол. США) +54,4 –530,9 –585,3   1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (згідно даних Міністерства економічного розвитку України) [12]. 

Таблиця 2  
Основні товарні групи українського експорту до країн ЄС (І квартал 2014–2015 рр.) Назва (товарна група УКТЗЕД) Обсяг експорту, млн дол. США 2015 р. / 2014 р., % Частка у торгівлі  з ЄС, % 2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. Чорнi метали (72) 1 155,4 733,4 63,5 23,6 22,5 Зерновi культури (10) 880,5 460,6 52,3 18,0 14,1 Електричнi машини і устаткування (85) 403,3 369,7 91,7 8,2 11,3 Руди, шлаки та зола (26) 497,4 270,3 54,4 10,2 8,3 Деревина і вироби з деревини (44) 179,6 162,8 90,6 3,7 5,0 Залишки і відходи харчової промисловості (23) 160,5 135,6 84,5 3,3 4,2 
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За досліджуваний період загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну на 01.04.2015, склав 49 150,1 млн дол. США. При цьому, обсяг прямих іноземних інвестицій з країн-членів Європейського Со-юзу склав 38 966,3 млн дол. США, що стано-вить 79,3% від загального обсягу прямих іно-земних інвестицій, здійснених країнами світу в українську економіку [12]. Відтік прямих іноземних інвестицій, здій-снених країнами світу з української економі-ки за період з 01.04.2014 по 01.04.2015 стано-вив 3 029,3 млн дол. США, в т. ч. з країн-членів Європейського Союзу – 1 140,1 млн дол. США. Основними країнами-інвесторами були: Кіпр – 15 795,8 млн дол. США, (32,1% від зага-льного обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України або 40,5% від обсягу інве-стицій з країн ЄС); Німеччина – 5 914,1 млн дол. США (12,0% та 15,2% відповідно); Нідер-ланди – 5 529,5 млн дол. США (11,3% та 14,2% відповідно); Австрія – 2 736,7 млн дол. США (5,6% та 7,0% відповідно). Кіпр, Німеччина, Нідерланди та Австрія є не лише найбільшими інвесторами серед країн ЄС, але входять і до десяти країн світу, що здійснюють найбільші за обсягами інвес-тиції в Україну, відповідно займають перше, друге, третє та четверте місця. Найбільший приріст прямих іноземних інвестицій в економіку України із країн ЄС за період з 01.04.2014 по 01.04.2015 року стано-

вив: 187,2 млн дол. США з Польщі; 138,1 млн дол. США з Естонії; 82,7 млн дол. США з Люк-сембургу. Загальний обсяг прямих інвестицій з України станом на 01.04.2015 становив 6 484,7 млн дол. США, в т.ч. до країн-членів Європейського Союзу 6 172,0 млн дол. США, що складає 95,2% від загального обсягу укра-їнських інвестицій, залучених до країн світу. Основними країнами інвестування є: Кіпр – 5 898,0 млн дол. США (91,0% від загального обсягу українських інвестицій або 95,6% від обсягу українських інвестицій до країн ЄС); Польща – 173,3 млн дол. США (2,7% та 2,8% відповідно); Латвія – 74,1 млн дол. США (1,1% або 1,2% відповідно) [12]. Узагальнюючи можна констатувати на-ступне. Сутнiсть дiяльностi мiжнаpодних оpганiзацiй полягає у визначеннi i узго-дженнi iнтеpесiв деpжав-членiв, виpоблення на цiй основi спiльної позицiї, спiльної волi, визначеннi вiдповiдних завдань, а також ме-тодiв i засобiв їх досягнення. Специфiка мiжнаpодних оpганiзацiй пpоявляється в то-му, що їх членами є сувеpеннi деpжави. Це обумовлює специфiку функцiй i механiзмiв їх pеалiзацiї.  Проведені дослідження довели, що за до-сліджуваний період на фоні загального ско-рочення обсягів імпорту до України на 35,6%, скорочення імпорту з ЄС відбулося на 24,0% (або на 1 372,1 млн дол.США). Основними то-рговельними партнерами України: Німеччи-

Таблиця 3  
Основні товарні групи українського імпорту з країн ЄС (І квартал 2014–2015 рр.) 

Назва (товарна група УКТЗЕД) Обсяги імпорту (млн дол. США) 2015 / 2014, % Частка у торгівлі з ЄС, % 2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки (27) 490,8 1 090,4 222,1 9,8 28,3 Котли, машини, апарати і механічні при-строї (84) 485,1 279,3 57,6 9,7 7,3 Електричні машини і устаткування (85) 349,1 262,6 75,2 7,0 6,8 Інші продукти хімічної промисловості (38) 221,2 251,3 113,6 4,4 6,5 Полімерні матеріали, пластмаси (39) 319,5 227,2 71,1 6,4 5,9 Фармацевтична продукція (30) 498,8 216,9 43,5 10,0 5,6 Наземні транспортні засоби, крiм залізни-чних (87) 351,6 152,9 43,5 7,0 4,0 
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на, Польща, Італія, Угорщина, Великобрита-нія, Нідерланди. Обсяг прямих іноземних ін-вестицій з країн-членів Європейського Союзу склав 79,3% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, здійснених країнами світу в українську економіку. На шляху до Європейського Союзу нашій державі необхід-но подолати зниження зовнішньоторгівель-ного обороту, експорту товарів і послуг з України та імпорту товарів і послуг в Україну (в тому числі і з країнами ЄС) у грошовому вимірі; зупинити відтік прямих іноземних інвестицій, здійснених країнами світу з украї-нської економіки. В подальших дослідженнях необхідно звернути увагу на розробку стра-тегії подолання виявлених проблем. 
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INTERNATIONAL ORGANIZATIONS: 
THE ROLE OF MULTILATERAL ECONOMIC COOPERATION 

 

The increasing importance of international organizations necessitates their research as a form of inter-
national economic cooperation. In the scientific literature most often examines the legal aspects of activities 
of international organizations. Not taken into account their significant contribution to the development of 
economic cooperation. 

This paper analyzes the doctrinal approaches to the definition of "international organization" and the 
development of international economic relations of Ukraine with the European Union. Some problems in the 
process of economic integration of our country in the EU. It was found that the nature of the activities of 
international organizations lies in identifying and reconciling the interests of member States, the purpose of 
formulating a common position, determining the relevant tasks, as well as methods and means of achieving 
them. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
МЕСТО И РОЛЬ В МНОГОСТОРОННМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Возрастающее значение международных организаций обусловливает необходимость их иссле-
дования как формы международного экономического сотрудничества. В научной литературе чаще 
всего рассматриваются правовые аспекты деятельности международных организаций. Не учи-
тывается их значительный вклад в развитие экономического сотрудничества. 
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Работа посвящена анализу доктринальных подходов к определению понятия «международная 
организация» и развития международных экономических отношений Украины с Европейским Сою-
зом. Определенны проблемы в процессе экономической интеграции нашего государства в ЕС. Выяс-
нено, что сущность деятельности международных организаций заключается в определении и со-
гласовании интересов государств-членов, выработки на этой основе общей позиции, определении 
соответствующих задач, а также методов и средств их достижения. 
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УКРАЇНА ЯК УЧАСНИК БАГАТОСТОРОННЬОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

 
Міжнародні економічні відносини сучасності відрізняються колом проблем та викликів до яких 

відносяться: місце держави у складі міжнародних економічних відносин; зростання економічного 
розриву та соціальної розмежованості між країнами; проблеми, пов’язані з наслідками науково-
технічної революції; проблема дефіциту ресурсів в умовах перенаселення планети. Аналіз участі 
України у багатосторонніх економічних перемовинах свідчить про суттєві досягнення в роботі від-
ділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ та утворення ефективної 
системи реалізації державної політики у забезпеченні національних економічних інтересів на світо-
вому ринку, що повністю відповідає сьогоденним реаліям міжнародних економічних відносин. 

Ключові слова: міжнародні економічні відносини, економічна дипломатія, Світова організація 
торгівлі, Європейській банк реконструкції та розвитку. 

Міжнародні економічні відносини здавна посідали суттєве місце у житті будь-якої дер-жави, суспільства та окремої людини. Похо-дження націй, утворення міждержавних кор-донів, формування та зміна політичних режи-мів, становлення інституційних утворень, розвиток мистецтва і науки, технічного про-гресу та ефективної економіки пов’язані з торговельним та фінансовим обміном, міжде-ржавними союзами та дипломатичними кон-тактами, інакше кажучи, з міжнародними економічними відносинами. Їх значення зро-стає в наш час, коли всі держави вплетені у щільну мережу різноманітних взаємодій, які впливають на обсяги та характер виробницт-ва, види товарів, що створюються та ціни на них, на стандарти споживання. З даним про-цесом пов’язано виникнення більшості сучас-них викликів то погроз міжнародним еконо-мічним відносинам. Узагальнюючи погляди, що містяться у вітчизняній та закордонній літературі, мож-

на виокремити чотири групи викликів. Ви-клики, що відносяться до першої групи, сто-суються місця держави у складі акторів між-народних економічних відносин. Особливо це відноситься до держав, яких Б. Баді назвав «імпортованими державами»[1, 56–68]. До них відносяться більшість країн Африки та Близького Сходу. В даних країнах дестабілізу-ючий вплив на економіку та державу в ціло-му створюють транскордонні переливи коро-ткострокових капіталів, дії міжнародних фі-нансових спекулянтів. Тіньова економіка під-риває господарську діяльність держави як на внутрішньосуспільному, так і на міжнародно-му рівні. Все частіше спостерігається симбіоз кримінальних груп з державними структура-ми, в які ці групи проникають. Географія та-ких структур рідко співпадає з державними кордонами. Друга група викликів пов’язана зі зрос-танням економічного розриву та соціальної розмежованості між країнами, народами та 
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соціальними групами. Завоювання трансна-ціональними компаніями все нових ринків супроводжується зникненням цілих галузей промисловості в усіх регіонах світу з такими соціальними наслідками, як безробіття та неповна зайнятість. Незадоволеність та розд-ратування, що нагромаджуються внаслідок цього спрямовується на найближчі об’єкти – інші племена, клани, етноси, неефективні державні структури [4]. Третя група викликів є наслідком науко-во-технічної революції. Нові засоби зв’язку, транспорту, комунікацій посилюють загрозу нав’язування глобалізації без врахування специфіки та конкретних економічних умов різних країн. Це викликає кризу самосвідомо-сті, розпалює споживчі апетити, які неможли-во задовольнити. Четверта група викликів в міжнародних економічних відносинах пов’язана з дефіци-том ресурсів в умовах перенаселення плане-ти [4].  В даній ситуації набуває значення дослі-дження процесу становлення української економічної дипломатії та її впливу на розви-ток міжнародних економічних зав’язків для забезпечення сталого економічного розвитку України. Відповідно до Указу Президента України «Про деякі питання представництва економі-чних інтересів України за кордоном» від 8 квітня 2010 року № 522 Міністерством закор-донних справ України проведено комплексну роботу, практичним результатом якої стала ліквідація торговельно-економічних місій та утворення відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ. Проведено оптимізацію кількості праців-ників закордонних дипломатичних установ на економічному напрямі. При цьому бралися до уваги актуальність розвитку співробітни-цтва України з іншими державами на еконо-мічному напрямі, а також можливості вико-ристання Україною нормативно-правових та інституційних механізмів СОТ з метою обсто-ювання національних інтересів на дво- та ба-гатосторонньому рівнях [7]. Для України, частка експорту в ВВП якої становить близько 50%, набуття членства в Світовій організації торгівлі у 2008 році та, 

внаслідок цього, встановлення чітких правил гри на світовому ринку та лібералізація зов-нішньоторговельних режимів 161 (станом на 14.05.2015) країн-членів СОТ, на які припадає понад 95% світової торгівлі, стало важливи-ми чинниками та системним фактором забез-печення подальшого розвитку національної економіки [5]. Це стало початком важливого етапу пов-номасштабної інтеграції держави не лише у світову торговельну систему, а й у світову економіку.  Членство в СОТ дозволило вітчизняним експортерам отримати передбачуваний та сприятливий недискримінаційний режим на ринках членів Організації, можливість врегу-лювання поточних торговельних проблем і спірних питань як у дво-, так і багатосторон-ньому форматі.  Вступ до СОТ дозволив розпочати перего-вори про укладення угод про вільну торгівлю з основними та перспективними торговель-ними партнерами нашої держави, зокрема, з ЄС, Європейською асоціацією вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейца-рія), Чорногорією, Канадою, Туреччиною, Сін-гапуром тощо. Крім того, з набуттям членства в СОТ дер-жава отримала розширені можливості викори-стання інструментів торговельного захисту, захисних заходів у зв’язку з платіжним балан-сом, певних нетарифних заходів, механізму врегулювання спорів, перегляду рівня тариф-ного захисту (зв’язаних ставок ввізного мита) через процедуру зміни тарифних розкладів. У рамках переговорного процесу щодо вступу України до СОТ ЄС і США надали нашій державі статус країни з ринковою економі-кою, що є важливим позитивним чинником під час проведення антидемпінгових розслі-дувань щодо українських товарів. Вступ до СОТ вплинув на зменшення кі-лькості обмежувальних заходів (антидем-пінгових, компенсаційних, спеціальних), що застосовувались до української продукції іно-земними країнами, з 40 у 2008 році до 26 (станом на 01.05.2015). При цьому значне зменшення застосованих заходів відбулось протягом перших років членства України в СОТ 2008-2010 рр. (з 40 до 30) [5]. 
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Набувши членства у СОТ Україна отрима-ла можливість брати безпосередню участь у багатосторонніх торговельних переговорах раунду «Доха-Розвиток» та переговорах з пи-тань приєднання до СОТ нових країн-членів для реалізації інтересів держави у торговель-но-економічній сфері.  Участь в інформаційній системі СОТ та використання переваг від участі у системі завчасного обміну інформацією надало мож-ливість доступу українських підприємств до інформації та джерел отримання інформації щодо змін у торговельних режимах країн-членів СОТ, ініціювання діалогу та обгово-рень з метою покращення умов торгівлі. Наступним досягненням вітчизняної еко-номічної дипломатії є співпраці з Європейсь-ким інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку. Відповід-но до положень укладеної у червні 2005 року Рамкової угоди між Україною та Європейсь-ким інвестиційним банком, Банк може здійс-нювати на території України діяльність, пе-редбачену Статутом Банку, в тому числі пози-чання коштів згідно із законодавством Украї-ни використовуючи усі дозволені ним інстру-менти, а також володіння, використання та розпорядження такими коштами та ведення рахунків у будь-якій валюті.  Офіційне відкриття Постійного представ-ництва Європейського інвестиційного банку в Україні в м. Києві відбулося 25 березня 2011 року, що стало важливим кроком для розширення діяльності банку в Україні.  В 2014 році проектний портфель ЄІБ в Україні у державному секторі складався з 9 інвестиційних проектів на суму близько 1,46 млрд євро (рис.1).  

На стадії реалізації знаходиться 6 інвести-ційних проектів на суму 1,142 млрд євро по 4 проектах, угоди набули чинності та по 2 про-ектах, угоди на стадії набуття чинності [3]. До найважливіших проектів, що набули чинності відносяться: 1. Проект «Україна – Європейські дороги України ІІ» (ЄІБ – 450 млн євро та співфінан-сування ЄБРР – 450 млн євро). 2. Проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Рів-ненська АЕС – Київська» (ЄІБ – 150 млн євро та співфінансування ЄБРР – 150 млн євро). 3. Проект «Розвиток системи водопоста-чання та водовідведення в м. Миколаїв»  (ЄІБ – 15,54 млн євро). 4. Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» (ЄІБ – 175 млн євро та співфінансування ЄБРР – 175 млн євро). 5. Проект «Реабілітації гідроелектростан-цій» (ЄІБ – 200 млн євро та співфінансування ЄБРР – 200 млн євро) [3].  За 22 роки співробітництва портфель Єв-ропейського банку реконструкції та розвитку в Україні склав 321 проект, за для реалізації яких Банком виділено 8,7 млрд євро. На сьо-годні частка ресурсів за проектами ЄБРР в державному секторі економіки складає 42%, решта – в приватному. В 2014 році проектний портфель ЄБРР в Україні у державному секто-рі складався з 12 проектів на суму близько 2,14 млрд євро (рис. 2). На стадії реалізації знаходиться 9 інвестиційних проектів на су-му 1,86 млрд євро, по 7 проектах, угоди набу-ли чинності та по 2 проектах, угоди знахо-дяться на стадії набуття чинності [2]. Проекти ЄБРР, по яким угоди набули чин-ності: 

Рис. 1. Структура проектного портфелю ЄШБ станом на квітень 2014 р. [3] 
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1. Проект «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України» (ЄБРР – 85 млн євро). 2. Проект «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» (ЄБРР – 450 млн єв-ро та співфінансування ЄІБ – 450 млн євро).  3. Проект «Фінансування УкрЕСКО (ІІ фа-за)» (ЄБРР – 14,2 млн євро).  4. Проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Рів-ненська АЕС – Київська» (ЄБРР – 150 млн єв-ро та співфінансування ЄІБ – 150 млн євро). 5. Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» (ЄБРР – 175 млн євро та співфінансування ЄІБ – 175 млн євро).  6. Проект «Реабілітації гідроелектростан-цій» (ЄБРР – 200 млн євро та співфінансуван-ня ЄІБ – 200 млн євро).  7. Проект «Модернізація після завершен-ня будівництва енергоблоку № 2 Хмельниць-кої АЕС та енергоблоку № 4 Рівненської АЕС» (ЄБРР – 30 млн євро) [2]. Під час свого головування в Європейсько-му Союзі, у 2009 році, Швецією запропонова-но розпочати програму Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкіл-ля, фінансова підтримка якого буде надходи-ти з Фонду. Рішення про заснування Фонду Східноєв-ропейського партнерства з енергоефектив-ності та довкілля (далі – Фонд E5P) прийнято 28.04.2009 спільно Європейським банком ре-конструкції та розвитку, Європейською Комі-сією, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, Північною екологічною фінансовою корпорацією, Між-

народним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною Фінансовою Корпорацією [6].  Фонд Е5Р створено шляхом об’єднання внесків вкладників для здійснення фінансо-вої підтримки у вигляді грантів та технічної допомоги в реалізації проектів з підвищення енергоефективності та поліпшення екології, результатом яких має стати значне скорочен-ня споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу (CO2) та інших па-рникових газів в першу чергу, в Україні. Ти-повими проектами в цій сфері є проекти з теплопостачання, водопостачання та водові-дведення, управління твердими відходами, ізоляція або енергоефективність в громадсь-ких чи житлових будинках.  Розпорядником Фонду Е5Р є ЄБРР, який надає адміністративну підтримку діяльності Фонду.  На початок 2014 року Рішеннями Асамб-леї вкладників Фонду Е5Р затверджено 1 гра-нтовий та 15 інвестиційних енергоефектив-них проектів у сфері розвитку відновлення та модернізації тепло- та водопостачання таких міст, як Миколаїв, Житомир, Рівне, Тернопіль, Львів, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кам'яне-ць-Подільський, Івано-Франківськ, Олександ-рія, Кривий Ріг, Вінниця, Полтава, Сєверодо-нецьк, Луганськ, Донецьк та Київ. Загальна оціночна вартість проектів складає 23-4,915 млн євро, з яких позики МФО – 14-6,29 млн євро, гранти технічної допомоги, що надаватимуться з коштів Фонду Е5Р – 51,01 млн євро (у співвідношенні: на 2,8 євро позики - 1 євро гранту) [6].  За результатами шести засідань Коорди-наційної групи фонду Е5Р Українською сто-роною спільно з МФО було презентовано, а учасниками засідання заслухано та розгляну-то ще ряд нових інвестиційних проектів в містах Луцьку, Кривому Розі, Києві, Старокос-тянтинові, Полтаві, Олександрії, Черкаси, Що-лкіне, Вінницькій та Донецькій областях на загальну суму понад 277 млн євро (сума гран-тів – близько 65 млн євро).  Реалізація таких проектів дозволить поліп-шити якість послуг населенню з тепло та водо-постачання, значно підвищити рівень енергоз-береження шляхом зменшення обсягів 

Рис. 2. Структура проектного портфеля  Європейського банка реконструкції  та розвитку в Україні в 2014р. [2] 
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споживання енергоресурсів установами ко-мунальної сфери, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, сприятиме переходу на використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії.   Узагальнюючи проведений аналіз, можна констатувати, що досягнуто цілісності зовні-шньополітичного курсу України, утворено ефективну систему реалізації державної полі-тики у забезпеченні національних економіч-них інтересів на світовому ринку, що повніс-тю відповідає сьогоденним реаліям міжнаро-дних економічних відносин. Подальших дос-ліджень потребує процес виконання заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Украї-ною та Європейським Союзом.  
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UKRAINE AS A PARTY TO MULTILATERAL ECONOMIC DIPLOMACY 
 
Studies have shown that international economic relations of modernity are different range of problems 

and challenges, which include: the place of States as actors of international economic relations; the growing 
economic gap and social divide between countries; problems associated with the consequences of scientific 
and technological revolution; the problem of scarce resources in conditions of overpopulation of the planet. 
The analysis of Ukraine's participation in multilateral economic negotiations shows significant achieve-
ments in the work of the departments for economic Affairs in the foreign diplomatic institutions and the 
creation of an effective system of implementation of the state policy in ensuring national economic interests 
on the world market, which fully corresponds to today's realities of international economic relations. 
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European Bank for reconstruction and development. 
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УКРАИНА КАК УЧАСТНИК МНОГОСТОРОННЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 
 
Проведенные исследования доказали, что международные экономические отношения современ-

ности отличаются кругом проблем и вызовов, к которым относятся: место государства в соста-
ве акторов международных экономических отношений; рост экономического разрыва и социаль-
ной размежевания между странами; проблемы, связанные с последствиями научно-технической 
революции; проблема дефицита ресурсов в условиях перенаселения планеты. Анализ участия Ук-
раины в многосторонних экономических переговорах свидетельствует о существенных достиже-
ниях в работе отделов по экономическим вопросам в составе иностранных дипломатических учре-
ждений и создания эффективной системы реализации государственной политики в обеспечении 
национальных экономических интересов на мировом рынке, что полностью соответствует сего-
дняшним реалиям международных экономических отношений. 

Ключевые  слова :  международные экономические отношения, экономическая дипломатия, 
Мировая организация торговли, Европейской банк реконструкции и развития. Стаття надійшла до редколегії 01.11.2015 

Т. І. ТКАЛІЧ, Ю. С. РОМАНЧУК, М. А. КОХАН  Україна як учасник багатосторонньої економічної дипломатії 



173 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

УДК 334.716:331.2 
А. М. УЖВА, О. Р. КАЙРЯК, А. І. ТРОФИМЕНКО м. Миколаїв kayryak_arina@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В ОБЛІКУ ВИТРАТ 
НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

 
У статті розглянуто питання організації обліку витрат праці , її оплати та особливості на-

рахування заробітної плати працівникам. Запропоновано шляхи покращення обліку витрат на 
оплату праці, особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат відповідно до націона-
льних стандартів бухгалтерського обліку, для обліку загальновиробничих витрат за місцями ви-
никнення. Здійснено оцінку використання основної заробітної плати виробничих робітників як бази 
розподілу витрат на утримання та експлуатацію обладнання, надані пропозиції щодо вибору оп-
тимальної бази витрат. Показано, що удосконалення систем оплати праці, пошук нових рішень – 
одні з головних завдань організації обліку праці на сьогоднішній день.  

Ключові  слова :  витрати, облік праці, заробітна плата, робочий час, персонал. Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності товарів і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробни-цтвом, активізації підприємництва. В умовах недосконалості ринкових регуляторів форму-вання заробітної плати та світової фінансової кризи процеси у сфері оплати праці набули значною мірою стихійного характеру. Різко погіршилася структура та зменшилася пито-ма вага заробітної плати у валовому внутріш-ньому продукті. Заробітна плата перестала виконувати свої функції: відтворювальну, стимулюючу та регулюючу. Реальна заробіт-на плата знизилася до рівня, який не забезпе-чує працівникові обсягів споживання матері-альних благ і послуг, достатніх для розшире-ного відтворення його фізичної та інтелекту-альної здатності до праці. Зростають обсяги заборгованості з заробітної плати. Наслідком цього є різке зниження купівельної спромож-ності населення, згортання внутрішнього ринку. Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає деталь-ного перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень. Правильно дібрана сис-тема заробітної плати є ефективним органі-заційним засобом і значним мотивуючим фа-ктором. Тому аналіз практики організації об-ліку витрат на оплату праці, що включає і оці-нювання ефективності використовуваних 

форм і систем, повинен провадитися система-тично і кваліфіковано. Це сприятиме підви-щенню результатів виробництва, оптималь-ному поєднанню інтересів найманого праців-ника і підприємця (власника). Теоретичними і практичними питаннями проблем організації обліку розрахунків з оплати праці та шляхів вдосконалення прис-вячено праці багатьох вчених, зокрема: В. В. Сопка, П. Я. Хомина, П. М. Гарасима, Т. А. Бутинця, Н. Л. Жук, Л. О. Андрущенка, С. Ф. Голова, М. Т. Білухи, Н. І. Дорош, Б. Ф. Усача. Проте, стрімкий розвиток еконо-міки вимагає нових заходів щодо покращен-ня організації обліку розрахунків з працівни-ками з оплати праці. Метою дослідження є розкриття проблем-них аспектів організації обліку витрат на оплату праці та пошук шляхів удосконалення. Організація обліку витрат на оплату пра-ці − це сукупність дій, метою яких є забезпе-чення визначення величини заробітної пла-ти, принципів її нарахування, строків випла-ти, диференціації, співвідношення з іншими показниками діяльності підприємства тощо. Як відомо, організація оплати праці базуєть-ся на трьох елементах: нормуванні праці, її тарифікації, а також на системах і формах оплати праці. При цьому нормування праці дозволяє дати кількісну оцінку праці, тарифі-кація − якісну, а системи і форми показують порядок нарахування заробітної плати [2, 74]. 
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Організація обліку витрат по заробітній платі включає: розробку методики та техніки узагальнення заробітної плати; вибір регіст-рів аналітичного та синтетичного обліку; ро-зподіл робіт між бухгалтерами та проведення оперативного контролю за правильністю ро-зрахунків тощо [3, 13].  Одним із елементів організації обліку ви-трат оплати праці на підприємстві є тарифна система оплати праці, яка, на нашу думку, яв-ляє собою систему диференціації праці за ря-дом ознак з врахуванням кваліфікації праців-ника і фінансових можливостей працедавця, метою якої є забезпечення єдності міри праці і її оплати. Аналіз тарифної системи оплати сві-дчить, що вона враховує не всі важливі харак-теристики праці. Цю функцію виконує надта-рифна частина заробітної плати, яку за функ-ціональним призначенням можна класифіку-вати на стимулюючі (надбавки, премії) і ком-пенсаційні (доплати, компенсації) виплати. Системи оплати праці відображають спо-соби встановлення залежності розміру заро-бітної плати працівника від кількості і якості витраченої ним праці з допомогою сукупнос-ті показників, які відображають результати праці і фактично витрачений час. В сучасних умовах господарювання на підприємствах застосовуються дві основні системи оплати праці: почасова і відрядна. Основна відмін-ність між цими системами полягає у способі обліку витрат праці: при почасовій ведеться облік відпрацьованого часу, а при відрядній – облік виготовленої продукції відповідної якості або облік виконаних працівником опе-рацій. При почасовій системі оплати праці мірою праці є відпрацьований час, тому заро-бітна плата працівнику нараховується відпо-відно до відпрацьованого ним часу і його та-рифної ставки [5, 17]. Проблемними питаннями організації об-ліку витрат на оплату праці є: регламентація організації праці на підприємстві; контроль за використанням робочого часу та забезпе-чення зростання продуктивності праці; своє-часне і правильне визначення сум нарахова-ної заробітної плати й відрахувань органам соціального страхування та віднесення їх на собівартість продукції (робіт, послуг), а та-кож на інші витрати; здійснення у встановле-

ні терміни всіх розрахунків з працівниками і службовцями із заробітної плати та інших виплат; облік і контроль за використанням фонду заробітної плати та іншими грошови-ми коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства; впровадження мотивації праці працівників.  Для вирішення цих проблем необхідно, перш за все, організувати облік особового складу підприємства та у наказі про облікову політику підприємства треба передбачити наступні положення щодо обліку праці та її оплати: форми і системи оплати праці, поря-док створення резервів на виплату відпусток, форми кадрової документації та документу-вання операцій з оплати праці, порядок вне-сення змін в організації праці. Етапи розраху-нків з оплати праці зображені на рис. 1. Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку, оскільки дані аналітичного обліку ві-діграють важливу роль, характеризуючи роз-міщення та склад персоналу за місцями його використання, відпрацьований і невідпра-цьований час, обсяг виробленої продукції ко-жним працівником, фонд заробітної плати і його структуру. Аналітичний облік незамін-ний при визначенні розміру оплати праці та відрахувань з неї за кожною особою окремо та при віднесенні витрат на рахунки, субраху-нки та різного роду аналітичні рахунки [4, 95]. Удосконалення організації оплати праці на підприємствах має будуватися на оптимі-зації тарифного регулювання заробітної пла-ти, до якої належать: удосконалення тариф-ної системи шляхом встановлення співвідно-шень тарифних ставок залежно від рівня ква-ліфікації робітників; запровадження гнучких форм і систем оплати праці; розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов опла-ти праці як чинників підвищення мотивува-льної та стимулюючої ролі тарифних систем; удосконалення мотиваційного механізму ре-гулювання міжпосадових окладів та міжква-ліфікаційних рівнів оплати праці; колективне регулювання заробітної плати. Одним із напрямів удосконалення систе-ми ведення бухгалтерського обліку є змен-
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шення кількості документації завдяки впро-вадженню багатоденних і накопичувальних документів, використання типових міжвідом-чих форм, пристосованих до використання обчислювальної техніки. Подальше реформу-вання заробітної плати має здійснюватися шляхом підвищення ціни робочої сили, вста-новлення єдиних регуляторів і рівноцінних умов відтворення робочої сили незалежно від форм власності; збільшення тарифної час-тини у заробітній платі; підвищення частки мінімальної заробітної плати у середній заро-бітній платі, удосконалення механізму дер-жавно-договірного регулювання заробітної плати та інше. Не слід забувати і напрямки удоскона-лення організації заробітної плати, які мають здійснюватися разом із проведенням загаль-ної соціально-економічної, структурної, пода-ткової, цінової політики. Заходи спрямовані на удосконалення оплати праці, включають насамперед забезпечення залежності розмі-рів заробітної плати від особистого внеску працівників у результати праці[8, 37]. Облік праці та заробітної плати має бути організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці та повно-му використанню робочого часу. Здійснюючи побудову або удосконалення організації облі-ку оплати праці, підприємства мають підхо-дити до цього питання обґрунтовано, врахо-

вуючи доцільність, використовуючи резуль-тати наукових досліджень, передового досві-ду. Від організації обліку оплати праці зале-жить рівень витрат підприємства, якість, правдивість, справедливість, повнота і своє-часність розрахунків з персоналом з оплати праці. Ще одним, не менш важливим питанням щодо оплати праці є стимулювання праців-ників. Розглянемо соціальний пакет як меха-нізм удосконалення оплати праці. Однією з форм винагороди за працю, що останнім ча-сом все активніше використовується в регу-люванні трудових відносин на національно-му ринку праці, є соціальний пакет (СП), під яким у широкому значенні слід розуміти на-дання роботодавцем благ у вигляді пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій, які перевищують розмір його основної заро-бітної плати. З точки зору трудового законо-давства, матеріальні блага, що входять до складу соціального пакета, можуть розгляда-тися як елементи заробітної плати, що відно-сяться до додаткової заробітної плати й ін-ших заохочувальних і компенсаційних ви-плат. При цьому в структурі загальної вина-городи окремі складові соціального пакета є інструментом немонетарної або непрямої матеріальної винагороди[2, 40]. Базовий СП охоплює: – забезпечення необхідних для ви-конання роботи умов праці, передбачених 

Рис. 1. Етапи розрахунків з оплати праці [5, 25] 

Відділ кадрів 

Прийом на  роботу,переведення  та звільнення 

Облік листів  непрацездатності 

Бухгалтер з обліку з/п 

Табельний облік (облік робочого часу) 

Облік відпусток 

Головний бухгалтер 

Утримання ПДФО та ЄСВ 

Нарахування з/п,  розрахунок суми  відпускних та за  листками непрацездатності 

Перерахування з/п на  картрахунки працівників  та сплата податків  та обов’язкових платежів 

Нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати 

Контроль поточного обліку розрахунків з оплати праці 
Складання та подання фінансової, статистичної та податкової звітності, подання до державних контролюючих органів 

А. М. УЖВА, О. Р. КАЙРЯК, А. І. ТРОФИМЕНКО Проблемні аспекти в обліку витрат на оплату праці 



176 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  

законодавством, колективним договором та угодою сторін; – загальнообов'язкове держа-вне соціальне страхування; – виплату в пов-ному розмірі належної працівнику заробітної плати; – надання соціальних пільг і гарантій, передбачених колективним договором, уго-дою[5, 44]. Метод формування оплати праці відпо-відно до рівня прожиткового мінімуму, який застосовується у нашій країні, що прагне до інтеграції з Європейським Союзом, не тільки не відповідає європейським стандартам, але і містить істотні недоліки.  Разом з тим у більшості країн, що входять до складу Європейського Союзу, під прожит-ковим мінімумом мається на увазі середній рівень життя, гарантований кожному добро-совісному працівникові. У багатьох країнах він щорічно переглядається з урахуванням поліпшення нормальних умов харчування та інших найважливіших життєвих умов. Вирі-шити проблему конкурентоспроможності оплати праці і підвищення купівельної спро-можності населення (хоча б у частині продук-тів харчування) можна, відмовившись від традиційних зрівняльних систем заробітної плати. Її низький сучасний рівень при мож-ливих потенційних високих доходах в умовах розвитку ринкової економіки знижує ефек-тивність останньої. Одним з факторів відродження націона-льної економіки є орієнтація промислового виробництва на інтеграційний шлях розвит-ку на основі конкурентних відносин, активі-зації цільових зусиль працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи і заповзятливості, вишукування і залучення у виробництво вну-трішніх резервів. Вона взаємозалежна з нау-ковою концепцією визначення сутності і рів-ня соціальної заробітної плати, а також прак-тичною концепцією розрахунку прожитково-го мінімуму. Разом з тим недостатньо вивче-ний механізм виявлення можливостей про-фесійно-кваліфікаційного росту працівників, процес оптимізації їхньої праці, і оцінка тру-дового внеску в умовах ринкових відносин, що сприяють інтеграції України з Європейсь-ким Союзом. Найбільш раціональною є схема організа-ції оплати праці, відповідно до якої оцінка 

робіт здійснюється за допомогою бальних коефіцієнтів, диференційованих по кожному виду робіт. Сутність методу полягає у виборі певної кількості факторів, що впливають на кваліфікацію та їх диференціацію в залежнос-ті від індивідуальних показників виробничої діяльності працівника. У зв’язку з цим кожній категорії персоналу відповідають свої специ-фічні показники оцінок. Тарифікацію керівних працівників та фа-хівців найбільш ефективно проводити за до-помогою простої або складної оцінки. В осно-вному вони відрізняються кількістю балів, найменуванням факторів та ступенем їх ди-ференціації. За умови простої бальної оцінки всі фактори мають рівне значення. Причому, кожний з них містить однакову кількість роз-рядів. У складних випадках при розбіжності те-рмінів виплати заробітної плати і кінцевих розрахунків за продукцію з тривалістю цик-лів виробництва вимагає спеціальної схеми розрахунків за домовленістю з товаровироб-ником. На рівні підприємства забезпечення виконання обов’язків наймачів перед найма-ними робітниками, з одного боку, та реаліза-ція їхніх матеріальних інтересів, з іншого бо-ку, може здійснюватися на основі окремого формування фонду заробітної плати та фон-ду оплати праці. Формування фонду заробіт-ної плати враховує виконаний обсяг робіт та є обов’язковим для всіх підприємств, що ви-користовують найману працю, незалежно від форм власності, витрати по якій відносяться до витрат виробництва. Формування фонду оплати праці включає кошти, які спрямову-ються на стимулювання і заохочення. 
Список  використаних  джерел  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999- р. № 291 // Бухгалтерський облік і аудит. — 1999. — № 9. — С. 22.  2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку / Ф. Ф. Бутинець. — Житомир, 2010. — С. 140. 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні : навчально-практичний посібник / за ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, 2010. — С. 26.  4. Бухгалтерський облік в Україні / за ред. Р. Л. Хомяка. — Львів, 2014. — С. 214. 5. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник / за ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир : ЖІТІ, 2010. — С. 94.  6. Грабова Н. Н. Бухгалтерский учет на производст-венных и торговых предприятиях : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Н. Грабова, В. Н. Домбро-

А. М. УЖВА, О. Р. КАЙРЯК, А. І. ТРОФИМЕНКО Проблемні аспекти в обліку витрат на оплату праці 



177 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

вский ; под ред. М. В. Кужельного. — М. : А.С.К., 2010. — С. 47. 7. Кузмінський А. М. Теорія бухгалтерського облі-ку : підручник / А. М. Кузмінський, Ю. А. Кузьмін-ський. — К. : Все про бухгалтерський облік,  2012. — С. 65.  
8. Павлюк І. М. Бухгалтерський облік основних гос-подарських операцій в торгівлі за новим Планом рахунків / І. М. Павлюк — Івано-Франківськ : Полум`я, 2011. — С. 124. 
 

A .  UZH V A ,  O.  K A YR Y A K ,  A .  TR O F Y M EN K O  M y k o l ai v  
 

PROBLEM ASPECTS OF ACCOUNTING LABOR COSTS 
 
In the article the question of cost accounting of labor organization, its payment and features of payroll 

employees. Ways to improve accounting for labor costs, the peculiarities of accounting and distribution 
overhead cost according to national accounting standards, accounting for overhead cost for places of origin. 
The estimation of the use of the basic salary of industrial workers as a cost-sharing basis for the mainte-
nance and operation of equipment provided suggestions for choosing the optimal cost base. It is shown that 
improving pay systems, finding new solutions – one of the main tasks of accounting work to date. 

Keywords:  costs, accounting work, wages, working hours, staff. 
 

А .  М .  УЖВА ,  А .  Р .  КАЙРЯК ,  А .  И .  ТРОФИМЕНКО  Н и к о л а е в   
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

 
В статье рассмотрены вопросы организации учета затрат труда, его оплаты и особенности 

начисления заработной платы работникам. Предложены пути улучшения учета расходов на опла-
ту труда, рассмотрены особенности учета и распределения общепроизводственных расходов в 
соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета, для учета общепроизводст-
венных затрат по местам возникновения. Приведены элемент механизма определения индивиду-
альной заработной платы, формы и системы оплаты труда. Показано, что совершенствование 
систем оплаты труда, поиск новых решений – одни из главных задач организации учета труда на 
сегодняшний день. 

Ключевые  слова :  затраты, учет труда, заработная плата, рабочее время, персонал. Стаття надійшла до редколегії 27.11.2015 
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УДК 658.81 
А. О. ФЕДОСОВА  м. Миколаїв fedosova.ao@gmail.com 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

Виявлено значення, розглянуто принципи та функції організації збуту на підприємствах. Ви-
значено складові організації збуту підприємств. Розглянуто модель взаємовідношень між організа-
ціями при купівлі товар та функціональну організаційну структуру служби збутом, визначено її 
недоліки. 

Ключові  слова :  збутова діяльність, організація, служба збуту, функціональну організаційну 
структуру В умовах ринкової економіки статуc і роль збутового апарату підприємства значно під-вищуються, тому що більше уваги приділя-ється потребам ринку. За рахунок інтеграції функцій маркетингу здійснюється ефектив-ний зв’язок збуту з дослідженнями ринку, плануванням асортименту продукції, реклам-ною діяльністю, змінюється характер роботи по збуту продукції; на перший план висува-ються потреби та задоволеність покупців, а не виробників; виробник становиться активним учасником збуту за рахунок взаємодії з пра-цівниками торговельних організацій. З іншо-го боку, працівники відділу збуту дякуючи тісній взаємодії з іншими підрозділами марке-тингової служби мають доступ до поширеної інформації про клієнтів. Підвищення ролі збу-ту в діяльності фірми приводить до необхід-ності реорганізації збутового апарату та рест-руктуризації в системі організації та управ-ління його діяльністю. Інтеграція служби збу-ту в службу маркетинга може супроводжува-тися передачею цій службі окремих функцій: реклама, вивчення ринку, аналіз цін, розробка нових товарів, кредитна політика тощо.  Проблеми розвитку методів організації виробництва і реалізації завжди знаходились у центрі економічної науки. Але вітчизняні дослідження цього питання до недавнього часу з об’єктивних причин проводились без урахування особливостей прояву нових форм і принципів господарювання. В сучасних умо-вах такий підхід до вирішення проблем ви-кликає протиріччя між можли-востями підп-риємств і попитом споживачів. Передумови 

побудови науково-обгрунтованих рекомен-дацій щодо розвитку виробничо-збутової дія-льності підприємств в ринкових умовах мож-на знайти у роботах Б. А. Анікіна, В. М. Гри-ньової, Ю. Б. Іванова, А. О. Колобова, І. А. Лен-шина, Ю. М. Неруш, О. М. Новікова, Ю. М. Оси-пова, Г. С. Одінцової, П. А. Орлова, Ф. Г. Пан-кратова, П. Г. Перерви, О. О. Третяк та ін. Дос-лідження учених переконливо показують, що без формування сучасної системи організації виробництва і реалізації продукції на основі маркетингових та логістичних принципів не можна розраховувати на успіх. У зв’язку з цим розробка і обгрунтування пропозицій щодо організації виробництва і реалізації продукції набуває актуального значення, що і зумовило необхідність проведення даного дослідження.  Метою статті є теоретичне обгрунтуван-ня та розробка методичних рекомендацій по усуненню суперечностей між організацією виробництва і організацією реалізації проду-кції та розробка на цій основі основних на-прямків вдосконалення взаємозв’язку підп-риємства з зовнішнім середовищем. Відповідно до мети було поставлено такі задачі: узагальнення основних методичних підходів до організації виробництва і реаліза-ції продукції; визначення необхідності адап-тації елементів маркетингу до умов сучасної діяльності підприємств; виявлення основних факторів, які негативно впливають на конку-рентоспроможність продукції; проведення оцінки розвитку виробничих зв'язків та фор-мування каналів збуту на підприємствах. 
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Сучасні умови розвитку економіки Украї-ни вимагають застосування системного під-ходу до розгляду діяльності з виробництва і реалізації продукції. На розвиток цієї діяль-ності впливають як внутрішні, так і зовнішні чин-ники. Зовнішні чинники зумовлюють побудову соціально орієнтованої, регульова-ної державою ринкової економічної системи. Основою такої системи є виробнича система, у середені якої діють внутрішні чинники, що забезпечують раціональну організацію цієї системи. Оскільки виробнича система знахо-диться у постійному розвитку, то організацію виробництва не слід розглядати як діяль-ність з незмінним змістом. З другого боку, розвиток ринку переносить центр ваги з ви-робничо-технічних проблем на проблеми збуту. У зв’язку з цим проблеми організації виробництва необхідно розглядати у тісній взаємодії з організацією реалізації продукції для оперативного реагування на зміни в зов-нішньому оточенні. З цією метою в роботі запропоновано створення цілісної системи організації виробництва і реалізації продук-ції на основі забезпечення взаємозв’язку та взаємозалежності товарно-матеріальних, фі-нансових, інформаційних потоків і управлін-ських рішень. Створення системи організації виробництва й реалізації продукції дозво-лить об’єднати процес планування, коорди-нації і контролю усіх основних потоків, які функціонують на підприємстві та з’єднують підприємство з зовнішнім середовищем, а також зміцнити взаємозв’язок виробництва з реалізацією продукції від закупки необхідних виробничих ресурсів до збуту на конкретно-му ринку. Основним завданням промислових підп-риємств є найбільш повне забезпечення по-питу споживачів високоякісною продукцією. Аналіз роботи підприємств свідчить, що на розвиток виробництва і реалізації продукції негативно впливає кризовий стан економіки України. Це проявляється у зниженні обсягів випуску і продажу продукції, низькому вико-ристанні виробничих потужностей, високому рівні прихованого безробіття, повільному тех-ніко-технологічному оновленні виробництва. В зв’язку з цим функції керівників відділу збуту обмежуються в оперативному відно-

шенні. Їх діяльність зосереджується в рамках свого відділу, вони займаються адміністру-ванням, формуванням і контролем планів реалізації товарів, наданням деяких послуг клієнтам, укладанням договорів на поставку товарів, роботою з персоналом по навчанню, оплатою праці торговельного персоналу. В той же час поряд з зменшенням опера-тивних обов’язків підвищується відповідаль-ність і розширюються стратегічні обов’язки по організації, плануванню та контролінгу діяльності служби збуту. Це питання страте-гічного планування, контролю організаційної дисципліни та якості діяльності персоналу служби збуту. Особливості трудового процесу більшої частини працівників служби збуту (торговельних представників, комівояжерів та ін.) потребують дотримання на високому рівні самодисципліни та самоконтролю, тому що ця категорія персоналу діє, як правило, за межами підприємства, самостійно, за індиві-дуальними графіками. Організаційна дисципліна в таких умовах повинна будуватися на основі таких принци-пів: а) доручення повноважень – ускладнення трудових технологій, розвиток спеціалі-зації потребують передачі деяких функ-цій підлеглим; б) класифікація робіт – групування робіт у рамках переказаних обов’язків; в) ієрархічне обмеження можливості конт-ролю за діяльністю підлеглих потребує обґрунтування для (та від) кожного ке-рівника чисельності підлеглих. Чим ви-ще рівень ієрархії управління, тим мен-шою кількістю підлеглих повинен за-йматися керівник; г) облік відмінностей між оперативною та консультативною, роз’яснювальною діяльністю лінійного або оперативного керівника означає, що кожний керівник в структурі відділу збуту повинен кон-сультувати або давати вказівки в рам-ках своєї сфери діяльності і компетент-ності, не замінюючи іншого керівника. Організація збуту припускає об’єднання всіх співробітників, що виконують взаємоз-в’язаний комплекс робіт у процесі забезпе-чення переміщення товару від виробника до кінцевого споживача. Вона потребує також визначення функцій та встановлення служ-бових взаємовідношень між робітниками  всередині збутової мережі та за її межами, 
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координації та контролю діяльності у системі збуту (рис. 1).     
  

Крім того, організація збуту охоплює дія-льність з формування, відбору спеціалістів у службу збуту, оцінки якості та результатів роботи підлеглих, а також заходи з матеріа-льного та морального стимулювання персо-нала [1]. В загальному випадку діяльність співробі-тників відділу збуту може будуватися на моде-лі взаємовідношень між тим чи іншим пред-ставником служби збуту та організаціями при формуванні і реалізації закупок товару. Робітники збуту поряд з типовими функ-ціями можуть виконувати виходячи з особли-востей ситуації і інші обов’язки з метою під-вищення обсягу продажу: роботу з заказами; обслуговування клієнта, роботу з дистриб’ю-торами, обслуговування центрів роздрібної торгівлі; адміністрування; конференції (зустрічі, навчання); підбір кадрів; культурні заходи. Взаємовідношення між агентом по збуту, фірмою, що продає, покупцем та агентом-закупником ілюструє модель, представлена схематично на рис. 2 [2]. Побудова і аналіз таких моделей особливо ефективні, коли 

продавці-конкуренти також вступають у кон-такт з фірмою-покупцем. Організація збуту тісно пов’язана з пла-нуванням, впорядкуванням всіх робіт за ча-сом та простором та з розподілом їх між спів-робітниками відділу збуту. Основними елементами планування збу-ту являються: підготовка прогнозів ринкової кон’юнктури; прогнозне орієнтування обся-гів збуту фірми; розробка фінансового кош-торису збуту; встановлення норм збуту; селе-кція каналів розподілу товарів, організація торговельних комунікацій; планування та здійснення комерційної звітності; аналіз ди-наміки продажу; планування і оцінка діяль-ності персоналу служби збуту; складання і здійснення плана координації діяльності слу-жби збуту, зв’язків з іншими підрозділами фірми; розробка плану консультацій і роботи з клієнтами та ін. Одним з найважливіших питань організа-ції збуту є вибір і побудова організаційної структури служби збуту, яка відображає роз-мір фірми, тип і асортимент товарів, кіль-кість та місцезнаходження покупців, канали розподілу, методи торгівлі, права і відповіда-льність на кожному рівні управління [1]. На малих і середніх фірмах, що мають однорідну номенклатуру товарів, застосовується функ-ціональна організація (рис. 3).  Директор зі збуту координує торговельні операції на національному і зовнішньому ри-нках, рекламу і стимулювання збуту. Управ-ляючий збутом на національному ринку ор-ганізує роботу збуту за допомогою трьох ке-рівників, здійснює контроль за складуван-ням, транспортуванням і доставкою товару через завідуючого відділом розподілу. 

Рис. 1. Основні функції організації в системі збуту 

Організація збуту 
Планування Координація Контроль 

Інформаційне забезпечення Оцінка і стимулювання 

Фірма-продавець Фірма-покупець 
Торговельний представник Агент-закупник 

Товар (послуга) Оплата за товар 
Комісійні  Покупка  

Інформація  Стимулювання угоди 
Рис. 2. Модель взаємовідношень між організаціями при купівлі товару 
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Недоліком цієї форми організації є те, що можуть бути потрібні значні кошти на її ада-птацію у випадку розширення номенклатури продукції і з’явлення можливості реалізації товару на різних ринках. Найважливішим напрямком розвитку сучасного бізнесу є його становлення як сис-теми, що ефективно поєднує у собі два голов-них елементи: підсистему з невеликої кілько-сті щодо відособлених бізнесів і підсистему з декількох агрегованих видів діяльності. По кожному конкретному виді бізнесу розробля-ється окрема бізнес-стратегія. Сукупність усіх бізнес-стратегій складає стратегічний бізнес-блок. Стратегічні зміни на підпримстві та вибір будь-якої стратегії розвитку потребують пев-них змін організаційної структури управлін-ня. Економічна ефективність удосконалення організаційної структури буде виявлятися в підвищенні якості управлінських рішень, ско-роченні витрат на виконання управлінських процесів, зменшенні обсягу інформації й ін-ших факторів, що залежать від конкретних проектних рішень. 

Сучасний етап розвитку економічних від-носин потребує розгляду діяльності підпри-ємств у постійному зв’язку з вимогами ринку. З метою реалізації цієї задачі пропонується здійснювати взаємозв’язок організації вироб-ництва і реалізації продукції та процесу опти-мізації рівня сервісного обслуговування, фор-мування виробничої програми підприємства, які в максимальній мірі відповідають струк-турі попиту споживачів. В умовах сучасних змін бізнес-середовища є доцільним комплексний підхід до вибору найбільш оптимальної стратегії збутової діяльності на українських підприєм-ствах. Подальші перспективи досліджень по-лягають у вивченні можливих стратегічних напрямків виробництва і реалізації продукції підприємств. 
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Торговельні представники Рис. 3. Функціональна організаційна структура служби збутом 

H .  F E D O S O VA  M y k o l ai v  
IMPROVEMENT OF SALES OF THE ENTERPRISE 

Detected value The principles and functions sales organizations in enterprises. The composition of the 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНІЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Определено значение, рассмотрены принципы и функции організации сбыта на предприятиях. 
Определено составляющие організации сбыта на предприятиях. Рассмотрены модель взаимоот-
ношений между організациями при покупке товара и функциональная организационная структура 
службы сбыта, определены ее недостатки. 

Ключевык  слова :  сбытовая деяльтельность, организация, служба сбыта, функциональная 
организационная структура. Стаття надійшла до редколегії 1.11.2015   УДК 330.131.3:663.3 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ 

ГАЛУЗІ 
 

У статті представлений організаційно-економічний механізм функціонування підприємств 
плодоовочевої галузі в Україні. Автором запропоновано концептуальний підхід до його формування, 
наведені основні складові. Також визначено фактори впливу на розвиток суб’єктів господарювання 
плодоовочевої галузі. Окреслено передумови, які стимулюють функціонування плодоовочевого ви-
робництва. З’ясовано причини розвитку галузі на рівні регіону та держави в цілому. Метою стат-
ті стала розробка концептуального підходу до формування організаційно-економічного механізму 
функціонування підприємств плодоовочевої галузі. Результатом дослідження стала розробка діє-
вого організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі, у 
структурі якого виділено такі елементи: державне регулювання, передумови функціонування та 
чинники впливу на функціонування галузі, система управління та інструментарій функціонування 
підприємств плодоовочевої галузі. Реалізація запропонованих у статті заходів сприятиме вирі-
шенню ряду соціально-економічних проблем у розвитку регіонів, загальному підвищенню ефектив-
ності аграрного сектора. 

Ключові  слова :  організаційно-економічний механізм, система, плодоовочева галузь, виробни-
цтво, функціонування підприємств, державне регулювання. Питання продовольчої безпеки сьогодні досить гостро стоїть перед усіма країнами Європи та Україною, зокрема. Здорожчення продуктів харчування, відсутність якісних товарів на вітчизняному харчовому ринку призводить до того, що споживачі змушені купувати імпортні більш конкурентоспромо-жні товари. На шляху вступу нашої держави в європейську спільноту це питання набирає особливого значення. Тому, розвиток агроп-ромислового комплексу, а саме, харчової про-мисловості є особливо актуальним. Плодоо-вочева галузь нерозривно пов’язана і з сіль-ським господарством та переробкою. За да-ними ЗМІ на розвиток галузі у рамках спів-

праці з Канадою та Ізраїлем у 2015 р. плану-ється отримати 19 мільйонів канадських до-ларів [1]. Нині спостерігається тенденція до зростання цін на ринку плодоовочевої проду-кції України. Для забезпечення функціону-вання плодоовочевого комплексу необхідно розробити певний механізм управління, який буде ґрунтуватися на взаємодії ринкових ме-тодів ведення бізнесу та державної регулято-рної політики. Саме ним і виступає організа-ційно-економічний механізм функціонування підприємств плодоовочевої галузі. Метою статті є удосконалення організа-ційно-економічного механізму функціону-вання підприємств плодоовочевої галузі. 
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Питання загальних механізмів функціо-нування ринків досліджено у працях таких науковців: С. Булгакова, А. Маршалла, К. Макконелла, Ф. Листа, Ф. фон Хайєка тощо. Проблеми функціонування плодоовочевих ринків розглядали такі науковці як В. Артиш, Г. Атамась, О. Березіна, П. Гайдуцький, Л. Дей-неко, В. Криворучка, А. Лисецького, І. Лукінов, Ю. Лузан, Л. Мармуль, О. Онищенко, П. Саблук, М. Сичевський, Л. Чернюк та інші вітчизняні вчені. Питанням розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму діяль-ності сільськогосподарських, у тому числі плодоовочевих підприємств, також присвяче-ні праці вчених-економістів – П. Саблука, В. Месель-Веселяка, М. Маліка, С. Кваші, В. Андрійчука, В. Нелепа, І. Яснолоб та інших. Однак, на сьогодні не розроблено дієвого ор-ганізаційно-економічного механізму функці-онування підприємств плодоовочевої галузі, який би інтегрував у собі зовнішні чинники впливу та систему управління підприємст-вом. Потребують поглибленого вивчення на-укові проблеми теоретичного і практичного спрямування щодо формування, оцінювання 

та удосконалення організаційно-еконо-мічного механізму функціонування підпри-ємств плодоовочевої галузі. Так, досі не роз-роблена методика розрахунку ефективності господарювання зазначених підприємств, чітко не систематизовані елементи механіз-му. Недостатньо висвітленими залишається питання інституційного забезпечення. Саме тому, виникає необхідність узагальнення, систематизації та комплексного підходу до проблеми створення механізму функціону-вання підприємств плодоовочевої галузі.  Методика формування організаційно-економічного механізму функціонування під-приємств плодоовочевої галузі здійснюється у певній послідовності та включає такі етапи: організаційний, виробничий, контролю та удосконалення. Побудова механізму починається з оцін-ки передумов існування зазначеного явища, визначенні факторів впливу на нього, наявні-стю інституційного забезпечення. Наступним етапом є аналіз системи управління та визна-чення інструментарію, необхідного для функ-ціонування даного явища (рис. 1).  

*адаптовано автором  Рис. 1. Організаційно-економічний механізм функціонування   підприємств плодоовочевої галузі 
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Виробничий етап передбачає виконання тактичних і операційних дій та завдань: ви-явлення точок зростання виробництва про-дукції і вибір пріоритетних напрямів розвит-ку виробництва. На етапі контролю здійснюється діагности-ка господарської діяльності суб’єкта господа-рювання. Метою її проведення є визначення результату функціонування організаційно-економічного механізму, виявлення слабких місць і недоліків у його структурі та функціона-льних зв’язках між елементами. За отримани-ми результатами можна визначити ступінь не-досконалості механізму, виявити його причини та окреслити можливі напрями поліпшення. Етап удосконалення включає розробку програми підвищення ефективності органі-заційно-економічного механізму та впрова-дження програми вдосконалення організа-ційно-економічного механізму. До складу системи забезпечення органі-заційно-економічного механізму входять під-системи правового, ресурсного, нормативно-методичного, наукового, технічного, інфор-маційного забезпечення управління підпри-ємством. Організаційно-економічний механізм управління підприємством включає такі ос-новні функціональні підсистеми: планування, організації, мотивації, контролю та регулю-вання. Лише держава в особі її органів влади мо-же:  
– здійснювати економічну і соціальну по-літику з метою забезпечення інтересів усіх верств населення;  
– пом’якшувати стихійні процеси ринко-вої саморегуляції з метою запобігання хаосу в економіці;  
– стимулювати ринкову економіку, забез-печувати ефективність її функціонуван-ня з одночасним обмеженням і попере-дженням негативних наслідків економі-чної влади власників, особливо монопо-лістів;  
– гарантувати захист національних інте-ресів і внутрішнього ринку від зовніш-ньої економічної та політичної експансії [3, 19]. Державне регулювання плодоовочевої галузі може відбуватися у двох основних фо-рмах: пряме та опосередковане. 

Пряме регулювання здійснюється шля-хом поширення державної власності (на засо-би виробництва, частину національного до-ходу, фінансово-кредитні інститути та ін.), управління державними підприємствами, а також за допомогою законотворчої та адміні-стративної діяльності.  Опосередковане регулювання здійсню-ється шляхом планування, прогнозування, фінансування, бюджетного регулювання, сис-теми оподаткування, кредитування, грошо-вої політики, політики прискореної аморти-зації, цінової, промислової, інвестиційної по-літики, обліку і контролю тощо [3, 28]. Функція планування держави проявля-ється у розробках Стратегій розвитку регіо-нів, сільського господарства та агропромис-лового комплексу в цілому. Державне прогнозування передбачає роз-рахунок розмірів показників розвитку галузі на перспективу. Це може бути відображено у річних планах та програмах регіонального розвитку. Фінансування може бути представлене рядом пільгових програм для учасників ринку плодоовочевої галузі. Серед таких виділимо: 
– запровадження мінімальної (нульової) ставки податку на додану вартість;  
– загальнодержавні програми розвитку: державна підтримка розвитку плодоо-вочевого виробництва, підтримка виро-бництва продукції рослинництва, пере-підготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств че-рез механізм здешевлення кредитів, час-ткова компенсація вартості техніки віт-чизняного виробництва в сільському господарстві; 
– фінансування у розрізі регіональних програм розвитку: регіонального фінан-сового лізингу, овочівництва та переро-бної галузі, особистих селянських та фе-рмерських господарств області, страте-гія регіонального розвитку, програми економічного та соціального розвитку областей. Бюджетне регулювання передбачає виді-лення певної суми коштів у вигляді бюджет-них трансфертів. Бюджетний кодекс визначає міжбюджет-ні трансферти як кошти, що безоплатно й 
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безповоротно передаються з одного бюджету в інший. Діючим законодавством передбаче-но використання таких видів міжбюджетних трансфертів:дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються з одного бюджету в інший, інші дотації [5]. На нашу думку, головним завданням дер-жавної інвестиційної політики плодоовочевої галузі є створення сприятливого інвестицій-ного клімату для залучення інвесторів. Цінова політика проявляється у встанов-ленні фіксованих цін на ринку плодоовочевої продукції, контролі за їх дотриманням. Правове регулювання полягає у законо-давчому забезпеченні розвитку ринку плодо-овочевої продукції. Ще однією важливою функцією держави є контроль за дотриманням антимонополь-ного законодавства. У напрямі зовнішньоекономічної діяль-ності важливе місце займає виважена протек-ціоністська політика галузі.  Невід’ємною складовою організаційно-економічного механізму функціонування підп-риємств плодоовочевої галузі є цільова систе-ма, яка поєднує у собі визначення тактичних, стратегічних та оперативних цілей [2, 385]. Серед стратегічних виділимо: 
– забезпечення продовольчої безпеки; 
– залучення іноземних інвестицій; 
– підвищення рівня життя населення;  
– розширення ринкової позиції та підви-щення ступеня задоволеності клієнтів.  Тактичні цілі відображають окремі етапи досягнення стратегічних цілей. Вони включа-ють:  
– зростання конкурентоспроможності ви-готовлення товарів;  
– поліпшення якості продукції;  
– використання сучасних досягнень нау-ково-технічного процесу;  
– вирощування органічної сировини; 
– створення безвідходних технологій;  
– залучення інвестиційних ресурсів. Серед оперативних цілей визначимо:  
– формування конкурентоспроможних структур;  
– налагодження інформаційних потоків;  
– підвищення ефективності виробництва;  
– одержання стабільно зростаючого при-бутку; 

– зростання рівня інноваційності;  
– ефективніше використання наявних потужностей;  
– розподіл витрат і ризиків між учасника-ми продуктового ланцюга;  
– забезпечення належних умов реалізації трудового потенціалу;  
– підвищення рівня зайнятості населення. Система забезпечення підприємств пло-доовочевої галузі поєднує ресурсне, наукове, інформаційне, технічне управління процесом виробництва. Серед функціональних підсистем виділя-ють: планування, організацію, мотивацію, облік, контроль та управління. Планування представлене формуванням виробничої програми, складанням коштори-су витрат. Організація передбачає розподіл завдань між учасниками виробництва. Облік та контроль включає: первинний, поточний та підсумковий обліки та контроль за обігом фінансів. Підсистема мотивації передбачає ство-рення сприятливих умов праці робітників та всебічне стимулювання їхньої діяльності. Головною функцією управління виробни-цтвом є підведення підсумків виробничого процесу, оцінка витрат та доходів. Основними причинами розвитку плодоо-вочевого виробництва на рівні регіону та держави в цілому є: 
– зростання рівня продовольчої безпеки; 
– необхідність зменшення втрат сільсько-господарської продукції; 
– забезпечення ринку несезонною проду-кцією; 
– збільшення попиту на вітчизняні товари; 
– підвищення рівня конкурентоспромож-ності продукції. Для виробників передумовами, які стиму-люють розвиток плодоовочевого виробницт-ва є: забезпеченість сировинними ресурсами; неповне використання виробничих ресурс-них можливостей галузі; невисока енергетич-на і висока фізіологічна цінність плодоовоче-вої продукції; скорочення витрат та часу у виробничому ланцюгу; безперебійний процес виготовлення продукції; усунення проблеми сезонності виробництва продукції у сільсько-му господарстві; недостатня кількість  
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підприємств, які займаються повним проце-сом виготовлення продуктів харчування на плодоовочевій основі від вирощування сиро-вини до розфасовки переробленої продукції у відповідну тару; наявність відтворюваних процесів; існування попиту на продукцію. Фактори впливу на розвиток підпри-ємств плодоовочевої галузі процес можуть бути екзогенними та ендогенними. Серед екзогенних виділяють: політичні, загальноекономічні, демографічні, інфляцій-ні, валютні, екологічні, збутові, кон'юнктурні, конкурентні тощо [5]. На нашу думку, най-більш вагомі, це: недореформованість земе-льного ринку; галузеві диспропорції вироб-ництва в бік односторонньої орієнтації сіль-ського господарства; відсутність ринкових механізмів впливу на зміну спеціалізації ви-робника; споживчі запити населення; наяв-ність ринків для збуту продукції. До внутрішніх чинників впливу на функ-ціонування підприємств плодоовочевої галу-зі можна віднести: 
– сировинна та матеріально-технічна база; 
– рівень інноваційності суб’єктів господа-рювання; 
– розвиток центрів відповідальності; 
– ресурсна забезпеченість; 
– наявність системи логістичних зв’язків. Взаємозв’язок усіх складових організа-ційно-економічного механізму розкриваєть-ся у виробничому процесі. Він включає в себе поєднання стратегії розвитку підприємства плодоовочевої галузі, методики формування організаційно-економічного механізму, вибір організаційно-правової форми суб’єкта гос-подарювання. За допомогою інструментарію функціонування підприємств плодоовочевої галузі реалізується виробничий процес. Інструментарій формування організацій-но-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі поділяєть-ся на: методологічний, методичний та органі-заційний. Методологічний містить у собі: принци-пи, методи, функції та теоретичні підходи до оцінки доцільності розвитку та функціону-вання підприємств плодоовочевої галузі. Методичний інструментарій включає: механізм узгодження стратегічних цілей фу-

нкціонування підприємств плодоовочевої галузі із структурними і функціональними факторами, методики: оцінки ефективності процесу виробництва підприємств плодоово-чевої галузі. Організаційний – об’єднує процес моде-лювання оптимізаційної структури виробни-цтва, організаційно-правової форми співробі-тництва та організаційно-структурне забез-печення розвитку підприємств плодоовоче-вої галузі. Запропонований у статті організаційно-економічний механізм функціонування підп-риємств плодоовочевої галузі сприятиме ви-рішенню ряду економічних питань у розвит-ку регіонів, загальному підвищенню ефекти-вності аграрного сектора. Він допоможе поєд-нати державне регулювання та внутрішньо-господарське управління діяльністю сільсь-когосподарських товаровиробників. На осно-ві проведеного дослідження стає можливим вирішення подальших завдань формування та реалізації організаційно-економічного ме-ханізму функціонування підприємств плодо-овочевої галузі. 
Список  використаних  джерел  1. Канада надасть Україні гроші на розвиток плодо-овочевої галузі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://24tv.ua/news/showNews.do?k anad_nadas_ukrayin_grosh_na_rozvito_plodoovo-chevoyi_galuz i&obje ctId=548082. 2. Саблук П. Т. Формування міжгалузевих відносин: проблеми методології та термінології / П. Т. Саб-лук, М. Й. Малік, В. Л. Валентинов.  — К. : ІАЕ,  2002. — 294 с. 3. Лузан Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового вироб-ництва України : монографія / Ю. Я. Лузан. — К. : ННЦ ІАЕ України, 2010. — 472 с. 4. Смолин Г. В. Державне регулювання господарсь-кої діяльності / Г. В. Смолин. — Львів : Львівсь-кий державний університет внутрішніх справ, 2012. — 528 с. 5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. — Режим дос-тупу : http://www.zakon.rada.gov.ua. 6. Яснолоб І. Організаційно-економічний механізм функціонування плодоовочевого ринку [Електронний ресурс] / І. Яснолоб // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 327—336. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13yiofpr.pdf. 7. Джеджула В. В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління : монографія / В. В. Джеджула. — Він-ниця : ВНТУ, 2014. — 346 с.   

Г. В. ШЕВЧУК Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств плодоовочевої галузі 



187 №  2  ( 5 ) ,  ч е р в е н ь  2 0 1 5  

H .  V .  S H E VCH U K V inn it s a  
 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING 
 OF ENTERPRISES HORTICULTURAL INDUSTRY 

 
The economic and organizational mechanism of Ukrainian fruit and vegetable industry enterprises 

functioning is being presented in this article. The author has offered conceptual approach to its forming, the 
basic components are given. Besides of the factors of influence upon economic subjects of horticultural in-
dustry are determined. Pre-conditions, which stimulate the functioning of fruit and vegetable production, 
are defined. The causes of industry development are determined at both regional level and at the state level. 
The objective of the article was to develop the conceptual approach to the economic and organizational 
mechanism of enterprises of horticultural industry functioning. The development of efficient organizational 
and economic mechanism of horticultural industry enterprises functioning, its structure consists of the fol-
lowing elements: government regulation, the functioning pre-conditions and the factors of influence on the 
industry functioning, system of management and operation toolkit of horticultural industry enterprises, 
became the result of research. The implementation of suggested in this article measures will help to solve 
the number of social and economic problems in the field of regional development, to increase general agri-
cultural sector efficiency. 

Key words:  the economic and organizational mechanism, system, horticultural industry, production, 
the functioning of the enterprise, government regulation. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ 

 
В статье представлен организационно-экономический механизм функционирования предпри-

ятий плодоовощной отрасли в Украине. Автором предложен концептуальный подход к его форми-
рованию, приведены основные составляющие. Также определены факторы влияния на развитие 
субъектов хозяйствования плодоовощной отрасли. Определены предпосылки, которые стимулиру-
ют функционирования плодоовощного производства. Выяснены причины развития отрасли на 
уровне региона и государства в целом. Целью статьи стала разработка концептуального подхода 
к формированию организационно-экономического механизма функционирования предприятий  
плодоовощной отрасли. Результатом исследования стала разработка действенного организаци-
онно-экономического механизма функционирования предприятий плодоовощной отрасли, в струк-
туре которого выделены следующие элементы: государственное регулирование, предпосылки 
функционирования и факторы влияния на функционирование отрасли, система управления и ин-
струментарий функционирования предприятий плодоовощной отрасли. Реализация предложен-
ных в статье действий будет способствовать решению ряда социально-экономических проблем в 
развитии регионов, общему повышению эффективности аграрного сектора. 

Ключевые  слова :  организационно-экономический механизм, система, плодоовощная от-
расль, производство, функционирование предприятий, государственное регулирование.  Стаття надійшла до редколегії 15.11.2015  
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
ЯК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

 
Стаття присвячена дослідженню ролі та місця механізму менеджменту в сучасному управлін-

ні персоналом та думок зарубіжних та вітчизняних вчених щодо розвитку менеджменту. Розкри-
ває особливості стану та перспективи щодо вдосконалення сучасного менеджменту. Обґрунтова-
но необхідність вдосконалення стимулювання праці, що сприятиме активізації менеджменту пер-
соналу. Виявлено основні актуальні принципи вдосконалення систем управління персоналом. Мене-
джмент є важливим аспектом в формуванні та управлінні бізнесом.  

Ключові  слова :  менеджмент, менеджер, процес управління, організація, підприємство, сис-
тема. Визначення напрямів розвитку та ефек-тивного впливу сучасного менеджменту на персонал. Управління персоналом є однією з головних функцій будь-якого підприємства, воно може бути одним із визначальних фак-торів, який розкриває успіхи чи невдачі підп-риємства. Питання менеджменту розглядала вели-ка кількість зарубіжних та вітчизняних вче-них, таких як: В. Сате, Е. Шайн, І. Парсонс, Р. Квін, Дж. Рорбах, Г. Д. Ковальов, А. Л. Гапо-ненко, А. М. Орлова, П. Друкер, В. В. Ільїна, В. Г. Федоренко, С. Ільїнкова, Б. П. Будзан, Ф. І. Хміль, Г. В. Щокін, В. Г. Герасимчук, Г. О. Коваленко, М. В. Туленков, Г. Л. Хаєт, Ф. Тейлор, М. Вебер, А. Файоля, Е. Мейо та інші. Багаторічними дослідженнями Елтона Мейо було встановлено, що продуктивність праці робітників підвищується не стільки через підвищення заробітної плати, скільки через зміни взаємин між виконавцями і мене-джерами в кращий бік, ріст задоволеності своєю працею і стосунками в колективі. Осно-вна його заслуга полягає в тому, що він довів залежність результатів праці від правильно підібраних прийомів управління міжособис-тісними стосунками [11, 127–144]. Управляти, як вважав А. Файоль, – «це означає передбачити, організувати, розпоря-джатись, координувати і контролюва-ти» [11, 126]. С. Ільїнкова вважає, що сучас-ний менеджмент – це сукупність принципів, методів і форм управління інноваційним про-цесом, інноваційною діяльністю та персона-

лом, зайнятим цією діяльністю [3, 255]. Г. Д. Ковальов, в свою чергу вважає, що мене-джмент – це система управління економіч-ним розвитком [4, 98–99].  Сучасні науковці розглядають менедж-мент як систему управління, що активно впливає на підприємницьку діяльність, на розвиток інноваційної, інвестиційної, соціа-льно-економічної, політичної діяльності як окремої організації, так і країни загалом.  Отже, обґрунтувавши визначення вчених можна сказати, що питанню менеджменту приділялося багато уваги з різних сторін, як раніше, так і на сьогоднішній день це питан-ня є досить актуальним. Головною метою цієї статті є досліджен-ня особливостей розвитку напрямів менедж-менту та формування підходів щодо його удосконалення на сучасному етапі. Менеджмент можна характеризувати як науку, яка спирається на об’єктивні закони та закономірності, чіткі правила й технології. З іншого боку, менеджмент має справу з люд-ськими спільнотами, які суттєво відрізняють-ся одна від одної звичками, традиціями, жит-тєвими цінностями, інститутами, рівнем осві-ти, суспільною мораллю, тобто поняття «менеджмент» походить від англійського «manage», що буквально означає керувати, управляти, завідувати, стояти на чолі [2, 12]. Зміст поняття «менеджмент» у сучасній тео-рії розглядається з кількох точок зору (рис. 1).  
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Менеджмент як орган або апарат управ-
ління являє собою специфічний орган управ-ління сучасною організацією [5, 21]. Іншими словами, менеджментом називають організа-ційну структуру, призначену для управління тією чи іншою організацією, регіоном, краї-ною. Головне завдання апарату управління полягає в координації та раціоналізації вико-ристання ресурсів організації для досягнення її цілей. 

Менеджмент як процес управління являє собою інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені фахівці-менеджери формують організації та управля-ють ними шляхом постановки цілей та розро-бки способів їх досягнення [5, 10]. 
Менеджмент як категорія працівників 

управління являє собою соціальний проша-рок людей, які здійснюють управління [5, 26]. Менеджером є керівник або управляючий, що займає постійну посаду і наділений повнова-женнями прийняття рішень з конкретних видів діяльності фірми, що діє в ринкових умовах [5, 27].  
Менеджмент як наука і мистецтво 

управління являє собою самостійну галузь знань з початку минулого століття [5, 18].  Відповідно, менеджмент як інструмент управління персоналом є процесом, за допо-могою якого формуються організації та шля-хи постановки цілей для керування ними. За допомогою менеджменту людське суспільст-во з хаотичного перетворюється на високоо-рганізоване й ефективне. Сучасний менедж-мент в значній мірі відрізняється від тради-ційного менеджменту. Так, традиційний ме-неджмент виходить з уявлення процесу управління у вигляді виконання менеджмен-

ту ряду функцій, що включають планування, організацію, координацію, активізацію та ко-нтроль.  Сучасний менеджмент супроводжується рядом таких важливих нових функцій, які багато в чому відрізняються, але доповню-ють функції традиційного менеджменту, а саме: 
– інтелектуальний характер процесів при-йняття рішення;  
– розгалуження єдиної системи загально-го менеджменту на інвестиційний мене-джмент, маркетинговий, інноваційний та інші;  
– виникнення нових функцій менеджмен-ту, що пов'язано з ускладненням середо-вища управління, необхідністю макси-мального використання всіх внутрішніх резервів менеджерів, зростанням впли-ву менеджерів на кінцеві результати, необхідністю зростання інтелектуаль-ного рівня керівництва та кваліфікації менеджерів;  
– використання інформаційних техноло-гій в менеджменті. Сучасному менеджменту, як і будь-якій іншій системі притаманні такі якості: взаємо-зв'язок і взаємодія всіх компонентів системи; цілісність, узгодженість і синхронність у часі, узгодженість з місією і цілями організації; адаптивність, гнучкість до змін середовища; багатофункціональність і багатоаспектність, що реалізується через здатність до перенала-годження, переорієнтації, оновлення відпові-дно до змін середовища. Сучасна ситуація в теорії та практиці сві-тового менеджменту характеризується співі-снуванням і взаємодією трьох основних під-ходів: системного, процесного і ситуаційного (рис. 2.). 

Рис. 1. Зміст поняття менеджмент [3, 10–27] 
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Системний підхід має власну специфіку і два основних типи: закриті і відкриті [9, 140]. Закрита система має жорсткі фіксовані межі, її дії відносно незалежні від середовища, що оточує систему. Відкрита система характери-зується взаємодією із зовнішнім середови-щем. Енергія, інформація, матеріали – це об'єкти обміну з зовнішнім середовищем че-рез проникні межі системи. Дана система має здатність пристосовуватися до змін у зовніш-ньому середовищі і повинна робити це для того, щоб продовжити своє функціонування. Керівники в основному займаються відкри-тими системами, тому що всі організації під-лягають цим системам. Виживання будь-якої організації залежить від зовнішнього світу [9, 141].  Найважливішими принципами системно-го підходу на думку дослідників є наступні:  
– процес прийняття рішення повинен по-чинатися з виявлення і чіткого форму-лювання конкретних цілей;  
– необхідне виявлення та аналіз можли-вих альтернативних шляхів досягнення мети;  
– цілі окремих підсистем не повинні всту-пати в конфлікт з іншими цілями сис-теми; 
– сходження від абстрактного до конкрет-ного; 
– єдність аналізу і синтезу логічного та історичного; 
– прояв в об'єкті різноякісних зв'язків і взаємодій [9, 142]. 
Процесний підхід описує функції управлін-ня, які взаємопов'язані між собою. Відповідно до даного підходу, управління - це процес, що складається з взаємопов'язаних функцій управління (дій) [9, 148]. 
Ситуаційний підхід спирається на те, що придатність різних методів управління ви-

значається конкретною ситуацією [9, 151]. Оскільки існує безліч факторів, як у самій фір-мі, так і у зовнішньому середовищі не існує кращого єдиного підходу управляти об'єктом. Сучасна система поглядів на управління сформувалася під дією об’єктивних змін у світовому суспільному розвитку. Відбуваєть-ся визнання соціальної відповідальності су-часного менеджменту і бізнесу, як перед сус-пільством, так і перед людьми, працюючими в організації. Новітніми вимогами до ефекти-вної діяльності менеджменту персоналу є: 
– ефективна система підбору, найму і роз-становки співробітників; 
– система мотивації та оплати праці, спра-ведлива відносно співробітників, конку-рентоспроможна відносно інших фірм і є керованою; 
– винагорода базується на результатах індивідуальної праці й ефективності організації; 
– розвиток, навчання і підвищення робіт-ників здійснюється відповідно до ре-зультатів їх праці, здібностей, кваліфіка-ції, інтересів і потреб організації; 
– зайнятість пов’язана з потребами бізне-су, індивідуальним рівнем продуктивно-сті, здібностями і кваліфікацією; 
– індивідуальні проблеми вирішуються швидко, справедливо й ефективно. Існує декілька тенденцій розвитку управ-ління персоналом, які розроблені зарубіжни-ми менеджерами. Такими тенденціями з пог-ляду американських менеджерів (роль мене-джменту персоналу в ХХІ столітті) є: 
– планування людських ресурсів для май-бутніх потреб, які стануть складовою частиною формування стратегії корпо-рації; 
– керівник по розвитку планування люд-ських ресурсів скрізь стане членом ви-щої ланки управління і буде повністю обізнаним стосовно стратегії, планів бізнесу, технологій, продуктів і сегмен-тів ринку; 
– роль менеджменту персоналу буде тран-сформована із суто адміністративної (збір і обробка даних) у ключовий фак-тор при підборі, розвитку і використанні планування людських ресурсів; 
– головними критеріями служб підвищен-ня будуть різноманітність і широта ква-ліфікації, вміння досягти конкретних результатів, динамізм, вміння сформу-

Підходи до менеджменту 
Системний Процесний 

Закритий Відкритий 
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Рис. 2. Сучасні підходи до менеджменту  [9, 140–158] 
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вати команду і працювати в ній, вміння бачити картину в цілому і ділова етика; 
– однією з головних функцій менеджме-нту персоналу стане інтеграція корпо-ративної культури, цінностей і цілей [10, 139]. На думку японського менеджера існують такі тенденції розвитку: 
– розвиток потенціалу людських ресурсів; 
– повніше й ефективніше використання цього потенціалу; 
– розвиток групової діяльності; 
– стабілізація трудових відносин; 
– збагачення змісту роботи і ротація; 
– розвиток теорії і практики мотивації; 
– покращення умов праці [10, 256–257]. На сьогодні для країн, що трансформують економіку існують такі тенденції розвитку менеджменту персоналу: 
– перехід від «управління кадрами» до менеджменту персоналу;  
– перехід від інструменталізму кадрової функції до стратегічної ролі менеджмен-ту [10, 215]. Таким чином, можна побачити, що про-блеми та перспективи розвитку сучасного управління персоналом хвилювало не тільки науковців та вчених, а й менеджерів, які праг-нули до вдосконалення управлінської діяль-ності. Ефективне становлення ринкових відно-син в Україні багато в чому визначається фо-рмуванням сучасних управлінських відносин, підвищенням керованості економіки. Саме менеджмент забезпечує зв'язаність, інтегра-цію економічних процесів в організації. Це поняття міцно увійшло в ділове життя украї-нського народу.  

Розглядаючи актуальну тему розвитку сучасного менеджменту можна сказати, що важливою складовою в управлінні персона-лом є менеджмент, який виступає засобом управління, при якому формуються відноси-ни та взаємозв’язки між менеджером та пер-соналом підприємства, організації, чи окре-мих структурних підрозділів. Тобто, на сього-днішній день, існує велика потреба в контро-лі, стимулюванні та організації персоналу, завдяки яким підвищиться ефективність пра-ці та покращиться мікроклімат колективу, що призведе до досягнення спільної мети. 
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The article investigates the role and place in modern management mechanism for managing the staff 

and the views of foreign and domestic scientists on development management. It reveals the peculiarities of 
the state and prospects for improving modern management. In the article the need to improve work incen-
tives that will promote a personnel management. The basic principles of improving the current system of 
personnel management. Management is an important aspect in the formation and management business. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья посвящена исследованию роли и места механизма менеджмента в современном управ-

лении персоналом и мнений зарубежных и отечественных ученых по развитию менеджмента. Она 
раскрывает особенности состояния и перспективы по совершенствованию современного менедж-
мента. В статье обоснована необходимость совершенствования стимулирования труда, что бу-
дет способствовать активизации менеджмента персонала. Выявлены основные актуальные 
принципы совершенствования систем управления персоналом. Менеджмент является важным 
аспектом в формировании и управлении бізнесом. 

Ключевые  слова :  менеджмент, менеджер, процесс управления, организация, предприятие, 
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